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Chegamos à metade de um ano de muitas con-
quistas e ainda há tantas para acontecer. Nesta 
edição da revista do Crea-PR, retomamos um as-
sunto que ainda nos incomoda, apesar das tentati-
vas de mudança do quadro com o Governo do Pa-
raná. O ICMS sobre a energia solar continua sendo 
cobrado – lembrando que a maioria dos demais 
Estados brasileiros é isenta desse imposto. Mas 
vamos continuar exercendo nosso papel como en-
tidade de classe em defesa dos engenheiros e da 
sociedade como um todo.

Justamente diante de tantas demandas e a ne-
cessidade de aprofundar alguns temas, fechamos 
uma parceria inédita com a área de brand content 
da Gazeta do Povo. Por meio do projeto, o Crea-PR 
estará presente em plataformas digitais, incluindo 
uma canal de tv por internet, além de conteúdos 
em uma revista impressa. Trata-se de um projeto 
que já começou a ser realizado, mantendo-se ao 
longo do ano para trazer à tona a reflexão sobre a 
contribuição das engenharias em favor do Brasil.

Por falar em discussão, damos as boas-vindas 
ao recém-criado Comitê Mulheres, que certamente 
será muito importante para compreender o cenário 
no qual as profissionais estão inseridas e como po-
dem desempenhar melhor suas atividades a partir 
de uma série de conquistas que devem acontecer.

Boa leitura a todos!

Engenheiro Civil 
Joel Krüger 

Presidente do Crea-PR

Apoio:

facebook.com/creaprtwitter.com/crea_pr
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PARCERIA

Programa de apoio às 

entidades de todo o 

Paraná foi apresentado 

ano passado na 42.ª 

EPEC, passou pela 

implementação no início 

do ano e agora segue 

a todo vapor com as 

inscrições.

PROEC FOI 
LANÇADO E 
RECEBE ADESÕES 
DAS ENTIDADES
DE CLASSE

O engenheiro ambiental e coordenador do CDER, Helder Nocko.

r e v i s t a
CREA-PR6



Elaborado pelo Crea-PR e apro-

vado pela diretoria do Conselho em 

abril deste ano, o Programa de Apoio 

à Sustentabilidade das Entidades de 

Classe (ProEC) tem como objetivo 

dar suporte e criar ações que visam à 

estruturação financeira, administrati-

va e organizacional dos participantes. 

É mais uma ferramenta desenvolvida 

pelo Departamento de Relações Ins-

titucionais (DRI) do Conselho para o 

fortalecimento das entidades. Para 

tanto, oferece assessoria e aplicação 

de metodologias para solução de pro-

blemas identificados por elas. 

O ProEC foi organizado por fren-

tes que reúnem um conjunto de 

ações. São elas:

• Alavancagem para buscar 

o equilíbrio financeiro;

• Organização para a estrutura-

ção da entidade com ações de conso-

lidação e aumento do corpo associati-

vo, por exemplo, ou, ainda, definindo 

parcerias estratégicas e o aprimora-

mento administrativo/gerencial de 

seus dirigentes;

• Gestão e planejamento para im-

plantar um sistema de gestão com-

pleto, envolvendo aspectos estratégi-

cos, táticos e operacionais.

Para todo esse assessoramento 

às entidades de classe participantes 

do ProEC, os gerentes regionais e o 

DRI vão atuar como contatos imedia-

tos. Em conjunto com a organização, 

eles deverão identificar pontos críti-

cos e orientar em quais módulos a en-

tidade de classe deve dar prioridade 

para obter melhores resultados. Esse 

apoio deve proporcionar diagnósticos 

detalhados e a construção conjun-

ta das soluções para os problemas 

identificados. “A expectativa é de que 

tenhamos mais de 30 entidades com 

adesão ao programa em 2017. No 

momento cerca de 20 entidades de 

classe já formalizaram sua adesão”, 

conta o gerente do DRI, Claudemir 

Marcos Prattes. Ele ainda destaca 

que o ProEC é baseado no propósi-

to à gestão atual de cooperação para 

sustentabilidade institucional e auto-

nomia financeira das entidades.

As Entidades de Classe paranaenses, representadas pelo CDER, 

receberam com muita alegria a proposta do PRoEC apresentada pelo 

Crea-PR. Entendemos que o programa veio em momento propício. Ele 

foi aprimorado nos encontros regionais e na reunião estadual do CDER, 

tornando-o ainda mais adequado à grande diversidade de realidades 

de todas as entidades do Estado. Assim, é grande a expectativa em 

relação ao começo efetivo do programa e temos certeza de que o 

grande desafio assumido pelo Crea gerará impactos positivos para a 

sustentabilidade das participantes.

HELDER RAFAEL NOCKO, 
Coordenador estadual do CDER, engenheiro ambiental

A adesão ao ProEC deve acontecer formalmente pela Entidade 

de Classe, por meio do preenchimento de um formulário especí-

fico disponibilizado pelos Gerentes Regionais do Crea-PR. Serão 

estabelecidos indicadores e planos de ação para as atividades 

formalizadas no ato da adesão. Esses indicadores e planos serão 

monitorados, no mínimo, bimestralmente, em reuniões gerenciais 

da Entidade de Classe. Confira o modelo da ficha de adesão e as 

linhas de trabalho que podem ser definidas.

01 – Quitação de Débitos

02 – Captação de Recursos

03 – Gestão Financeira

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

Alavancagem

Organização

Gestão/Planejamento

EIXO MÓDULO SELEÇÃO

04 – Corpo Associativo

05 – Boas Práticas 

06 – Parcerias Produtivas

07 – Capacitação

08 – Estratégico

09 – Tático

10 - Operacional
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Com o tema ‘Uma NOVA Engenharia para um NOVO Brasil’, o projeto de 

valorização profissional por meio de ações de comunicação digital foi desenvolvido 

junto com o principal veículo de comunicação do Estado. A programação teve início 

em junho, com o objetivo de fortalecer as modalidades profissionais afetas ao Crea-PR, 

mostrando porque o momento de dificuldade que o país passa serve também como 

uma oportunidade para fazer a diferença.

CREA-PR ANUNCIA 
PROJETO DE VALORIZAÇÃO 
PROFISSIONAL EM PARCERIA 
COM GAZETA DO POVO

Este é um momento em que o Brasil enfrenta uma de suas mais profundas crises políticas, com 

efeitos graves na economia nacional. O país está fragilizado. Some-se a esse cenário uma carência 

de líderes que sejam capazes de enfrentar transformações e fazer frente às adversidades.

Porém, esse cenário não foi motivo para parar projetos e implantar novas ideias no Crea-PR. 

Pelo contrário, desde o início das turbulências que assolam a população brasileira, as iniciativas 

tomadas buscam desenvolver um projeto nacional de mobilização da engenharia e da agronomia 

na construção de uma agenda positiva, propositiva, participativa e de mobilização da sociedade 

organizada. Isso porque pessoas, profissionais, instituições de ensino, entidades de classe e de 

representação podem e devem fazer a diferença na atual situação.

NOVA ENGENHARIA

r e v i s t a
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PARCERIA COM A GAZETA 
DO POVO

Seguindo essa linha de pensamento e de atu-

ação, o Crea-PR estabeleceu uma parceria com 

a Gazeta do Povo que deve elucidar com con-

sistência o papel dos profissionais nessa missão. 

Com a motivação do tema UMA NOVA ENGE-

NHARIA PARA UM NOVO BRASIL, o projeto 

terá duração de seis meses – de junho a novem-

bro de 2017 – e, entre outras ações, tem um canal 

de brand content do Crea-PR, hospedado no site 

da Gazeta do Povo. Trata-se de um espaço com 

conteúdo produzido pelo jornal e pelo Conselho 

para oferecer informações úteis aos leitores so-

bre a atuação dos profissionais do setor e sua 

real contribuição para impulsionar o Brasil. Mas 

o projeto vai além, sendo desenvolvido simulta-

neamente em diversos canais de comunicação. 

A estratégia é usar a capilaridade da mídia digi-

tal e das redes sociais para mobilizar, envolver e 

jogar luz sobre questões que vão além daquelas 

que regulamentam a profissão.

Mais do que criar um palco para promover 

debates amplos sobre temas estruturais que 

impactam e interessam toda a sociedade, o 

objetivo é falar abertamente sobre os desafios 

das profissões que, direta ou indiretamente, es-

pelham os anseios e os desafios de um Brasil 

economicamente mais forte, socialmente mais 

justo e politicamente mais correto. Segundo o 

presidente do Crea-PR, engenheiro civil Joel 

Krüger, “a parceria entre o Crea-PR e a Gaze-

ta do Povo certamente esclarecerá, e muito, as 

ações da engenharia, da agronomia e do Brasil 

em prol da retomada do desenvolvimento eco-

nômico e social do País”. Joel também ressalta 

que, para o Crea-PR, é mais uma oportunidade 

para se posicionar, inovar e contribuir de ma-

neira concreta com os seus membros e com a 

sociedade organizada. “E, acima de tudo, pro-

mover uma agenda positiva e que realmente 

possa contribuir com a retomada do desenvol-

vimento econômico, social e o amadurecimento 

político do Brasil”, conclui.

GIOVANI FERREIRA, 
gerente do Núcleo de Agronegócio Gazeta do Povo

As ações e o conteúdo gerado a partir do tema Uma NOVA Engenharia para um NOVO Brasil vão ao encontro dos anseios 

profissionais dos engenheiros e agrônomos. Ao mesmo tempo, o projeto realizado pelo Crea-PR em parceria conosco também 

cumpre o papel da responsabilidade social das categorias. De modo geral, com a soma de esforços, a ação ousa ao ter como 

objetivo promover o debate não apenas no Paraná, mas no país como um todo. Não dá para discutir o futuro profissional sem 

discutir o futuro do Brasil.
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Como será o canal
Conheça quais ações fazem parte do canal de brand content do Crea-PR e que estarão 

na mídia até o fim do ano. Todas elas terão audiência potencializada pela divulgação provo-

cada com boletins por e-mail e nas redes sociais. O conteúdo será desenvolvido por equipes 

da Gazeta do Povo em parceria com a equipe de Comunicação e Câmaras Especializadas 

do Crea-PR. Confira:

CANAL BRAND CONTENT 
O canal de brand content do Crea-PR, hos-

pedado no site da Gazeta do Povo, está estrutu-

rado com conteúdo relacionado aos temas dos 

programas digitais, com atualização no mínimo 

semanal. Do tema que dá nome do projeto deri-

vam todos os assuntos propostos.

WORKSHOP TV DIGITAL
Serão 10 programas quinzenais no formato 

WebTV, gravados no estúdio de TV Digital da 

Gazeta do Povo. Cada programa tem um assun-

to e convidados diferentes, com duração média 

de 15 minutos e, além do apresentador, um re-

presentante do Crea-PR. A exibição acontece 

ao vivo no formato live, na página da Gazeta do 

Povo no Facebook, compartilhado na página do 

Crea-PR. Os programas podem ser vistos pos-

teriormente, para aqueles que não conseguirem 

acompanhar na hora ou queiram assistir nova-

mente a qualquer momento, nas páginas da 
Gazeta e do Crea-PR no Facebook e no canal 

do Crea-PR no YouTube.

MÍDIAS SOCIAIS 
Não existe estratégia digital atualmente que 

não considere a veiculação do conteúdo do ca-
nal e dos programas nas mídias sociais. Tendo 
como público os profissionais das modalidades 
afetas ao Crea-PR, todo o conteúdo produzido 
pode ser diariamente acessado por Facebook, 

Twitter, Instagram e YouTube.

WEBSÉRIE CREA-PR – 
PROGRAMAÇÃO 

Alguns dos maiores especialistas da engenha-
ria no Brasil estarão quinzenalmente ao vivo no Fa-
cebook da Gazeta do Povo e do Crea-PR e ficarão 
disponíveis após as exibições nesses espaços. Os 
seguintes temas estão em debate:

Giovani Ferreira (Agro Gazeta do Povo), Ana Amélia Filizola (di-
retora geral da Gazeta e vice-presidente do grupo RPC) e Joel 
Krüger (presidente do Crea-PR)

Paulo Edy Nakamura (Ministério da Cultura), Florindo Dalberto 
(Iapar), Joel Krüger e Luiz Antonio Correa Lucchesi (presidente 
da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná) no lan-
çamento do projeto

r e v i s t a
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Gravação com FIEP e Crea-PR.Gravação com Ocepar, Secretário de Agricultura e Crea PR.
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Inovação e tecnologia - Desafios e oportunidades para uma nova engenharia

Do agronegócio à agroeconomia - A vocação natural do setor que impulsiona o PIB na crise

Os desafios da construção civil - Representantes da Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção trazem um panorama do “indicador natural da economia”

StartUps: os novos motores da engenharia - O empreendedorismo como meio para 
as novas exigências do setor

A sucessão e o conflito de gerações - O que os novos profissionais da engenharia têm 
a aprender com a liderança sênior – e vice-versa

Infraestrutura e logística por um Brasil mais competitivo - As responsabilidades da enge-
nharia e da agronomia para o desenvolvimento do país

Empoderamento feminino na engenharia - Painel exclusivo: mulheres trazem a discussão 
de gênero na construção civil

A engenharia no setor público - As responsabilidades da gestão pública e das empresas 
por um Brasil livre da corrupção

Energia, infraestrutura e meio ambiente - Como as energias renováveis aproximam a enge-
nharia da sustentabilidade

Ensino tecnológico de engenharia - Como o ensino da engenharia prepara profissionais 
para as carreiras do futuro

Acompanhe o projeto:
www.gazetadopovo.com.br/crea-pr
www.facebook.com/creapr
www.facebook.com/gazetadopovo

www.facebook.com/gpagronegocio
www.twitter.com/crea_pr
Instagram: @crea.pr
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NORMATIVAS

E a polêmica continua. Sem alterações 

no cenário da cobrança de ICMS sobre 

a energia solar no Paraná, Crea-PR envia 

ofício ao governo do Estado pedindo 

explicações.

ICMS
DO SOL

O Paraná continua cobrando o Imposto so-

bre Circulação de Bens e Serviços (ICMS) no 

modelo de compensação de energia. Dos 26 

Estados - mais o Distrito Federal - apenas seis 

(SC, ES, PA, AM, AP e PR) ainda não aderiram 

ao convênio lançado pelo Conselho Nacional de 

Política Fazendária (Confaz) que autoriza os 

Estados a concederem isenção do ICMS nas 

operações de troca de energia de microgeração. 

A taxação por aqui é elevada, de 29%. Porém, 

o cenário não mudou nada desde 2016. Diante 

disso, o presidente do Crea-PR, engenheiro ci-

vil Joel Krüger, enviou um ofício ao governo do 

Estado explicitando a necessidade de o Estado 

adotar a isenção do ICMS sobre a energia gera-

da e consumida pelo cliente que tenha sistema 

de mini e microgeração distribuída, a exemplo 

do que outros 22 estados já fizeram. 

Uma das maiores críticas é a cobrança do 

ICMS sobre a energia que é gerada e injetada na 

rede, e consumida depois. Segundo o conselhei-

ro e coordenador da Comissão de Engenharia de 

Avaliações, Vistorias e Perícias do Crea-PR, en-

r e v i s t a
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genheiro mecânico Ricardo Vidinich, o Paraná 

cobra imposto sobre o consumo. “O ICMS sobre 

a energia elétrica gerada pelo próprio consumi-

dor, seja através de painéis solares, seja através 

de aerogeradores ou de biomassa, nas suas re-

sidências ou indústrias é totalmente injusto para 

os consumidores-geradores. Além de investirem 

na compra, na instalação e serem responsáveis 

por toda a manutenção de seus próprios equipa-

mentos, eles ainda devem pagar impostos sobre 

a energia que geram e consomem. Na outra ponta 

estão os consumidores de energia elétrica que não 

assumem risco algum, não precisam investir e pa-

gam exatamente o mesmo imposto”, compara. 

Se a isenção lançada pelo Confaz em 2015 

fosse aprovada no Paraná, ela tornaria a energia 

solar fotovoltaica muito mais atrativa do que já é, 

impulsionando a eficiência energética e a sus-

tentabilidade pelo uso de fontes alternativas de 

geração de energia. Vidinich ressalta que essa 

postura do governo estadual não incentiva a 

adoção de tecnologias limpas que poderiam 

gerar novos empregos e mais investimento pri-

vado. “Alguma coisa está errada neste mode-

lo, por isso podemos dizer que o Paraná cobra 

ICMS do sol”, conclui.

NORMATIVAS
A Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) efetuou simulações e concluiu, pelos 

dados divulgados recentemente na Nota Técni-

ca n° 0056/2017-SRD/ANEEL (24/05/2017), que 

o impacto tarifário acumulado médio no país 

será de 1,1% em 2024, quando comparado com 

o ano de 2016. As projeções apontam ainda que 

a geração em energia solar será de 3.208 MW 

em 2024. Na Copel, o impacto em 2024 será de 

1%, conforme os gráficos expostos na análise. 

E a nota da Aneel mostra também que os nú-

meros ainda são muito pequenos para que se 

deixe de adotar mecanismos que incentivem a 

mini e microgeração distribuída.

Quem concorda com a necessidade de cor-

reção de rumos nesse entendimento é o coorde-

nador da Câmara Especializada de Engenharia 

Elétrica (CEEE) do Crea-PR, engenheiro José 

Fernando Garla. Ele também destaca o fato de 

que a cobrança feita pelo Paraná é sobre o mon-

tante da energia consumida pela unidade consu-

midora, sem levar em consideração o montante 

da energia gerada e que foi injetado no sistema 

elétrico. Para Garla, “a orientação do Confaz é de 

que a tributação deveria incidir somente sobre a 

diferença entre a energia consumida e a energia 

gerada. Portanto, nossa posição é no sentido de 

que o Estado reveja a situação, tendo em vista 

que a tributação pelo montante da energia con-

sumida onera e desestimula o gerador domésti-

co e o micro/pequeno empreendedor em relação 

à geração distribuída de energia, sob o risco de 

comprometer novos investimentos neste setor”. 

O Crea-PR aguarda explicações mais detalhadas 

sobre critérios e perspectivas dos governantes 

com relação ao assunto, uma vez que ainda não 

viu nenhuma movimentação do Estado no senti-

do de seguir a tendência de quase todos os outros 

Estados brasileiros.

OUTRO LADO
Segundo nota da assessoria de imprensa 

da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), o 

Paraná concedeu benefício fiscal – que é isen-

ção tributária – conforme estabelece o item 21-

A, do Anexo I, do RICMS do PR (de 2012), nas 

seguintes situações: saídas internas, e relati-

vamente ao diferencial de alíquotas, das má-

quinas, aparelhos e equipamentos industriais 

relacionados, destinados a CGH – Centrais 

Geradoras Hidrelétricas ou a PCH – Pequenas 

Centrais Hidrelétricas, definidas conforme Re-

solução n. 652 (dez/2003), da Aneel. 

Sergio Lebre, do Setor Especializado em Co-

municação e Energia  da Sefa, fez questão de 

ressaltar que o modelo de microgeração/minige-

ração de energia é uma forma de geração alter-

nativa que pode ser adotado por consumidores 

paranaenses. Tal modelo permite a compensação 

financeira entre distribuidora (aquele que recebe 

a energia injetada) e o microgerador (aquele que 

gerou energia residual), de forma a confrontar va-

lores a pagar/receber entre as partes. 
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Ele também afirma que, em relação à ques-

tão tributária, “o ICMS incide sobre a energia 

que foi consumida pelo microgerador, e que não 

se confunde com a energia injetada no sistema, 

que não é tributada pelo imposto neste momen-

to”. Sergio cita também termos da Lei Comple-

mentar do ICMS (LC 87/96), que não autoriza a 

compensação de valores de operação tributada 

com outra operação não tributada. “Por esse 

motivo, inferimos que o modelo de compensação 

tributária adotado por alguns Estados por meio 

do Convênio ICMS 16/2015 ofende a legislação 

do ICMS e traz inseguranças jurídicas”, defende.

Por fim, o representante da pasta destaca 

que a adoção desse modelo de renúncia fiscal 

no setor elétrico implica um impacto de perda 

de arrecadação do ICMS ao Estado do Paraná 

na ordem de R$ 350 a 400 milhões de reais por 

exercício. “O momento econômico atual não 

possibilita a adoção de medidas compensató-

rias, prejudicando, dessa forma, a prestação 

dos serviços públicos essenciais destinados à 

população paranaense, tais como educação, 

saúde, segurança pública, entre outros indis-

pensáveis”, argumenta. 

AVANÇO, MAS NEM TANTO
O Paraná já deu um passo no incentivo à mi-

crogeração de energia elétrica, lembrou o repre-

sentante da Secretaria Estadual da Fazenda. O 

objetivo, segundo ele, foi promover o fomento aos 

microgeradores. O Estado instituiu, desde 2015, 

a isenção do imposto incidente sobre os equipa-

mentos e componentes necessários para a gera-

ção e o aproveitamento de energia elétrica solar 

e eólica produzida por microgeradores e minige-

radores, cujo benefício vigorará até o fim de 2021. 

Para Sergio, tal medida demonstra que o Paraná 

promove incentivos fiscais ao segmento.

Outro passo positivo foi a aprovação - em pri-

meira discussão - do projeto de lei nº 378/2015, 

do deputado Ademar Traiano (PSDB), em julho 

de 2016 na Assembleia Legislativa. Pela pro-

posta, a base de cálculo do ICMS sobre a ener-

gia produzida por mini e microgeradores deverá 

ser reduzida, sendo cobrada apenas sobre o ex-

r e v i s t a
CREA-PR14



cedente da produção que será incorporada ao 

sistema elétrico e não mais sobre a energia pro-

duzida e consumida pela unidade produtora. 

O autor justificou o projeto no fato de que a 

produção de energia alternativa é a peça-chave 

para o desenvolvimento sustentável e um modo 

de contribuir para o crescimento econômico e in-

dustrial do Paraná. Por tratar de tema semelhan-

te, o projeto de lei nº 439/2015, apoiado por doze 

deputados, foi anexado ao projeto 378/2015. 

Uma audiência pública também aconteceu ano 

passado e alguns setores ficaram de sugerir al-

terações, porém, depois dessa movimentação 

nada de novo aconteceu, nem uma segunda dis-

cussão, e a cobrança do imposto continua. 

TODO MUNDO DE OLHO
Apesar da falta de avanço em relação ao 

ICMS, o que não se discute mais é o potencial 

do segmento. Apesar de a questão da cobrança 

onerar o processo, o uso e a geração de ener-

gia solar não só estão em alta como começam 

a surpreender. O Banco do Brasil anunciou no 

fim de maio deste ano que investirá R$ 1 bilhão 

no Paraná para o financiamento e instalação 

de usinas geradoras de energias renováveis pe-

los produtores rurais do Estado. A iniciativa do 

banco faz parte do Programa Agro Energia. A 

geração de energia solar cresce pelo país e o 

Paraná já é 3º no ranking nacional, contando 

com 855 microgeradores ligados à rede da Co-

pel, distribuidora que cobra pelo consumo das 

geradoras. Em 2015, eram apenas 100 pontos, 

uma alta de 755%. Diante desse crescimento, o 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP) passará a 

licenciar esse tipo de empreendimento nos mu-

nicípios paranaenses. 

Por Curitiba ser fria, com bastante nebulosi-

dade e chuva a maior parte do ano, a impressão 

é de que a cidade não tenha um bom potencial 

para a energia solar. Porém, o professor da UTF-

PR Gerson Tiepolo já declarou ser exatamente o 

contrário. “Se eu tivesse as mesmas instalações 

na Alemanha e em Curitiba, teríamos uma pro-

dução 48% superior aqui”, compara.
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ACESSIBILIDADE

Criar parcerias entre o Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) 

e os Poderes Públicos quanto ao entendimento 

e implantação da Acessibilidade, assim como 

atualizar os gestores públicos, profissionais e es-

tudantes das engenharias e agronomia quanto 

às Leis e Normas de Acessibilidade e apresen-

tar as oportunidades de atuação no segmento, 

estão entre os principais objetivos do Fórum de 

Acessibilidade Crea Paraná 2017.

Planejado e coordenado pela Comissão de 

Acessibilidade do Crea-PR – primeira comissão 

de acessibilidade pertencente ao Sistema Confea/

Crea e Mútua e referência nacional no assunto –, 

Cerca de 30 fóruns sobre o tema estão programados

para acontecer este ano em todo o Paraná.

ACESSIBILIDADE
EM DESTAQUE

o evento tem como programação cerca de 30 fó-

runs, abertos ao público e que já vêm sendo reali-

zados em diversas cidades do Paraná. 

“Estes fóruns são muito importantes, pois já 

conquistamos grandes resultados como a criação 

de uma disciplina de acessibilidade no currículo 

de engenharia civil da Universidade Uniguaçu, a 

criação de comissões de acessibilidade em diver-

sas cidades e o desenvolvimento de inúmeros tra-

balhos relacionados ao assunto nas Instituições 

de Ensino”, relata o presidente da Comissão de 

Acessibilidade do Crea-PR, Sérgio Yamawaki.

De acordo com Yamawaki, foi a partir das 

demandas apresentadas durante o IV Seminá-
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rio Internacional de Acessibilidade 

do Crea-PR, realizado pelo Conselho 

Regional a cada dois anos, que sur-

giu a decisão da Comissão de Aces-

sibilidade em promover os fóruns 

sobre o tema.

“Resolvemos capilarizar as nos-

sas ações, gerando eventos distri-

buídos por todo o Paraná, para que 

possamos atualizar as novas exigên-

cias de Leis e Normas lançadas em 

2016 e promover debates sobre as 

realidades de cada região e, assim, 

ajudar a qualificar as suas ações de 

acessibilidade”, defende Yamawaki.

COMO FUNCIONAM
Os fóruns acontecem nas sete re-

gionais do Crea-PR e cada uma irá 

promover, no mínimo, dois fóruns, 

com três ou quatro palestras e um 

debate ao fim do encontro. As pales-

tras têm duração de 30 minutos. 

A coordenação, planejamento e 

realização dos fóruns está a cargo 

da Comissão de Acessibilidade do 

Crea-PR, mas em cada cidade há 

parcerias regionais, com prefeituras, 

conselho do idosos, associação das 

pessoas com deficiência visual, en-

tre outros parceiros de acordo com 

cada região do Estado.

Para Sérgio Yamawaki, esta aná-

lise em conjunto de qual o melhor 

caminho a ser percorrido quando o 

assunto é acessibilidade proporcio-

nada pelos fóruns é fundamental. 

Por isso, é tão importante ressaltar 

que a contribuição pode, e deve, vir 

de diferentes áreas. “Até porque, 

embora o tema tenha relação com a 

engenharia e a arquitetura, a aces-

sibilidade é transversal, ampla e 

precisa contribuições das áreas de 

educação, lazer, saúde.”

PRINCIPAIS METAS

• Criar parcerias entre o Crea-PR e os Poderes Públicos quanto ao 

entendimento e implantação da Acessibilidade.

• Atualizar os gestores públicos, profissionais e estudantes das 

engenharias e agronomia quanto às Leis e Normas de Acessibilidade 

e apresentar as oportunidades de atuação no segmento.

• Promover o diálogo das autoridades Estaduais e Municipais com 

o Ministério Público, Tribunal de Contas, Associações e Ongs que 

atuam em defesa das PcD.

• Gerar propostas de Políticas Públicas.

SÉRGIO YAMAWAKI, 
presidente da Comissão de Acessibilidade do Crea-PR

Esta evolução que já acontece dentro do tema acessibilidade é 

extremamente necessária no nosso país. Ela mostra uma maior maturidade 

na visão administrativa de cada cidade. Porém, ainda precisamos de 

uma forte conscientização da sociedade e vontade política.
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SÉRGIO YAMAWAKI, 
presidente da Comissão de Acessibilidade do Crea-PR

Estamos apenas cumprindo o nosso papel como cidadãos, como 

gestores, como sociedade, construindo um país que vai dar qualidade 

para as necessidades que já existem, para que as pessoas com 

deficiência tenham uma participação maior na sociedade, em termos 

sociais e também econômicos.

PALESTRA 1

Secretário de Urbanismo, 

Obras ou Planejamento com 

a competência de desenvolver 

as ações de acessibilidade no 

município, informando o que já foi 

realizado, os projetos, problemas e 

desafios a serem enfrentados.

PALESTRA 2

Verificar o melhor parceiro 

da região: Ministério Público 

Tribunal de Contas, OAB, SEDU, 

Associações, Instituições de 

Ensino, ONGs.  Caso tenha 

dificuldades, informar a Comissão 

de Acessibilidade que iremos 

ajudar na escolha do palestrante.

PALESTRA 3

Palestrante do Crea PR com 

a apresentação sobre as 

estatísticas, Leis e Normas 

atualizadas e as principais ações 

que devem ser desenvolvidas.

TEMAS A SEREM ABORDADOS: 
Legislação, normas, calçadas, arborização, tecnologias assistivas, direitos das PcDs, inclusão no ambiente de trabalho, gestão 

pública, entre outros.

PÚBLICO-ALVO:
Prefeito, Secretários, Vereadores, Engenheiros, Professores, Estudantes, Administradores, Ministério Público, Juízes, Advoga-

dos, Instituições de Ensino, Arquitetos, Empresários e demais pessoas da Sociedade Civil Organizada interessadas no tema.

HORÁRIO:
O evento será realizado em um período de aproximadamente três horas: manhã, à tarde ou à noite conforme entendimento de 

cada regional de modo a obter a maior participação dos intervenientes.
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FÓRUNS

APUCARANA

PATO BRANCO

PONTA GROSSA

CASCAVEL

MARINGÁ

GUARAPUAVA

LONDRINA

APUCARANA

IVAIPORÃ

PATO BRANCO

FRANCISCO BELTRÃO

PONTA GROSSA

TELÊMACO BORBA

CASCAVEL

FOZ DO IGUAÇU

CAMPO LARGO

COLOMBO

SÃO JOSÉ DO PINHAIS

PARANAGUÁ

MARINGÁ

CAMPO MOURÃO

CIANORTE

UMUARAMA 

PARANAVAÍ

GUARAPUAVA

IRATI

UNIÃO DA VITÓRIA

LONDRINA 

CORNÉLIO PROCÓPIO

JACAREZINHO

21 JUNHO

20 JUNHO

30 MAIO

28 AGOSTO

21 SETEMBRO

22 AGOSTO

15 SETEMBRO

21 AGOSTO

29 JUNHO

22 MAIO

23 MAIO

22 A 26 MAIO

2 JUNHO

1 JUNHO

8 JUNHO

8 JUNHO

9 JUNHO

18 JULHO

17 JULHO

DATA A DEFINIR

3 AGOSTO

4 AGOSTO

22 JUNHO

NOTA: Além dos fóruns, acontece também o I Seminário Metropolitano de Acessibilidade e Direitos das Pessoas com Deficiência, nos dias 27 e 28 
de junho, na Grande Curitiba.
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EVENTO

RUMO À 74.ª 
SOEA, EM 

BELÉM
Depois da bem-sucedida 73.ª edição em Foz do Iguaçu, 

no ano passado, foi a vez de o Pará reunir as lideranças 

do Sistema Confea-Crea e Mútua e dar o pontapé inicial 

na próxima edição do evento.

Abril foi marcado pelo lançamento da 74.º 

Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia 

(Soea). Em noite festiva no dia 10/04, na Estação 

Docas, no Teatro Maria Sylvia Nunes, cerca de 

350 pessoas estavam reunidas para o anúncio do 

que virá na edição de 2017, ano em que a Mútua 

– Caixa de Assistência dos Profissionais dos Cre-

as – comemora 40 anos. Um dos maiores eventos 

das profissões tecnológicas do país, realizado pelo 

Sistema Confea/Crea Mútua, a Soea do Pará acon-

tece entre 08 e 11 de agosto, no Hangar Centro de 

Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, e 

mais de três mil participantes são esperados. 

O tema central deste ano é “A responsabili-

dade da Engenharia e da Agronomia para o de-

senvolvimento do País” e, durante a solenidade, 

o presidente do Conselho Federal de Engenharia 

e Agronomia (Confea), engenheiro civil José Ta-

deu da Silva, reforçou a importância das profis-

sões tecnológicas neste momento de retomada 

do crescimento do Brasil. “Vejam que o tema 

escolhido tem correlação direta com o progresso. 

Porque o exercício das profissões de engenheiro e 

engenheiro agrônomo é caracterizado por realiza-

ções de interesse social e humano”, disse. A Se-

mana colocará em debate o cenário socioeconô-

mico e ambiental, recursos hídricos, abordagens 

sustentáveis, além de outros assuntos como ética 

e medidas anticorrupção.
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O anfitrião será o presidente do Crea-PA, en-

genheiro agrônomo Elias da Silva Lima, que des-

tacou a importância do tema da Soea e a identi-

ficação com a realidade do Pará. “Nosso estado 

tem um grande leque de oportunidades, mas pre-

cisa da Engenharia e da Agronomia para atingir 

o seu potencial econômico. Mesmo com a crise, 

não declinamos, somos destaque na exportação 

do minério e no agronegócio”, declarou.

Já Modesto Ferreira, coordenador do Colé-

gio de Presidentes, contou que “a expectativa 

é que essa Soea seja a definitiva para resolver 

os problemas que afligem o Sistema Confea/

Crea”.  O primeiro período de inscrições foi en-

cerrado em 31 de maio.

PROGRAMAÇÃO 
Junto com a 74.ª Soea, será realizado 

o 4.º Congresso Técnico Científico (Con-

tecc), que reúne estudantes, professores 

e pesquisadores de todo o país e revela 

talentos por meio de projetos inovado-

res. E, em paralelo, acontece ainda a 

ExpoSoea, que trará representantes dos 

27 CREAs e de entidades nacionais e re-

gionais ligadas ao Sistema. 

Já a Mútua promoverá a 2.ª edição 

do Mútua Premia, que deverá reunir os 

destaques ligados ao empreendedoris-

mo e inovação. O engenheiro civil Paulo 

Guimarães, presidente da Mútua, adian-

tou que a entidade apresentará durante 

a Soea do Pará os seguintes assuntos: 

Universidade Corporativa Mútua; pro-

SERVIÇO:
74.ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea)

Data: de 8 a 11 de agosto | Local: Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém (PA)

Programação completa e opções de hospedagem: http://www.Soea.org.br/

grama de bolsas de estudo;  inclusão da pes-

soa com deficiência no mercado de trabalho; e 

o processo de contratação de novos modelos de 

planos de saúde por meio de credenciamento, 

visando atender todos os Estados brasileiros. 

Guimarães ainda enfatizou o simbolismo des-

ta edição, pois “é o jubileu de rubi da Mútua e 

será bastante celebrado com promoção de de-

bates sobre aposentadoria e modelo de previ-

dência. Em 2005, a Mútua lançou o TecnoPrev, 

que hoje mais do que nunca representa uma 

segurança para o associado”, destacou. 

As lideranças do Sistema Confea/Crea e 

Mútua já divulgaram também, em reunião do 

Colégio de Presidentes, que a cidade de Ma-

ceió (AL) foi escolhida para sediar a 75.ª edição 

da Soea, em 2018.
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Após dois anos de lançamento, Conselho 

lança versão com novas funcionalidades e 

disponibilidade também para a plataforma iOS.

Para comemorar os dois anos de funciona-

mento do seu aplicativo para dispositivos móveis, 

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

do Paraná (Crea-PR) acaba de lançar a nova ver-

são da ferramenta, mais completa, prática e de 

fácil navegação.

Entre as novidades, está a disponibilidade 

para a o sistema operacional iOS, além da já 

existente plataforma Android, e diferentes fun-

cionalidades como a consulta de agenda, reuni-

ões e eventos do Crea-PR, com o qual o usuário 

pode receber alertas e notificações sobre a ati-

vidade programada. 

Apenas com a plataforma Android, foram 

mais de 3.550 downloads realizados nestes dois 

anos de lançamento do aplicativo. Com a nova 

versão, o número de instalações deve crescer 

significativamente. 

TECNOLOGIA

NOVA 
VERSÃO DO 
APLICATIVO 
DO CREA-PR

FUNCIONALIDADES
Gratuito e desenvolvido pelo Departamento 

de Tecnologia de Informação do Crea-PR, a fer-

ramenta permite realizar denúncias de obras irre-

gulares, que não contam com a presença de res-

ponsável técnico, como engenheiros, agrônomos 

ou profissionais das geociências. O registro é fácil 

e rápido. O usuário pode anexar imagens tiradas 

com o próprio celular e, após o preenchimento, re-

cebe protocolo para acompanhar o processo.

O app também disponibiliza a consulta de pro-

fissionais registrados (por nome ou pela carteira 

profissional), da situação cadastral de empresas, 

dos trâmites de protocolos ou, ainda, localizar algu-

ma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
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PLATAFORMA XAMARIN
O aplicativo foi desenvolvido utilizando a pla-

taforma Xamarin, recentemente adquirida pela 

Microsoft. Ela visa à reutilização de código entre 

os vários sistemas operacionais (Android, iOS e 

Windows Phone), podendo chegar a um percen-

tual de aproveitamento de código de até 96%. 

Com isso, evitou-se criar o app para cada um dos 

sistemas operacionais, o que demandaria mais 

tempo, orçamento e mão de obra qualificada.

NOVA PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO
Outra novidade tecnológica lançada também em maio deste ano foi a nova plataforma de fiscalização do 

‘tabfisc híbrido’ para os fiscais do Crea-PR. Com um sistema atualizado e dinâmico, a nova ferramenta vem 

para reforçar o quanto o Conselho Regional preza pela qualidade e agilidade em suas ações fiscalizatórias e 

procura manter-se atualizado nas demandas de todas as profissões da área tecnológica.

COMO BAIXAR E INSTALAR
Para download do aplicativo do Crea-PR, 

no celular ou tablet, o usuário deve entrar no 

site da Google Play (https://play.google.com/

store?hl=pt_BR) e fazer a busca pela palavra 

“Crea-PR”. Também é possível baixar a ferramen-

ta utilizando o link curto: http://bit.ly/app-crea-pr.

Para os usuários de sistema iOS, é possível fazer 

o dowload pelo link: https://appsto.re/br/yOP0kb.i 
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Bons resultados no campo trazem ânimo para o agronegócio. Confira 

como foi a Expedição Safra 2017 e os balanços positivos da jornada 

que percorreu 65 mil quilômetros. Brasil vai colher 217 milhões de 

toneladas, apontou o projeto.

POTENCIAL PARA 
COLHER A MAIOR 
SAFRA DE GRÃOS 
DA HISTÓRIA

CAPA
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A Expedição Safra chegou na sua 11ª edição este ano 

e divulgou números atualizados do Indicador Brasil, que 

detalha os números de produção e produtividade de milho 

e soja no país e na América do Sul. Segundo o levanta-

mento feito, as lavouras brasileiras devem alcançar a mar-

ca de 217 milhões de toneladas na temporada 2016/17. O 

índice será o maior já registrado em um único ciclo, o que 

significa a maior safra de grãos da história. Com a colheita 

praticamente encerrada nos principais polos produtivos 

do país, é possível afirmar que a safra 2016/17 rompe a 

barreira dos 110 milhões de toneladas de soja. 

Segundo a estimativa mais recente do Núcleo de Agro-

negócio Gazeta do Povo, que coordena a Expedição Safra, 

o país vai produzir ao fim da temporada 110,19 milhões 

de toneladas, aumento de 2,2% em relação aos 107,82 

milhões de toneladas previstos em março deste ano e de 

12,48% sobre a safra passada. Para o engenheiro agrôno-

mo Dionisio Luiz Pisa Gazziero, pesquisador da Embrapa 

Soja, “a safra 2017 é reflexo não só das boas condições cli-

máticas, o que é essencial, mas também da incrível evolu-

ção que nossa agricultura tem experimentado nos últimos 

quarenta anos. Nesse período, o crescimento na produção 

foi muito maior (375%) do que na área plantada (60%), o 

que deixa claro que inovamos constantemente”. 

Gazziero ainda ressalta que o brasileiro pode se orgu-

lhar desse setor que também tem ajudado a movimentar a 

indústria, o comércio, o setor de serviços, o Produto Inter-

no Bruto (PIB) e, principalmente, colaborado na geração 

de empregos e renda. “Tudo isso é resultado do esforço 

conjunto de diferentes áreas de trabalho, em especial da 

Agronomia e da Engenharia, que continuam a ser desa-

fiadas a resolver não só as ameaças agronômicas que 

ocorrem dentro da porteira, mas também as questões de 

logística, transporte e armazenamento”, comenta. 

Apesar de o momento político e as denúncias de cor-

rupção alcançarem diversos setores da cadeia produtiva, 

essa expectativa da excelente safra retoma o otimismo. 

Ela será um pilar na economia, trazendo um reflexo mui-

to positivo ao Brasil. O governador Beto Richa esteve no 

lançamento dos dados e citou a criação da Adapar, que 

ajudou a liberar mercados na Rússia, e a melhora na efici-

ência do Porto de Paranaguá, utilizado para escoar a pro-

dução agropecuária do estado para o mundo.  
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De acordo com o secretário de 

Agricultura do Paraná, Norberto Orti-

gara, a confirmação da safra de verão 

reflete o esforço conjunto do Governo 

Estadual e da iniciativa privada para 

adotar ações como o programa para 

manejo e conservação de solos e água 

(Prosolo) e também a Campanha 

Plante Seu Futuro, com redução inten-

siva no uso de agrotóxicos. “O resulta-

do é sempre positivo quando o clima 

colabora e também quando trabalha-

mos em programas centrados para 

redução de riscos e na capacitação de 

técnicos e produtores”, afirmou.

O secretário explica que, consoli-

dada a primeira safra de grãos, com 

quase 25 milhões de toneladas de 

grãos, a expectativa agora é com a 

segunda safra, que já está em perío-

do de formação, no campo. “Ela pode 

render mais de 14 milhões de tonela-

das”, disse. Segundo Ortigara, entre 

a primeira e segunda safra, mais 3,7 

milhões de toneladas corresponden-

tes aos cereais de inverno (trigo, ce-

vada, centeio, sorgo) dão ao Paraná 

um destaque no cenário nacional. 

“Podemos projetar uma produção de 

até 42 milhões de toneladas de grãos 

neste ano de 2017. Essa previsão, 

claro, depende das condições climá-

ticas daqui para frente”, destaca.

A colheita de uma safra recorde 

na produção de grãos leva imediata-

mente à questão da infraestrutura, e 

em especial a do Paraná. O destaque 

nesse setor é o bom desempenho ope-

racional do Porto de Paranaguá, que 

recebeu investimentos de R$ 511,9 

milhões para melhorar infraestrutura 

e logística. Segundo o gerente do Nú-

cleo de Agronegócio Gazeta do Povo, 

Giovani Ferreira, “27 milhões de tone-

ladas é a estimativa de movimentação 

de cargas pelo corredor de exportação 

do Porto em 2017. A se confirmar, o 

desempenho será 8% acima do volu-

me verificado em 2016. Um resultado 

fantástico a considerar um ambiente 

político-econômico pouco favorável no 

Brasil”. Ele ainda destaca como im-

pressionante uma análise um pouco 

maior, de cinco anos, período que esse 

mesmo indicador dobrou de tamanho. 

“Em 2012, a movimentação desse 

mesmo corredor foi de 13,9 milhões 

de toneladas. Isso mesmo, a previsão 

para este ano é praticamente 100% a 

mais do que há cinco anos”, compara. 

O Paraná e o Brasil produziram 

e exportaram mais nesse período, é 

claro. O Corredor de Exportação acu-

mula a maior movimentação da sua 

história para os quatro primeiros me-

ses deste ano (janeiro-maio): foram 

6,5 milhões de toneladas de soja, mi-

lho e farelo exportadas, um aumento 

de 35% se comparado com o mesmo 

período de 2015, quando foram esco-

adas 4,8 milhões de toneladas. Mas, 

segundo Giovani, isso não seria pos-

sível não fosse uma mudança radi-

cal, uma decisão política, com efeito 

técnico e de gestão na Administração 

dos Portos de Paranaguá e Antonina 

(Appa): há cinco anos o governo do 

Paraná optou por um comando mais 

técnico do terminal.

Sendo assim, há um avanço e si-

nais da valorização do conhecimento 

técnico que as Engenharias ofere-

cem. Porém, o engenheiro agrícola 

Adriano Afonso, conselheiro do Crea 

em Cascavel, afirma que esse cres-

cimento anual na produção de grãos 

não é acompanhado pelo melhora-

mento das condições estruturais, es-

pecialmente em relação às condições 

de armazenagem. Ele destaca: “É 

possível observar, nos últimos anos, 

um déficit na capacidade de estoca-

gem de grande parte da produção 

agrícola, o que está acentuado nes-

te ano em função de alguns fatores 

como maior capitalização dos produ-

tores agrícolas, que estão aguardan-

do melhores preços no mercado de 

soja, segurando o produto no arma-

zém, inviabilizando espaço para de-

mais produtos, como o milho”. 

Essa situação é péssima para o 

produto, cujo armazenamento em 

condições adequadas de conserva-

ção é fundamental por ser matéria-

prima na fabricação de ração. Ele 

poderá ter sua qualidade comprome-

tida pelo fato de ser armazenado em 

condições inadequadas, por falta de 

espaço nos armazéns. “É fundamen-

tal e urgente que haja uma política 

agrícola que inclua a disponibilidade 

e incentivos financeiros para a am-

pliação da estrutura armazenadora 

no Brasil”, conclui.
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EXPEDIÇÃO SAFRA
Além das projeções para a safra 2016/2017, a 11ª Expedição Safra também apresentou, durante encontro téc-

nico na ExpoLondrina, perspectivas para o ciclo 2017/18, com informações sobre área plantada, clima, mercado. O 

projeto percorreu mais de 65 mil quilômetros por 12 estados brasileiros e pelos Estados Unidos. Até o fim da colheita 

da safrinha, a equipe de técnicos e jornalistas volta à estrada para visitar as lavouras de soja e milho dos vizinhos 

Paraguai, Argentina e Uruguai. Os três países compõem os roteiros fixos da Expedição Safra e são, ao lado do Brasil, 

os principais produtores de grãos da América do Sul.

O projeto levanta informações essenciais sobre e para o campo, passando mesmo por todos os lugares aponta-

dos, mostrando problemas e apontando soluções. A equipe percorreu 12 regiões de destaque na produção de soja 

e milho e pôde ter um panorama completo das expectativas da safra na Região Sul do Brasil, onde os produtores 

aguardam uma das melhores produtividades da história. “O Brasil conclui um ciclo de retomada, depois da quebra 

registrada na safra passada, e tem potencial para continuar crescendo nos próximos anos. Mas ainda é preciso 

discutir a comercialização da produção. Com a safra atual já precificada, a variável câmbio passa a ser decisiva, 

assim como o bom andamento da política e da economia nacional”, analisa Giovani Ferreira, também coordenador 

da Expedição Safra.

Já o engenheiro civil Joel Krüger, presidente do Crea-PR, destacou: “Nossas profissões, com os 80 mil represen-

tados, estão diretamente ligadas ao agronegócio. Se relaciona muito com o Engenheiro Agrônomo, mas todas as 

Engenharias, como a Mecânica nos tratores, ou a Civil nos barracões, e várias outras, estão totalmente relacionadas. 

O conhecimento técnico segue à disposição do agronegócio que apresenta esse resultado ótimo para a retomada do 

crescimento do Brasil”.

A produtividade das culturas de soja e milho, 

predominantes na região de Marechal cândido 

Rondon e municípios vizinhos, foi bastante signi-

ficativa. Segundo o engenheiro agrônomo Albani 

Pacheco Junior, alguns produtores atingiram ní-

veis de produção recorde, principalmente na cul-

tura da soja.

Os fatores que contribuíram para essa con-

quista foram a escolha adequada da época de 

plantio e condições de fertilidade de solo, a as-

sistência técnica eficiente e presente no campo, 

a observância às normas de zoneamento agrocli-

mático e a utilização de toda a tecnologia disponí-

vel para a obtenção de altas produtividades.

“Com os resultados obtidos na safra 16/17, os 

agricultores tiveram a certeza de que é possível 

aumentar cada vez mais a produção sem neces-

sariamente aumentar a área de cultivo. Isso mos-

tra que investir em tecnologia e assistência técni-

ca de qualidade é fundamental para obtenção de 

resultados positivos”, reforçou o engenheiro.

GRANDE PRODUÇÃO DE SOJA E MILHO
EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON
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A meta é esclarecer as regras legais e conscientizar profissionais da engenharia sobre 

a obrigatoriedade do registro no conselho regional para atividades extradocência.

FISCALIZAÇÃO

CREA-PR REALIZA 
FISCALIZAÇÃO DE 
ENGENHEIROS COM 
CARGO DE DOCÊNCIA

Desde março deste ano, o Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-

-PR) vem realizando com as Instituições de Ensi-

no Superior do Estado ações de conscientização 

e fiscalização relacionadas aos profissionais da 

engenharia com cargo de docência que desem-

penham atividades e serviços técnicos terceiros. 

A necessidade foi levantada a partir de uma 

deliberação da Câmara Especializada de Energia 

Elétrica (CEEE) do conselho regional em reunião 

ordinária, que detectou situações nas quais os 

profissionais não possuíam o devido registro no 

conselho ou não emitiam Anotação de Responsa-

bilidade Técnica (ART) referentes às suas obras.

O QUE A LEI DIZ
De acordo com o artigo 69 do Decreto n.º 

5.773/2006, que dispõe sobre o exercício das fun-

ções de regulação, supervisão e avaliação de 

instituições de educação superior e cursos su-

periores de graduação e sequenciais no sistema 

federal de ensino, não é obrigatório o registro nos 

conselhos regionais de profissionais que exercem 

a função de professores em instituições de ensino 

superior (veja abaixo).

Art. 69 – O exercício de atividade do-

cente na educação superior não se sujei-

ta à inscrição do professor em órgão de 

regulamentação profissional.

Porém, segundo as Leis n.º 5.194/1966 e n.º 

6.496/1977, além das Resoluções do Confea que 

dispõem sobre a fiscalização do exercício das pro-

fissões circunscritas ao Sistema Confea/Crea, para 

atividades técnicas desenvolvidas por esses enge-

nheiros, além da docência, é necessária a regulari-

zação junto ao Crea-PR e o cumprimento das pro-

visões legais envolvendo o exercício da profissão.
r e v i s t a
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AÇÕES DE 
CONSCIENTIZAÇÃO 
E FISCALIZATÓRIAS

Para atender à demanda apre-

sentada pela Câmara Especializa-

da de Energia Elétrica (CEEE), o 

Departamento de Fiscalização do 

Crea-PR (Defis) definiu dentro do 

seu planejamento quadrimestral um 

plano de ações específicas para os 

profissionais com cargo de docência 

em instituição de ensino superior que 

realizam atividades técnicas extras. 

A primeira etapa do planejamento 

foi realizar ações de conscientização 

com os coordenadores e responsá-

veis pelas instituições de ensino su-

perior do Paraná. Foram enviados 

boletins eletrônicos informativos aos 

coordenadores e representantes das 

universidades explicando sobre o ce-

nário atual e as normas legais relati-

vas ao exercício da profissão de en-

genheiro. Além de visitas durante as 

reuniões dos colégios de instituições 

de ensino, realizadas nas oito regio-

nais do Crea-PR.

“O ponto principal que procura-

mos destacar nestas reuniões é que 

não é a docência a função inadequa-

da e sim as atividades realizadas além 

dela. Para essas, é obrigatório por lei 

o registro no Conselho Regional e a 

emissão de ART”, enfatiza Eduardo 

Ramires, do Departamento de Rela-

ções Internacionais do Crea-PR.

Para Tibiriçá Krüger Moreira, 

conselheiro e gestor de fiscalização 

do Crea-PR, além de representan-

te da CEEE, a ação tem papel fun-

damental para que se mantenha a 

qualidade no exercício da profissão e 

no serviço prestado pelos engenhei-

ros. “O nosso principal objetivo com 

as ações é conscientizar alunos, do-

centes e profissionais da engenharia 

sobre as responsabilidades e regras 

a serem cumpridas, para que todos 

entendam a importância da habilita-

ção no Crea-PR. Isso é essencial para 

que todos possam desempenhar 

suas funções de maneira adequada e 

responsável”, pontua.

As ações de fiscalização de pro-

fissionais com cargo de docência em 

instituição de ensino superior que 

realizam atividades técnicas devem 

acontecer até junho deste ano em insti-

tuições públicas e privadas do Estado.

O nosso principal objetivo 

com as ações é conscientizar 

alunos, docentes e profissionais 

da engenharia sobre as 

responsabilidades e regras a 

serem cumpridas, para que 

todos entendam a importância 

da habilitação no Crea-PR. 

Isso é essencial para que todos 

possam desempenhar suas 

funções de maneira adequada 

e responsável.

TIBIRIÇÁ KRÜGER MOREIRA,
conselheiro e gestor de fiscaliza-
ção do Crea-PR

1 - Reunião do Colégio de Instituições 
de Ensino em Cascavel.

2 - Reunião do Colégio de Instituições 
de Ensino em Foz do Iguaçu.

3 - Reunião do Colégio de Instituições
de Ensino em Guarapuava.

1

3

2
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O engenheiro agrônomo Ricardo Antônio Pal-

ma, conselheiro do Crea-PR, tomou posse da presi-

dência da Federação dos Engenheiros Agrônomos 

do Paraná (FEAP-PR) no último dia 15 de maio, 

em Curitiba. Especializado em Piscicultura e em 

Fitotecnia, Ricardo (AEAToledo/Toleplan) presi-

dirá a entidade na gestão 2017-2019, atuando ao 

lado de Clodomir Luiz Ascari (AEAPB-Pato Bran-

co/SMAgricultura), diretor de Política Profissional; 

Vitor Afonso Hoeflich (AEAPR-Curitiba/UFPR), di-

retor Administrativo e Financeiro, e Daniel Roberto 

Galafassi (AREAC-Cascavel/Plantplan), diretor de 

Relações Institucionais. 

A FEAP-PR representa 20 Associações Re-

gionais e Municipais de Engenheiros Agrônomos 

presentes em Campo Mourão, Cascavel, Cornélio 

Procópio, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapu-

ava, Irati, Londrina, Marechal Cândido Rondon, 

Maringá, Palotina, Paranavaí, Pato Branco, Pon-

ta Grossa, Toledo, Ubiratã e Umuarama. Ainda 

estão com poucas atividades, ou desativadas, as 

Associações de Assis Chateaubriand, Goioerê, 

São Miguel do Iguaçu e Paranavaí, segundo atua-

lização da entidade. 

Após duas audiências públicas realizadas na 

Assembleia Legislativa do Paraná, nos meses de 

março e abril deste ano, a nova diretoria da Fede-

ração já iniciou os trabalhos se manifestando com 

posicionamentos claros sobre a proibição do plantio 

de soja safrinha e também em relação à Operação 

Carne Fraca deflagrada na época. De acordo com o 

novo presidente, esta diretoria assume a Federação 

em primeiro lugar para cumprir seu novo estatuto 

que foi reestruturado pela gestão anterior. Segundo 

ele, são 17 objetivos principais, com destaque para: 

representação política, articulação entre as Associa-

ções Regionais e Municipais, defesa dos interesses 

profissionais dos Engenheiros Agrônomos, busca 

por convênios e parcerias, bem como a defesa do 

meio ambiente como patrimônio da sociedade.

“Estabelecemos como meta inicial visitar e co-

nhecer cada diretoria, a sede ou local de reuniões, 

bem como sua forma de organização e estatuto. 

Também queremos saber o número de sócios ativos 

e potenciais, e ainda o número de cursos de Agro-

nomia”, declarou Ricardo, reforçando que pretende 

manter essas informações atualizadas e colaborar 

para a reestruturação das Associações que a enti-

dade representa. “Até o momento visitamos oito As-

sociações e pretendemos visitar todas até outubro. 

Vamos aumentar a parceria com todas as organiza-

ções que se relacionam com a nossa área envolven-

do o ensino, a pesquisa e a extensão agronômicas. 

Além disso, pretendemos  realizar eventos técnicos, 

culturais e esportivos em conjunto”, listou Ricardo, 

garantindo que ouvirá democraticamente as dire-

torias das Associações para transformar propostas 

em ações efetivas.

NOVIDADE

FEAP-PR
TEM NOVA 
DIRETORIA
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O novo presidente adiantou que o Congresso 

Brasileiro de Agronomia será realizado entre 12 

e 15 de setembro em Fortaleza, no Ceará, com o 

tema “O Engenheiro Agrônomo e a Segurança 

Hídrica”. Promovido pela Confederação das As-

sociações de Engenheiros Agrônomos do Brasil 

(CONFAEAB), terá participação da FEAP-PR e 

das Associações do Estado. Também foi definida 

a realização de importante evento estadual du-

rante a gestão, o Congresso Paranaense de En-

genheiros Agrônomos. Será em 2018, na cidade 

de Guarapuava, com organização e direção da 

Federação e a Associação Local. 

Prestigiaram o evento de posse da diretoria 

executiva 2017-2019 o deputado estadual Raska 

Rodrigues, o secretário estadual da Agricultu-

ra e Abastecimento Norberto Anacleto Ortigara, 

o presidente do Instituto Agronômico do Paraná 

(Iapar) Florindo Dalberto, o presidente em exer-

cício do Crea-PR na ocasião Nilson Cardoso, o 

coordenador da Câmara Especializada de Agro-

nomia Rodrigo Luz Martins, o presidente da As-

sociação dos Engenheiros Agrônomos do Para-

ná - Curitiba (AEAPR) Luiz Antonio de Siqueira, 

o presidente da Ceasa Paraná Natalino Avance 

de Souza, o presidente do Sindicato dos Médicos 

Veterinários no Paraná (SINDIVET-PR) Cezar 

Amin Pasqualin, o diretor presidente do Instituto 

Emater Rubens Ernesto Niederheitmann, além 

de representantes da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), de Associações de  Agronômos 

e conselheiros do Crea-PR.

Clodomir Luiz Ascari, Luiz Antônio Corrêa Lucchesi, Daniel Roberto Galafassi, Dionísio Luiz Pisa Gazziero, Adriana Baumel, Ricardo 
Antônio Palma, Vitor Afonso Hoeflich e Heitor Rodrigues Fiuza.
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ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 
DO SISTEMA 
CONFEA/
CREA

O calendário eleitoral do Sistema Confea/Crea 

e Mútua foi definido pela Comissão Eleitoral Fe-

deral (CEF) durante a sessão plenária 1.439. A 

partir dela, ficou estabelecido que os novos pre-

sidentes dos Creas e do Confea, com mandatos 

de 1.º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 

2020, serão eleitos no dia 13 de novembro des-

te ano. Os diretores gerais e administrativos das 

Caixas de Assistência dos Profissionais dos Cre-

as, que cumprirão mandatos no mesmo período, 

também serão eleitos nesta data.

Durante a sessão plenária, foi aprovada a 

Deliberação n.º 16 da CEF, determinando que 

as Comissões Eleitorais Regionais dos Creas 

aprovem os respectivos calendários eleitorais 

da eleição para Diretor-Financeiro da Caixa 

de Assistência, conforme as conveniências de 

cada Regional, estabelecendo o prazo até a últi-

ma sessão plenária regional de 2017. O plenário 

do Confea aprovou ainda que as eleições para 

conselheiro federal e suplente, representan-

tes das Instituições de Ensino Superior – Gru-

po Engenharia, sejam realizadas em Brasília 

(DF), no dia 21 de novembro, conforme a De-

liberação n.º 17.

O calendário eleitoral completo, editais e 

formulários de requerimento de candidatura 

estão disponíveis no site do Crea-PR, no Menu 
Institucional > Eleições, ou diretamente pelo 
link https://goo.gl/PYce62

PRAZO PARA REGISTRO DE CANDIDATURA:

ATÉ 28 DE AGOSTO
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COMITÊ MULHERES

REPRESENTATIVIDADE 
DAS MULHERES NO 
CREA-PR

A partir de uma sugestão da atual diretoria 
do Conselho, foi criado no início deste ano o Co-
mitê Mulheres, grupo de estudos temáticos de 
apoio ao Plenário do Crea-PR. A coordenadora 
é a eng. civil Margolaine Giacchini, a coordena-
dora adjunta é a eng. agrônoma Silvana Apare-
cida de Oliveira, e as conselheiras foram con-
vidadas a integrar o Comitê Gestor Estadual, 
que já deu início aos trabalhos, e oito comitês 
sediados nas regionais do Crea-PR. Represen-
tando todas as mulheres registradas no Conse-
lho, bem como suas funcionárias, o objetivo do 
Comitê Mulheres é fomentar o empoderamento 
das mulheres e o aumento da participação fe-
minina nas decisões e em tudo que envolve o 
sistema Confea/Crea e as profissões da Enge-
nharia, Agronomia e Geociências. 

Dentre as ações previstas para 2017, está um 
levantamento do quantitativo de mulheres pro-
fissionais registradas no Crea-PR, já em anda-
mento, para caracterização do universo feminino 
em relação ao total de profissionais. Foram tam-
bém elencados assuntos de interesse do Comitê 
que serão debatidos ao longo do ano, tais como 

o trabalho das mulheres em obras, a questão 
maternidade versus profissão, assédio moral e 
sexual, violência contra as mulheres, cargos de 
chefia, dentre outros. Nessa fase inicial de estru-
turação do Comitê Mulheres, estão sendo reali-
zadas somente as reuniões do Comitê Gestor. Na 
sequência, em breve, estão previstas reuniões 
nas regionais e um evento estadual para reunir 
as mulheres interessadas em debater tais as-
suntos. Acompanhe os canais de comunicação 
do Crea-PR para saber como participar.

A criação do Comitê Mulheres do Crea-PR é uma iniciativa 

ímpar no sentido do fortalecimento das profissionais da 

engenharia, agronomia e geociências. A expectativa é 

muito boa, certamente vai ampliar a participação das 

mulheres no sistema e assim contribuir para a valorização 

das nossas profissões e defesa da sociedade.

MARGOLAINE GIACCHINI,
engenheira civil e coordenadora do Comitê Mulheres do Crea-PR
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HOMENAGEM

UM
HOMEM

DE MUITAS
MISSÕES

Nascido em Curitiba no dia 29 de junho de 1927, 

em uma família tradicional da capital paranaense, 

o engenheiro civil Waldir Pedro Xavier Tavares tem 

uma longa e importante trajetória pela engenharia 

nacional, além de outras áreas profissionais. Não 

é à toa que ele estará entre os 12 profissionais a 

receber a Medalha do Mérito do Sistema Confea/

Crea durante a 74.ª Soea, que será realizada entre 

os dias 8 e 11 de agosto, em Belém, no Pará. Esta 

é uma das maiores honrarias do Sistema.

Do pai, o oficial veterinário da Polícia Militar, 

farmacêutico e médico Lauro Gentio Portugal Ta-

vares, que também ingressou na política brasilei-

ra, e da mãe, a professora Euterpe Macedo Xa-

vier Tavares, Waldir herdou o talento de atuar em 

diversas áreas e atividades profissionais. A contar 

pelos inúmeros cursos e funções que desempe-

nhou e vem desempenhando ao longo destes 90 

anos de vida, recém-completados no último dia 29 

de junho (veja mais no box).

A facilidade com a matemática e a física desde 

criança contribuíram para a escolha pela engenha-

ria. Resultado disso foi a colocação na prova do 

vestibular da Universidade Federal do Paraná: 2.º 

O engenheiro civil Waldir Pedro Xavier Tavares, 

que completou 90 anos no último dia 29 de junho, 

é o homenageado desta edição da revista. Ele vai 

receber a Medalha do Mérito do Sistema Confea/

Crea durante a 74.ª Soea, que acontece entre os 

dias 8 e 11 de agosto, em Belém, no Pará.

lugar geral. Graduou-se em Engenharia Civil pela 

Escola de Engenharia da UFPR em 1953. 

A brilhante passagem pela universidade ren-

deu a convocação como cientista para trabalhar no 

Instituto de Física, hoje Departamento de Física, 

da UFPR. A sua principal função foi organizar o 

Laboratório de Pesquisa, no qual estabeleceu as 

apostilas para vários cursos.

Também foi coordenador Geral do Curso de 

Telecomunicações e professor da Disciplina 

de Comunicação por Rádio da Escola Técnica 

Federal do Paraná; coordenador da Cadeira de 

Astronomia de Campo e Geodesia Elementar 

da Escola de Engenharia da Universidade Fe-

deral do Paraná, entre outras.

CONHECIMENTO DIVERSIFICADO
A passagem por inúmeras áreas e atividades 

rendeu ao engenheiro um amplo conhecimento e 

experiência de vida e profissional, que, segundo 

ele, só foi possível com bastante perseverança, 

dedicação e disciplina. “O meu espírito militar per-

dura até hoje. No Exército e na Aeronáutica, fiquei 

conhecido como o ‘homem das missões’. Todos 

que me passavam algum desafio sabiam que 

eu iria cumpri-lo. Até porque procuro me dedicar 

100% àquilo que estou fazendo”, conta.

Para conseguir desempenhar com qualidade 

todas as tarefas, o engenheiro relata que sempre 

gostou de estudar e procurou entender de tudo 
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um pouco. “Sou muito simples e humilde. Mas 

sempre busquei inovar e ter a ousadia do fazer. 

Se não sabia tal coisa, ia atrás até aprender”, 

relembra. Ele destaca ainda que: “Tudo que 

conquistei de conhecimento não o fiz sozinho, 

sempre estive rodeado de profissionais de altís-

sima qualidade, e tive facilidade para organizar 

as equipes e distribuir funções e atividades da 

maneira mais eficiente possível”, pontua.

E esta ousadia permanece até hoje, em to-

das as funções que ainda desempenha. Waldir 

trabalha como Professor de Física Experimen-

tal da UFPR, presta consultoria para o Plano de 

Defesa do Continente das Telecomunicações do 

extremo Sul do Brasil, e é conselheiro do Crea-PR 

– Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

do Paraná, do Ibape-PR – Instituto Brasileiro de 

Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná e 

do IEP – Instituto de Engenharia do Paraná.

CURSOS E ESTÁGIOS
Graduou-se em Arquitetura e Urbanismo e 

Saneamento e traçado de cidades, ambos pela 

Escola de Engenharia da UFPR. Fez cursos ex-

tracurriculares de especialização em Eletrônica e 

Física Nuclear, pela Comissão de Física Nuclear 

1958/1960. E estágios no exterior em empresas 

de eletrônica avançada em telecomunicações de 

diversos países na Europa, além de empresas de 

casas pré-fabricadas nos EUA e Japão.

FAMÍLIA
Foi casado por mais de 60 anos com Zuleika 

Pastorello Tavares, falecida em novembro de 

2016, com quem teve quatro filhos: Vanessa, 

Lícia Giseli, Lisandre e Waldir Filho. Hoje tem 

cinco netos (Amanda, Luciana, Melissa, Heloi-

sa e Otávio) e dois bisnetos (Felipe e Bárbara).

› Projetos de várias Escolas e Grupos Escolares do Paraná

› Projeto para construção de um acelerador de partículas, tipo 

“CICLOTRON”, experimental, para ensino e pesquisa na Comissão 

de Física Nuclear

› Projeto e Construção dos Laboratórios da Comissão Física 

Nuclear, do IBPT

› Projeto “PROFILURB PARANÁ” – núcleos habitacionais 

destinados ao desfavelamento

ONDE JÁ ATUOU PROJETOS
› Assessor Técnico de Portos e Aeroportos
do Governo do Paraná

› Chefe da Assessoria da Planejamento
da Secretaria de Educação e Cultura

› Técnico do Grupo CEOSE-UNESCO 
destinado à reestruturação do Ensino no Brasil

› Diretor Geral do Departamento de 
Telecomunicações do Governo do Paraná

› Diretor Técnico da Companhia de Habitação 
do Paraná – COHAPAR BNH

A nossa engenharia é uma das mais importantes do mundo. Temos cursos bastante completos, com um amplo 

currículo de disciplinas nas universidades. Temos que aproveitar isso para recuperar a dignidade da engenharia 

brasileira, que se faz mais que necessária. O desafio não será fácil, mas é possível e vamos conseguir.

WALDIR PEDRO XAVIER TAVARES,
engenheiro civil
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ENIC

Autoridades, governantes, lideranças polí-

ticas, empresários, técnicos e profissionais da 

engenharia estiveram reunidos no Centro de 

Eventos e Convenções Brasil 21, em Brasília, 

nos dias 24, 25 e 26 de maio, para o 89.º Encon-

tro Nacional da Indústria da Construção (Enic). 

Na pauta desta edição, que teve como slo-

gan “Superação é nossa maior obra”, temas 

como a força e importância da construção civil 

para o desenvolvimento nacional foram desta-

que. Assim como a apresentação de propostas 

de melhorias ao setor, com o objetivo principal 

de contribuir para o futuro do país, sobretudo 

no atual cenário de instabilidade financeira e 

política que o Brasil enfrenta. No total, foram 

mais de 20 painéis e 90 palestrantes só para a 

programação das comissões, além dos fóruns. 

PRINCIPAIS ASSUNTOS DEBATIDOS
No painel “Estruturação e Financiamento 

de Projetos de Parcerias em Municípios”, apre-

sentado pela Comissão de Infraestrutura (COP), 

foi defendido que a modalidade de concessão é 

hoje a mais adequada para ser implementada 

nos municípios brasileiros e induzir a retomada 

do investimento. A partir disso, foi anunciada 

pelo secretário de Desenvolvimento da Infra-

estrutura do Ministério do Planejamento, De-

senvolvimento e Gestão, Hailton Madureira de 

Este foi o foco do 89.º Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil (Enic), 

realizado nos dias 24, 25 e 26 de maio, em Brasília, e que teve a presença do Crea-PR.

A FORÇA E OS DESAFIOS 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
EM DEBATE

Almeida, a decisão do Governo Federal em prio-

rizar investimento em concessões municipais 

e reservar R$ 40 milhões para 2017.  

Outro tema de destaque do 89.º Enic foi 

levantado pela Comissão de Meio Ambiente 

(CMA) e tratou sobre as diretrizes da Lei Geral 

do Licenciamento Ambiental (PL 3.729/2004). 

Depois de 12 anos de tramitação, o Congresso 

Nacional deve votar a lei nos próximos meses. 

O Projeto de Lei 3.729/2004 está na pauta de 

votação da Comissão de Finanças e Tributação 

na Câmara dos Deputados esta semana e, se-

gundo o deputado relator do PL, Mauro Pereira 

(PMDB/RS), que participou do debate durante o 

encontro, logo depois que passar pela comissão, 

o Congresso receberá um pedido de urgência da 

Casa Civil para ser levado à votação no plenário.

Durante o 89.º Enic também foi anuncia-

do que o governo federal deve transformar em 

política pública a implementação do Building 

Information Modeling (BIM), tecnologia consi-

derada uma revolução no setor e usada princi-

palmente para reduzir custo e tempo de obra, 

além de servir como ferramenta de combate à 

corrupção. A iniciativa terá o apoio da CBIC.

O Fórum de Ação Social e Cidadania (FASC) re-

cebeu o professor Leandro Karnal, que falou sobre 

liderança, ética e valores nas organizações, durante 

o painel “Ética e Compliance na Construção”.
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Além das palestras, fóruns e painéis, du-

rante o Enic foram comemorados os 60 anos 

de fundação e atuação da Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção (CBIC), promotora 

do encontro, no setor da construção do país. 

O encontro foi realizado pelo Sindicato da In-

dústria da Construção Civil do Distrito Federal 

(Sinduscon-DF).

CREA-PR E COMITÊ EMPRESARIAL
O Conselho Regional de Engenharia e Agrono-

mia do Paraná (Crea-PR) marcou presença na 89.ª 

edição do Encontro Nacional da Indústria da Cons-

trução (Enic), representado pelo seu presidente, o 

engenheiro civil Joel Krüger, além dos membros 

integrantes do Comitê Empresarial do Crea-PR, 

formado por profissionais dos quatro Sinduscon’s 

do Estado, Sindicato da Indústria da Construção 

Pesada (Sicepot), Associação Paranaense dos 

Empresários de Obras Públicas (Apeop) e Asso-

ciação Brasileira dos Engenheiros Civis (Abenc).

“Fazemos parte de um dos setores da econo-
mia brasileira que pode proporcionar o desenvolvi-

mento do país de forma consistente. Sendo a mola 
propulsora desse desenvolvimento, debater sobre 
temas que envolvem a construção civil é sempre 
importante. E o Enic possibilita esse diálogo de 
maneira muita clara, próxima e forte entre empre-
sários, entidades e autoridades”, argumenta o en-
genheiro civil Euclésio Manoel Finatti, membro do 
CT Empresarial do Crea-PR. 

Para o também engenheiro civil e integrante 
do comitê, André Luis Gonçalves, a participação 
do Crea-PR demonstra o alinhamento do Conse-
lho com as Empresas Construtoras e o interesse 
em contribuir com o setor. Ele destacou a impor-
tância do Enic para o fortalecimento da constru-
ção civil nacional.

“A nossa participação no 89.º Enic foi bastante 
intensa, pois pudemos estar com os representan-
tes do Comitê de Relações Empresariais e assim 
participar dos diversos Comitês Temáticos simulta-
neamente. O evento estava muito bem organizado 
e os assuntos pautados eram de relevância para 
o momento atual que o setor da construção está 
passando, com muitas dificuldades, mas também 
vislumbrando novas oportunidades”, pontua.

PRÓXIMAS
EDIÇÕES

ENIC
2018ˇ

Florianópolis (SC)
ˇ2019

Rio de Janeiro (RJ)
ˇ2020

São Luís (MA)

Foi um encontro muito produtivo e propositivo. 

Tivemos debates sobre temas determinantes da 

agenda nacional, que pautarão o futuro do 

país, e da construção; com palestrantes de alta 

qualidade e contribuição, que nos permitiram 

avaliar o momento atual e enxergar a agenda 

futura do setor.

Avaliação sobre o 89.º Enic feita por JOSÉ CAR-
LOS MARTINS, presidente da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção, e LUIZ CARLOS BO-
TELHO FERREIRA, presidente do Sinduscon-DF.
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EXPOINGÁ

Com o tema “Uma trajetória de sucesso”, a 45.ª 

edição da Exposição Feira Agropecuária, Industrial 

e Comercial de Maringá, a Expoingá 2017, realiza-

da de 4 a 14 de maio, reuniu mais de 590 mil visitan-

tes em Maringá, batendo recorde de público. 

O Crea-PR esteve presente nesta que é con-

siderada uma das maiores feiras do setor agro-

pecuário do país, representado pela comitiva 

formada pelo presidente, o engenheiro civil Joel 

Krüger, pelo 1.º vice-presidente, o engenheiro 

agrônomo Nilson Cardoso, pelo 2.º secretário, o 

engenheiro civil Altair Ferri, conselheiros, inspe-

tores e funcionários.

A visita da comitiva foi recepcionada pela 

presidente da Sociedade Rural de Maringá 

(SEM), Maria Iraclézia de Araújo, e pelo dire-

tor da sociedade e conselheiro do Crea-PR, o 

engenheiro agrônomo Otávio Perin Filho. Na 

oportunidade, o presidente Joel aproveitou 

A comitiva do conselho regional visitou a feira, considerada uma das maiores do setor agropecuário 

do Brasil e que, este ano, bateu recorde de público e comercialização.

CREA-PR MARCA 
PRESENÇA NA 
EXPOINGÁ 2017

para destacar a importância do trabalho dos 

profissionais vinculados ao Sistema Confea/

Crea, como engenheiros, engenheiros agrôno-

mos, geólogos, geógrafos e técnicos industriais 

e agrícolas. Entre os estandes visitados, estive-

ram o das cooperativas Integrada e Cocamar, a 

Fazendinha da Emater do Governo do Estado 

do Paraná e da Itaipu.

Para Maria Iraclézia, a presença e participa-

ção do Crea-PR na Expoingá contribui para a 

manutenção da qualidade deste evento já tradi-

cional e de suma importância ao Estado. “Esta-

mos sempre abertos a ouvir e acatar as suges-

tões da entidade, para que a nossa feira tenha 

o máximo de segurança possível em todas as 

instalações do parque de exposições e o públi-

co possa usufruir com tranquilidade de todas as 

atrações. Só temos a agradecer a esta parceria, 

muito positiva e benéfica a todos”, pontua.
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EDIÇÃO DE SUCESSO
Além de recorde de público (foram 591.950 vi-

sitantes), a edição deste ano alcançou o melhor re-

sultado também em comercialização: foram mais 

de R$ 455,421 milhões em volume de negócios 

gerados e prospectados durante a Expoingá 2017.

Segundo a Sociedade Rural de Maringá 

(SRM), realizadora do evento, o número de visi-

tantes foi 25% maior em comparação à edição do 

ano passado. Assim como a quantia negociada e 

movimentada: 45% maior. O valor em reais supera 

os últimos dez anos da feira e o público é o maior 

desde 2012 (573 mil pessoas).

Para Maria Iraclézia, presidente da SRM, entre 

os motivos para o sucesso da feira estão a confian-

ça maior dos investidores na economia do país e 

os bons resultados do agronegócio, que continuou 

crescendo mesmo diante da estagnação de outros 

setores, contribuindo também para a safra recor-

de deste ano. As novidades desta edição também 

justificam o recorde de visitantes, na opinião da 

presidente. “A nova marca de bebida, o Camarote 

Brahma presente pela primeira vez em Maringá, 

a nova parceria nos rodeios, o ineditismo do Mu-

seu do Videogame Itinerante e o Espaço da Carne 

Gourmet, além da parte da pecuária, considerada 

uma das melhores dos últimos anos”.

Entre os setores que mais se destacaram du-

rante a Expoingá 2017 estão o de máquinas, imple-

mentos agrícolas e automóveis, além da pecuária, 

com o alto padrão genético dos aproximadamente 

7.500 animais expostos.

Gerentes da Cocamar Leandro e Eliane, Secretário do Estado inspetor Paulo Milagres 
e o Diretor da SRM Otávio Perin.

Profissional Comitiva com a presidente da SRM Maria Iraclézia.

A Expoingá é uma feira de suma importância 

ao Paraná, especialmente ao agronegócio. 

O evento fomenta as atividades da área 

por meio da disseminação de novos 

conhecimentos, estimulando e ajudando os 

produtores nos processos de inovação e 

melhoria constante de suas atividades.

MARIA IRACLÉZIA DE ARAÚJO,
presidente da Sociedade Rural de Maringá.
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CREAJR

CREA-PR REALIZA 
12.º ENCONTRO 
ESTADUAL DO 
CREAJR-PR EM 
CURITIBA

Membros, dirigentes, 

conselheiros, inspetores e gerentes 

regionais estiveram reunidos para 

o 12.º Encontro Estadual do 

CreaJr-PR, realizado no dia 6 de 

abril, na Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná, em Curitiba.

Os participantes do 12.º Encontro Estadual do CreaJr-PR puderam conferir palestras sobre o 

lançamento do primeiro processo eleitoral de 2017, o Sistema Confea/Crea e Mútua, a ART do pro-

fissional e o RTA do acadêmico, a fiscalização do Crea-PR, empresas juniores, a ética na profissão 

e os benefícios aos estudantes.

Além da pauta mínima de atividades para 2017, as funcionalidades do acesso restrito, as ferramentas de 

comunicação e como usá-las, os sistemas de gestão da qualidade e as ferramentas da qualidade. O objetivo 

foi apresentar de maneira mais clara e completa o funcionamento do Sistema Confea/Crea e do próprio Pro-

grama CeaJr-PR, já que alguns dirigentes estão em seu primeiro ano de mandato. 
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12 ANOS CREAJR-PR
O conselheiro engenheiro agrônomo 

Luiz Antonio Rossafa, presidente do Crea-

-PR em 2005, e o conselheiro engenheiro 

civil Ricardo Rocha de Oliveira, coordena-

dor da Comissão de Educação do Crea-

-PR à época da implantação do programa, 

receberam placas de homenagem em co-

memoração aos 12 anos do CreaJr-PR. O 

atual presidente do conselho, o engenheiro 

civil Joel Krüger, também foi homenageado 

pelo apoio e incentivo ao programa.

O Programa CreaJr é uma das referências 

no país. As boas práticas, como RTA e pauta 

mínima para dirigentes, são replicadas aos 

demais Estados e há membros em equipes 

nacionais como a de comunicação.

JEAN HENING,
coordenador nacional do CreaJr

O presidente do Crea-PR engenheiro civil Joel 

Krüger falou na abertura do evento sobre a impor-

tância de se manter o Programa CreaJr ativo, visto 

que é uma forma de preparar as novas gerações 

para ingressar e conhecer o sistema profissional 

Confea/Crea. “Já que estes estudantes serão fu-

turos conselheiros, inspetores do Crea-PR, coor-

denadores de entidades de classe e quem sabe 

futuros presidentes do Crea-PR, devem ser prepa-

rados para a vida profissional no sentido da forma-

ção plena, incluindo formação pessoal e cidadã, 

além da formação acadêmica”, pontua.

Participaram ainda da abertura o gerente regio-

nal de Cascavel, engenheiro civil Geraldo Canci, re-

presentando todo o corpo funcional do Crea-PR, e a 

dirigente do CreaJr-PR Dhaianny Guizoni de Olivei-

ra, representando todos os membros dirigentes do 

Estado. A palestra de encerramento foi ministrada 

pelo conselheiro engenheiro civil Luiz Capraro, que 

falou do histórico das leis que regulamentam a en-

genharia e a agronomia, e da Lei 1.073/2016.
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No Jubileu de Rubi da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea 

faz questão de lembrar a importância de garantir qualidade de vida a todos os 

profissionais da área tecnológica.

São 20 benefícios reembolsáveis e sociais exclusivos e extensíveis a 

dependentes, plano de saúde, previdência complementar com taxas 

reduzidas e descontos nas melhores marcas nacionais e regionais.

Para ter acesso a tudo isso, basta associar-se como Sócio Contribuinte.

Dica: a anuidade para novos associados é de R$40 durante todo o ano*!
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R. Dr. Zamenhof, 193 - Alto da Glória - Curitiba-PR - CEP: 80030-320

Ligue! 0800 642 0003 | *Taxa de inscrição fixa de R$ 10.

www.mutua-pr.com.br

Mútua


