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Em todas as edições da revista do Crea-PR, o nos-
so objetivo é levar informação relevante e do interesse 
de todos os profissionais da engenharia e da agrono-
mia do nosso estado e também do país. 

Nesta edição, não seria diferente. Como matéria 
de capa, escolhemos um assunto importante para a 
valorização dos futuros profissionais da área: as em-
presas juniores, que promovem oportunidades para os 
estudantes vivenciarem o mercado de trabalho.

Outro tema abordado é o 1.º Seminário Metropo-
litano de Acessibilidade e Direitos das Pessoas com 
Deficiência, realizado em Curitiba, que reuniu diver-
sas lideranças para debater sobre as demandas e di-
reitos das pessoas com deficiências.

As eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua e de 
Inspetores do Crea-PR também é assunto desta edi-
ção, assim como a Lei Federal de Prevenção e Com-
bate a Incêndios e Desastres e a proposta de criação 
do Código Nacional para os Corpos de Bombeiros que 
será apresentada em Goiânia pela Ligabom (Conse-
lho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares).

Você também poderá conferir o balanço da 74.ª 
Soea, realizada em Belém do Pará em agosto, e o 1.º 
Seminário Valorização Profissional x Entidades de 
Classe, que aconteceu em julho em Maringá.

Boa leitura a todos!

Engenheiro Agrônomo

Nilson Cardoso

Presidente em 
exercício do Crea-PR
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EMPRESAS JUNIORES

Confira como elas são constituídas, quais as exigências e como funcionam 

as empresas juniores de engenharia. Veja os exemplos da UFPR, UTFPR, UEL e UEM

EMPRESAS JUNIORES: 
OPORTUNIDADES PARA 
ESTUDANTES VIVENCIAREM 
O MERCADO DE TRABALHO

Formada exclusivamente por alunos que es-

tão cursando uma graduação em Instituição de 

Ensino Superior, uma empresa júnior é uma as-

sociação civil sem fins lucrativos, mas com fins 

educacionais. Os alunos que participam das 

empresas juniores (EJs) se unem para realizar 

projetos, serviços e consultorias relacionados à 

sua área de formação. Eles têm a oportunidade 

de desenvolvimento pessoal e profissional por 

meio da vivência empresarial.

As atividades realizadas pelos alunos de-

vem ser acompanhadas por um professor ou 

representante da instituição de ensino, respon-

sável pela orientação e correta execução do que 

é desenvolvido. “Assim os alunos podem se 

desenvolver profissionalmente, não só na sua 

área de formação, mas também com a relação 

de fornecedor e cliente, fomentando o perfil 

empresarial”, explica o eng. civil Diogo Artur 

Tocacelli Colella, gerente do Departamento de 

Fiscalização (Defis) do Crea-PR.

Os serviços oferecidos por essas empresas 

possuem um custo mais baixo, mas a mesma 

qualidade em relação ao mercado. Elas podem 

cobrar pela elaboração de projetos e pela pres-

tação de serviços e esses ganhos são investi-

dos na formação dos estudantes e na estrutura 

da EJ. O atendimento de clientes acontece da 

mesma forma que nas empresas convencio-

nais, porém, a empresa júnior se torna uma 

r e v i s t a
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opção acessível aos micro e pequenos empre-

sários, por exemplo, contribuindo para o desen-

volvimento do país e impulsionando a formação 

de profissionais capacitados, comprometidos e 

empreendedores. Mas algumas atendem tam-

bém grandes empresas.

REGISTRO E LEGISLAÇÃO 
No Brasil, as EJs são regulamentadas pela 

recente Lei n.º 13.267, de 2016. Mas, na área de 

Engenharia, conforme a legislação prevê, para 

que os estudantes atuem é necessário que seja in-

dicado um profissional responsável pela empres, 

registrado no Crea-PR. “Considerando empresas 

que desenvolvam atividades afetas ao Sistema 

Confea/Crea, conforme estabelece o art. 59 da Lei 

n.º 5.194/1966, e considerando que as empresas 

juniores prestam serviço remunerado à sociedade 

–  embora não tenham fins lucrativos –, elas devem 

ter registro no Crea-PR para poder atuar, apresen-

tando o professor ou orientador como Responsável 

Técnico EJ. No caso de dúvida se, dentre as ati-

vidades, estão aquelas restritas ao Sistema, indi-

camos que os responsáveis formalizem este ques-

tionamento junto ao Crea, via protocolo”, orienta o 

gerente do Defis.

Lei n.º 13.267/2016: “Disciplina a 

criação e a organização das associações 

denominadas empresas juniores, com 

funcionamento perante instituições de 

ensino superior”.

A regulamentação junto ao Conselho possibili-

ta promover a cultura de trabalho de forma legali-

zada. Além de apresentar o Responsável Técnico 

da empresa júnior, com Anotação de Responsabili-

dade Técnica (ART) de cargo e função, a empresa 

deve proceder seu registro no Conselho, ressalta 

Diogo. A ART é um instrumento legal instituído 

pela Lei n.º 6.496/77, necessário à fiscalização das 

atividades técnico-profissionais nos diversos em-

preendimentos sociais, caracterizando legalmente 

os direitos e obrigações entre profissionais e usuá-

rios de seus serviços técnicos, além de determinar 

a responsabilidade profissional por eventuais de-

feitos ou erros técnicos. Ela também permite iden-

tificar se a obra ou serviço está sendo realizada 

por um profissional habilitado e que engenheiros, 

agrônomos, geólogos, meteorologistas, geógrafos, 

tecnólogos e técnicos de grau médio e profissões 

afins registrem, mediante a sua emissão, contratos 

profissionais junto ao Conselho Regional de Enge-

nharia da jurisdição onde os serviços estão sendo 

(ou serão) executados. 

 Sendo assim, as empresas juniores devem re-

gistrar as ARTs referentes às atividades realizadas 

para seus clientes. Segundo Diogo, “a Anotação é 

registrada por meio eletrônico, no site do Crea-PR, 

onde devem ser declarados os dados principais 

de contrato firmado entre a empresa e seu con-

tratante para execução de uma obra ou prestação 

de um serviço. Ela consiste numa súmula que fica 

registrada no Crea”. A prestação de serviços pela 

empresa júnior sem o devido registro no Crea-PR, 

sem o registro de seu Responsável Técnico e sem 

a ART pelos serviços prestados pode ser punida 

perante a lei. 

“A falta de registro da pessoa jurídica é penali-

dade prevista e fundamentada na Lei Federal n.º 

5.194/66 (vide artigos 59 e 73, alínea C), na Resolu-

ção 1066/2015 e na Decisão Plenária do Confea n.º 

2.041/2015”, indica o gerente da Regional Maringá 

do Crea-PR, engenheiro civil Hélio Xavier da Silva 

Filho. Ele também esclarece que “além do cum-

primento da legalidade, a experiência de mercado 

com o devido registro da pessoa jurídica se torna 

completa e real com este ato compulsório de vincu-

lação com o Conselho”. Vale reforçar que a empre-

sa júnior é compreendida como uma pessoa jurídi-

ca no ambiente profissional e que, neste sentido, 

deve seguir obrigatoriamente os artigos 59 e 60 da 

Lei Federal n.º 5.194/66. É importante destacar 

que os estudantes que participam da EJ exercem 

trabalho voluntário e toda a renda originada pelos 

serviços prestados é revertida em capacitação aos 

participantes por meio de palestras, cursos e ou-

tras atividades acadêmicas. 
r e v i s t a
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REPRESENTATIVIDADE 
A Confederação Brasileira de Empresas Junio-

res (Brasil Júnior) é a representante nacional das 

empresas juniores. E a Federação das Empresas 

Juniores do Estado do Paraná (Fejepar) é a repre-

sentante estadual das EJs não somente na Enge-

nharia, Agronomia e Geociências, mas em todas as 

áreas de atuação.

que, como a empresa júnior trabalha com a formação, 

é importante que esse profissional que está sendo 

formado já tenha contato com o Conselho de sua ca-

tegoria e saiba como funciona o registro e a fiscaliza-

ção. E a terceira questão é que o registro no Crea-PR 

assegura que a empresa júnior preste um serviço de 

qualidade, assim como as demais empresas conven-

cionais. O registro é uma força a mais para a empresa 

júnior oferecer seus serviços”, explana.

Mateus explica ainda que “com a aprovação da lei 

em 2016, a Fejepar está trabalhando para formalizar 

uma parceria institucional com o Crea-PR, planejando 

as etapas de orientação às empresas juniores sobre 

toda a questão de legislação e registro”. Já existe um 

projeto na Federação em que as empresas devem en-

viar uma série de documentos para sua validação e a 

intenção é incluir o registro no Conselho. Outro ponto 

significativo para o bom desempenho das empresas 

juniores é o apoio dos professores. Com a aprovação 

da lei, “diversas universidades transformaram as em-

presas juniores em projetos de extensão, inserindo 

desta forma os professores como orientadores, melho-

rando o apoio e o relacionamento deles com os alunos, 

o que é necessário para o funcionamento da EJ, que 

precisa da assessoria técnica”, diz.

SAIBA MAIS SOBRE EMPRESAS JUNIORES
DE ENGENHARIA NO PARANÁ

Há dezenas de empresas juniores das áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências em ati-

vidade e distribuídas em diferentes cidades do Paraná, porém, apenas quatro estão registradas no 

Crea-PR. Conversamos com os responsáveis técnicos e alunos presidentes das empresas, confira 

mais detalhes de cada uma a seguir:

• EMJEL EMPRESA JÚNIOR DE ASSESSO-

RIA EM ELETRO-ELETRÔNICA – UNIVER-

SIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

 A EJ do curso de Engenharia Elétrica da 

UFPR chama-se EMJEL - Empresa Júnior de 

Assessoria em Eletro-eletrônica e foi fundada em 

14 de maio de 1993, sendo a mais antiga do es-

tado. A ideia naquele momento, segundo Mauro 

Obladen de Lara Filho, diretor-presidente, foi de 

estudantes determinados a adquirir conhecimen-

to na prática antes do término da graduação ou 

do estágio obrigatório. E ela segue bastante atu-

al. Participam alunos do curso de ambos os perí-

odos (diurno e noturno), desde calouros até con-

cluintes. O professor orientador e Responsável 

Técnico é o conselheiro do Crea-PR, engenheiro 

eletricista Tibiriçá Krüger Moreira.

 “Fui um dos professores apoiadores da fun-

dação da empresa em 1993 e, até hoje apoio a ini-

ciativa, me colocando como responsável técnico 

Segundo o presidente da Fejepar Mateus Arruda, 

é importante que a empresa júnior esteja registrada 

no Crea-PR por três questões principais. “A primeira 

é a regularização conforme a Lei n.º 13.267/2016, que 

disciplina a criação e a organização das associações 

denominadas empresas juniores, com funcionamento 

perante instituições de ensino superior. A segunda é 

r e v i s t a
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dos projetos via ART de cargo e função, e viabili-

zando a emissão de ARTs para todos os projetos 

da empresa júnior, garantindo o cumprimento da 

regulamentação”, garante Tibiriçá. Há também 

um importante respaldo da Universidade que 

cede espaço de trabalho, o apoio do Departa-

mento de Engenharia Elétrica nos projetos e pro-

fessores que regularmente auxiliam na execução 

dos mesmos.  Os projetos da EJ da UFPR são de 

instalações elétricas residenciais, comerciais e in-

dustriais, desenvolvimento de tecnologia em ele-

trônica, eficiência energética e projetos de micro 

e minigeração renovável distribuída. A EMJEL 

já atingiu 180% da meta de projetos e 585% da 

meta de faturamento em 2017.  

 A EMJEL se encontra hoje 100% regulari-

zada e sua principal conquista foi obter, neste 

ano, o título de Empresa Júnior de Alto Cresci-

mento, emitido pela Confederação Brasileira de 

Empresas Juniores (Brasil Júnior) para as EJs 

que obtêm o número de projetos e o faturamento 

estipulado, calculado com uma base de cresci-

mento de aproximadamente 20% ao ano. Esse 

Selo Empresa Júnior emitido pela Brasil Júnior 

audita um total de 14 documentos obrigatórios, 

desde o estatuto social da empresa, até docu-

mentos como certidões negativas de débitos, 

conforme a Lei n.º 13.267/16.  

 “Participar da EMJEL e do Movimento Em-

presa Júnior mostrou-se como o complemento 

perfeito para a graduação, possibilitando a apli-

cação dos conhecimentos adquiridos em sala 

de aula em soluções reais de mercado, geran-

do grande impacto em nossos clientes, além da 

obtenção de uma grande bagagem em gestão 

empresarial e empreendedorismo, qualidades 

muito demandadas no engenheiro moderno. 

Após dois anos e meio na EMJEL, acredito sem 

sombra de dúvidas que a empresa júnior forma 

os profissionais mais preparados e capacitados 

para o mercado da Engenharia e de todas as ou-

tras áreas”, testemunha o diretor-presidente. 

• PROJR – UNIVERSIDADE TÉCNICA FEDERAL 

DO PARANÁ (UTFPR), CAMPUS PATO BRANCO

A Projr Empresa Júnior de Engenharia Civil 

atua em projetos arquitetônicos, hidrossanitários, 

elétricos, levantamentos topográficos, consultoria 

em patologias e na prevenção de incêndios. Criada 

em 2010, foi a primeira empresa júnior a realizar o 

registro no Crea-PR, em 2014. A empresa promove 

palestras, cursos, campanhas sociais e presta ser-

viços voltados para a área de responsabilidade so-

cial participando do programa Casa Fácil, que visa 

clientes de baixa renda. Seus membros são exclu-

sivamente acadêmicos da UTFPR-PB que apri-

r e v i s t a
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moram a cada dia seus conhecimentos na área de 

engenharia civil e também no âmbito empresarial. 

O desenvolvimento dos projetos conta com o auxí-

lio do professor orientador engenheiro civil Volmir 

Sabbi, assim como de outros professores que con-

tribuem com conhecimentos específicos. 

O diretor-presidente Bruno Tomazetto afirma 

que para a Projr o registro no Conselho é muito 

importante. “Fomos a primeira EJ no Brasil a 

ter esse registro e hoje somos consultados por 

várias outras empresas juniores como exemplo”, 

conta. Ele garante que, para prestar os serviços 

que estão realizando hoje, o registro e a adequa-

ção à lei foram fundamentais, pois algumas EJs 

deixam de oferecer serviços aos clientes porque 

não estão regularizadas, o que trava o desenvol-

vimento da empresa e de seus membros. "Par-

ticipar da empresa júnior é importante para a 

formação, para aprender sobre liderança e se 

preparar para o mercado de trabalho”, segundo 

o diretor, que também aponta como fundamental 

o apoio dos professores, “pois algumas empre-

sas nem saem do papel por falta deste apoio e 

nós estamos bem orientados”, diz.

• PARTHENON EMPRESA JUNIOR – UNIVERSI-

DADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM), CAM-

PUS UMUARAMA 

Fundada em 23 de agosto de 2013 por um 

grupo de alunos do curso de Engenharia Civil 

da UEM no Campus Umuarama, a Parthenon 

Empresa Júnior de Engenharia Civil possui o 

intuito de oferecer à comunidade serviços de 

qualidade na área da construção civil, auxiliando 

no desenvolvimento urbano e ao mesmo tempo 

na capacitação dos acadêmicos. Ela conta com 

o apoio da Universidade e de seus professores, 

e trabalha com projetos arquitetônicos, elétricos, 

hidrossanitários e de prevenção de incêndio. 

Além disso, os acadêmicos desenvolvem proje-

tos com preços mais acessíveis, seguindo todos 

os padrões exigidos pelo Crea-PR.

Segundo o diretor-presidente Leonardo Pie-

rette, hoje a empresa conta com uma equipe de 

35 pessoas e o registro no Crea-PR foi feito em 

2016. “Na época, era diretor da área de proje-

tos e vários serviços que a empresa gostaria de 

oferecer precisavam da emissão de ART como, 

por exemplo, projeto arquitetônico. Além disso, 

a empresa precisava de seguridade fiscal e de 

maior credibilidade perante os clientes, que fica-

vam receosos em contratar universitários. Agora, 

com o respaldo da Universidade e o registro no 

Conselho, a Parthenon tem maior credibilidade 

junto aos clientes e isso já aumentou nossa de-

manda”, comenta. Ano passado a empresa en-

tregou seis projetos arquitetônicos e neste ano 

já foram 12 até o momento, batendo a meta es-

tipulada para 2017. “Recebemos o título de Alto 

Crescimento concedido pela Fejepar”, conta o 

diretor orgulhoso. Esta é a terceira empresa jú-

nior paranaense a recebê-lo.

Após o registro no Crea-PR, a demanda de 

trabalho aumentou bastante também para o 

responsável técnico pela Parthenon. O profes-

sor engenheiro civil Guilherme Perosso Alves 

está no posto desde 2015, ano em que entrou na 

UEM. “Participei de todo o processo de registro 

e sempre tive um contato próximo com os alunos, 

por isso, decidi apoiá-los como orientador. A par-

tir daí outros professores também passaram a 

participar como consultores da EJ, auxiliando na 

orientação de diferentes projetos, principalmen-

te agora que a demanda de trabalho da empresa 

está aumentando”, conta. Antes de obter o re-

gistro, ele explica que os membros da Parthenon 

fizeram um trabalho de desenvolvimento interno 

dos integrantes em todos os setores da empresa. 
r e v i s t a
CREA-PR 9



Assim, quando veio a regularização eles esta-

vam mais preparados para as oportunidades de 

trabalho. “Tenho um olhar especial para os alu-

nos que voltam seu conhecimento para o merca-

do de trabalho, eles utilizam a experiência dos 

professores como plataforma de conhecimento 

para o mercado que irão enfrentar. Além disso, 

com a grade curricular integral, não poderiam 

fazer estágio fora da Universidade e a empresa 

júnior é uma oportunidade”, afirma Guilherme.

A Parthenon é uma empresa estruturada 

que funciona como uma empresa convencional 

e oferece conhecimentos multidisciplinares que 

farão diferença no perfil profissional dos estu-

dantes que a integram. A dinâmica da relação 

entre os alunos e professores também melhora 

o clima em todo o Campus. Segundo o professor, 

esses alunos acompanham melhor também as 

disciplinas curriculares.

• TCP ENGENHARIA CIVIL – UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)

A TCP Engenharia Civil foi fundada em maio 

de 2005 por alunos do 3.º, 4.º e 5.º anos da gradu-

ação. A sigla que dá nome à empresa significa 

Tecnologia, Consultoria e Projetos e o objetivo 

de sua criação foi o aprendizado e a capacitação 

dos graduandos em Engenharia Civil da UEL, no 

âmbito empresarial e acadêmico, proporcionan-

do o crescimento pessoal e profissional dos in-

tegrantes, em equilíbrio com o desenvolvimento 

da sociedade. A TCP presta serviços de projetos 

arquitetônicos de até 100m², projetos de adap-

tação de acessibilidade, consultoria, maquetes 

virtuais (3D), levantamento topográfico, eventos 

acadêmicos, cursos relacionados à Engenharia, 

As Built e análise de patologias em edificações. 

O registro no Crea-PR foi realizado este ano. 

O diretor-presidente Luiz Gustavo Gonçalves da 

Costa entrou na empresa em 2015 e conta que 

“desde aquela época as lideranças da empresa 

já direcionavam esforços para realizar o registro, 

inspirados na Projr de Pato Branco, pois assim 

poderiam explorar novas áreas, regularizados e 

com a segurança jurídica do órgão de classe”. 

Para ele, o registro mostra que “o trabalho da EJ 

é algo sério. Somos estudantes, mas prestamos 

um serviço de qualidade”, garante. Com o regis-

tro, a variedade de serviços que podem ser pres-

tados pela empresa aumentou. 

O diretor também destaca o apoio dos profes-

sores. “É fundamental, pois todos os membros 

são estudantes e recorremos a eles o tempo todo 

para orientações. Eles estão bem receptivos aos 

alunos, a EJ tem uma boa imagem com este 

público”, diz. O professor responsável pela em-

presa, engenheiro civil Jorge Bounassar Filho, 

observa que “a empresa agora passa a ser regu-

lar do ponto de vista profissional perante o Con-

selho, e dentro dos objetivos pode atuar profis-

sionalmente. Participar da empresa júnior é uma 

experiência interessante na formação, agora os 

alunos têm a possibilidade de ter uma atuação 

profissional durante o curso, com potencial para 

desenvolver diversos tipos de projetos”.
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IAPAR 45 ANOS 

O dia 29 de junho marcou a fundação 

do Iapar com comemorações e acontecem 

diversas atividades em 2017 tanto na 

sede, em Londrina, quanto nas unidades 

por todo o estado

INSTITUTO 
AGRONÔMICO 

DO PARANÁ 
COMEMORA 

45 ANOS

Criado em 1972, o Iapar completou 45 anos e 

preparou eventos técnicos e institucionais para 

marcar a data. Vinculado à Secretaria da Agri-

cultura e do Abastecimento (Seab), o Instituto 

é o órgão de pesquisa que dá embasamento 

tecnológico às políticas públicas de desenvolvi-

mento rural do estado do Paraná. 

Florindo Dalberto, diretor-presidente da ins-

tituição, conta que a criação do Iapar resultou 

da mobilização e esforço de produtores, técnicos 

e lideranças políticas e empresariais ligadas à 

agricultura, como a Sociedade Rural do Para-

ná, Folha Rural, Associação dos Engenheiros 

Agrônomos, Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (Crea-PR) e nomes como Celso Gar-

cia Cid, João Milanez, Horácio Coimbra, Francis-

co Sciarra, entre outros. 

Funcionário do Instituto Brasileiro do Café 

(IBC) na época, Dalberto participou ativamente 

dessa mobilização. “Já fermentava no ambiente 

produtivo a percepção que o ciclo da monocultu-

ra cafeeira estava se esgotando e que era neces-

sário modernizar e diversificar a agropecuária 

paranaense”, ele lembra. O projeto de instalação 

de um centro paranaense de pesquisa agrope-

cuária foi viabilizado com recursos do Estado, 

da Organização Internacional do Café (OIC) e do 

extinto Instituto Brasileiro do Café (IBC).
r e v i s t a
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ESTRUTURA – Depois de mais de quatro 

décadas de atuação, o órgão segue cumprindo 

sua missão de prover soluções inovadoras para 

o meio rural e o agronegócio do Paraná com 

uma estrutura que abrange todo o estado e 15 

programas temáticos de pesquisa em desen-

volvimento hoje. Com sede em Londrina, pos-

sui cinco pólos regionais de pesquisa (Curitiba, 

Ponta Grossa, Paranavaí, Pato Branco e Santa 

Tereza do Oeste), 19 fazendas experimentais e 

18 estações agrometeorológicas (que utilizam 

dados coletados por 37 estações do Sistema 

Meteorológico do Paraná - Simepar).

O Iapar atua hoje em 15 programas temá-

ticos de pesquisa nas áreas de agroecologia, 

café, cereais de inverno, cultivos florestais, 

energias renováveis, feijão, fruticultura, ges-

tão da inovação, integração lavoura-pecuária, 

milho, pecuária de leite e de corte, propagação 

vegetal, raízes e tubérculos, recursos naturais e 

sistemas de produção.

Na sede, em Londrina, há também um cen-

tro de treinamento, equipado com auditório e 

alojamento. Ao todo, o Iapar conta hoje com 

cerca de 600 funcionários, entre pesquisadores 

– a maioria com doutorado e pós-doutorado – e 

pessoal de apoio técnico. Somam-se ainda 500 

colaboradores temporários (pesquisadores vo-

luntários, bolsistas, estagiários, trabalhadores 

terceirizados etc). Os pesquisadores conduzem 

230 projetos aglutinados dos programas de pes-

quisa, totalizando 690 ensaios de campo execu-

tados em estações experimentais próprias e em 

áreas de cooperativas, universidades, centros 

de pesquisa e outros parceiros.

Segundo Dionísio Luiz Pisa Gazziero, con-

selheiro do Crea-PR e pesquisador da Em-

brapa, “falar sobre o Iapar é falar de uma 

instituição reconhecida nacional e internacio-

nalmente como uma referência em agropecu-

ária. Sua contribuição no desenvolvimento de 

cultivares de trigo e outros cereais de inverno, 

feijão, arroz e frutíferas – entre outras espécies 

– ajudou não só a tornar o Paraná um importan-

te estado produtor, mas também um fortíssimo 

aliado na construção do agronegócio no Brasil”. 

Gazziero destaca ainda a parceria do Instituto 

com o Ministério da Agricultura que resultou na 

produção paranaense de café de qualidade, o 

que tem permitido manter essa cultura no esta-

do e gerar renda para os produtores.

COMPROMISSO E DESAFIOS 
As tecnologias do Iapar se distinguem pelo 

rigor científico e um profundo respeito à realida-

de dos agricultores e ao ambiente, sem perder 

de vista as exigências dos consumidores e ne-

cessidades da agroindústria. Dalberto aponta 

a inovação permanente, em colaboração com 

parceiros do setor público e da iniciativa priva-

da como o desafio que se apresenta para o Ins-

tituto. Segundo ele, o setor agropecuário vai ser 

cada vez mais demandado a produzir utilizando 

processos que poupem os recursos naturais e 

racionalizem o uso de insumos. “A população 

exige alimentos seguros, saudáveis e nutritivos, 

e isso tem reflexos na geração e transferência 

de tecnologias”, comenta.

O Iapar é integrante do sistema brasileiro de pesquisa agropecuário, 

coordenado pela Embrapa. Suas pesquisas têm orientado e ajudado 

nossos agricultores a produzirem alimentos saudáveis e seguros.

DIONÍSIO LUIZ PISA GAZZIERO,
conselheiro do Crea-PR e pesquisador da Embrapa
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PARCERIA COM 
O CREA-PR 

Visando tais desafios e seguin-

do com os trabalhos nesse sentido, 

um programa integrado de conser-

vação de solos do Conselho vai trei-

nar dois mil técnicos, com o apoio 

do Iapar, em todo o Paraná, destaca 

Nilson Cardoso, presidente em exer-

cício do Crea-PR. A relação entre as 

entidades é de longa data, tanto é 

que o Instituto é um dos homenage-

ados do Sistema Confea/Crea este 

ano. Cardoso lista como principais 

diferenciais do Iapar a sua presen-

ça em todo o estado e sua contribui-

ção nestes 45 anos para o aumento 

da produtividade em variados se-

tores. “Neste período com os pes-

quisadores graduados, doutores, 

com certeza o órgão foi um grande 

contribuinte do desenvolvimento do 

agronegócio paranaense, trazendo 

novas tecnologias ao produtor”, sa-

lienta. 

Pioneirismo – Todos os profis-

sionais procurados pela reportagem 

acreditam que a atuação do Iapar 

é marcada pelo arrojo em várias 

frentes, e os exemplos são abun-

dantes. O diretor-presidente citou 

o desenvolvimento de cultivares de 

maçã para regiões de inverno ame-

no, caso do norte do Paraná. Esses 

materiais – IAPAR Eva e IAPAR 

Julieta – são hoje cultivadas em to-

dos os estados do sul do Brasil, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 

e até Bahia. E o Iapar saiu na frente 

também em relação aos citros, por 

meio de estudos que possibilitaram 

o plantio dessas frutas e a inserção 

do Paraná no mapa da produção 

nacional de frutas cítricas.

Já Nilson Cardoso, presidente  

em exercício do Crea-PR, vê o pio-

rios e córregos paranaenses. Com 

abordagem em microbacias, os pes-

quisadores desenvolveram e adap-

taram métodos de terraceamento e 

cultivo mínimo que possibilitaram 

recuperar milhares de hectares de 

solo cultivado”. Tais medidas inspi-

raram projetos similares em outras 

regiões brasileiras e também na 

América Latina e na África. 

Produtos ‘made in Paraná’ – 

Três resultados desenvolvidos pelo 

Iapar são os mais lembrados por 

quem conhece de perto o trabalho: 

uma raça genuinamente parana-

ense, uma variedade de feijão re-

sistente a diversas doenças e uma 

nova cultivar de café que será ofi-

cialmente entregue aos produtores 

e soma-se às mais de 200 cultivares 

desenvolvidas nas últimas décadas 

pelos especialistas em melhora-

mento genético vegetal da Institui-

ção. Confira mais detalhes desses 

produtos que são verdadeiros orgu-

lhos para a nossa região:

neirismo na coordenação de uma sé-

rie de programas na área de semen-

tes, e nos pólos regionais e estações 

experimentais, trabalhando com di-

versas culturas e desenvolvendo no-

vos produtos para o mercado (man-

dioca, variedades mais produtivas). 

E Gazziero aponta as pesqui-

sas precursoras do Instituto “sobre 

sistemas integrados e em plantio 

direto, um sistema conservacionis-

ta atualmente adotado em mais de 

30 milhões de hectares no Brasil”. 

Dalberto completa lembrando que 

“a Instituição mal iniciara suas ope-

rações, no início da década de 1970, 

quando os pesquisadores enfren-

taram o problema da erosão que 

devastava propriedades agrícolas, 
r e v i s t a
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Tanto Dalberto como Gazziero destacam o desenvolvimento de uma raça precoce e com alto rendimento, 

como resultado do cruzamento de quatro outras raças (Aberdeen Angus, Canchim, Caracu e Charolês). Ou 

seja, o Iapar criou a primeira raça paranaense – e também a primeira no Brasil originada em um centro 

estadual de pesquisa – o Purunã. Segundo o diretor-presidente, as pesquisas para esse feito foram inicia-

das em 1985, visando um animal capaz de produzir carcaças de elevado padrão, com baixo custo e que 

ficassem prontas para abate em pouco tempo.

Outro exemplo lembrado por Cardoso e explicado por Dalberto é o feijão carioca IPR Celeiro, a primeira 

cultivar comercial, não transgênica, comprovadamente tolerante ao grande mosaico dourado, uma das 

principais doenças da cultura, que causa prejuízos significativos em lavouras de todo o Brasil. 

O IPR 106 é uma nova cultivar de café que se destaca pela resistência aos principais nematoides – 

pequenos vermes que se alojam nas raízes das plantas – dos cafeeiros, responsáveis por inviabilizar a 

cafeicultura em diversas regiões do Brasil. Ainda na área da produção cafeeira, Dalberto registra que 

a equipe do Iapar trabalhou no sequenciamento do genoma da planta, em parceria com entidades na-

cionais e internacionais, e atualmente estuda o mecanismo de formação dos frutos em busca de obter 

grãos que possibilitem a bebida com características diferenciadas de aroma, corpo, sabor e acidez.

MESTRADO
Começou a operar em 2013 o mestrado em Agricultura Conservacionista, cuja grade curricular privilegia a 

produção ambientalmente sustentável e, de fato, formalizou um trabalho já amadurecido. Uma recente con-

quista que ilustra como, em toda a sua história, o Iapar acolheu estudantes de iniciação científica e alunos de 

mestrado, doutorado e pós-doutorado.

COMEMORAÇÕES
Aconteceu uma programação especial do Instituto Agronômico do Paraná para celebrar seu 45.º aniversário: 

a Jornada Tecnológica da Cafeicultura do Futuro, o II Seminário Paranaense de Agroinovação, a reunião do Con-

selho de Administração e uma solenidade comemorativa, com diplomação de alunos do Mestrado da instituição, 

lançamento da revista IAPAR 45 ANOS e entrega do troféu “Amigos do IAPAR” a personalidades que tiveram 

passagens marcantes pelo Instituto.

A reunião de 29 de junho foi a primeira do ano do Conselho de Administração do Iapar e o principal tema da 

pauta foi o lançamento da Política de Inovação do Iapar, além da discussão sobre a conjuntura do Instituto, espe-

cialmente a necessidade premente de reposição de quadros em fase de aposentadoria. O Conselho congrega as 

principais instituições do segmento agropecuário paranaense que são a Federação da Agricultura (Faep), Fede-

ração das Indústrias (Fiep), Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetaep), Organização das Cooperati-

vas do Paraná (Ocepar), Associação de Produtores de Sementes (Apasem), Sociedade Rural do Paraná (SRP), 

Secretarias de Estado da Agricultura (Seab), da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), do Planejamento e 

Coordenação Geral (SEPL), entre outras.
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ACESSIBILIDADE

Evento foi iniciativa da Abenc-PR e, com o apoio do Crea-PR, reuniu lideranças 

para debater direitos das pessoas com deficiências

SEMINÁRIO DISCUTIU 
A ADAPTAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS DA GRANDE 
CURITIBA À LEI BRASILEIRA 
DE INCLUSÃO

Implementada em janeiro de 2016, a Lei n.º 13.146 é conhecida como a 

Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e seu intuito é proteger a cidadania das pes-

soas com deficiência ao tratar de questões relacionadas à acessibilidade, 

educação e ao trabalho. A LBI também trata do combate ao preconceito e à 

discriminação e tem sido um norte para as adequações do ambiente urbano 

de forma segura e eficaz.
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Para discutir a adaptação dos municípios da 

Grande Curitiba à lei, a Associação Brasileira de 

Engenheiros Civis do Paraná (Abenc-PR), com 

apoio do Crea-PR, promoveu em junho, no audi-

tório do Instituto de Engenharia do Paraná, o 1.º 

Seminário Metropolitano de Acessibilidade e Di-

reitos das Pessoas com Deficiência. O presidente 

da Abenc-PR Gilson Fernando Gomy de Ribeiro 

destacou o fato de, na oportunidade, terem sido 

apresentadas diversas necessidades que cada 

pessoa enfrenta, de acordo com a sua deficiên-

cia. São esclarecimentos que até parecem óbvios, 

mas que são fundamentais nas adaptações para 

ter qualidade de vida no dia a dia. 

Para um dos organizadores e presidente da 

Comissão de Acessibilidade do Crea-PR, o en-

genheiro mecânico Sergio Yassuo Yamawaki, foi 

um evento muito especial devido à notoriedade 

dos palestrantes e, principalmente, pela quali-

dade dos participantes que, durante os debates, 

favoreceram a mitigação de diversos detalhes 

relacionados às políticas públicas e aos direi-

tos das pessoas com deficiência e dos idosos. 

“Estudantes, profissionais, gestores públicos e 

privados tiveram a oportunidade de assistir pa-

lestrantes com grande conhecimento do tema e 

puderam participar de discussões esclarecedo-

ras e riquíssimas para o entendimento do que 

deve ser feito, por quem deve ser feito, quais 

os desafios e as oportunidades a serem resolvi-

dos”, pontuou.

Participaram deste Seminário diferentes 

especialistas e autoridades como o desembar-

gador do Trabalho Ricardo Tadeu Marques da 

Fonseca, representantes do Instituto de Pesqui-

sa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) 

e da Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Assuntos Metropolitanos (SMU), a deputada 

federal e engenheira civil Leandre Dal Ponte, 

que é membro titular da Comissão da Pessoa 

Idosa da Câmara dos Deputados, o médico e 

advogado José Américo Penteado, promotor de 

Justiça dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

no Ministério Público do Paraná, e o juiz federal 

Roberto Wanderley Nogueira.

CALÇADAS - Sergio conta que o públi-

co estava ávido pela discussão referente às 

calçadas, “pois a nova legislação faz menção 

clara sobre a sua execução, mas na prática 

ainda temos muitos desafios a vencer”. Para 

ele, a ‘evolução’ caminha a passos largos, com 

rápidas transformações nas tecnologias e nas 

ciências, mas olhamos cada vez menos para 

as pessoas. “O principal elemento de qualquer 

cidade são as pessoas, mas os Planos de 

Mobilidade Urbana priorizam os automóveis, 

ônibus e motos. As ruas são bem iluminadas 

e constantemente requalificadas, entretanto 

as calçadas, que são as artérias das cidades, 

sofrem pelo abandono. Isso tem sérias conse-

quências para o desenvolvimento das cidades 

devido a dificuldades e acidentes dos pedes-

tres ao caminhar. A realidade é que, muitas 

vezes, há pouca iluminação e se anda entre 

buracos, degraus, raízes e até mesmo caçam-

bas e postes no meio das calçadas”, aponta.

Um dos pontos que trouxe uma nova espe-

rança, segundo o presidente da Comissão de 

Acessibilidade do Crea-PR, foi o posicionamen-

to da promotora Rosana Beraldi Bevervanço, 

do Ministério Público do Paraná. Ela encami-

nhou um ofício às diversas partes interessadas 

sobre a competência do poder público perante 

a execução e manutenção das calçadas e, pelo 

seu parecer, não é mais aceito responsabilizar 

os moradores que fazem o balizamento com a 
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calçada, explica Sergio. Este mesmo posiciona-

mento foi reforçado no Seminário pelo desem-

bargador do Tribunal Regional do Trabalho  do 

Paraná Ricardo Tadeu Marques da Fonseca e 

pelo juiz federal Roberto Wanderley Nogueira, o 

qual também destacou que o não atendimento à 

legislação de acessibilidade acarreta em riscos 

de autuação e até mesmo inelegibilidade, e isto 

está acontecendo em um ritmo cada vez maior.

Nas discussões com a deputada federal Le-

andre Dal Ponte e o promotor de Justiça dos Di-

reitos da Pessoa com Deficiência do Ministério 

Público do Paraná José Américo Penteado fo-

ram desdobradas perspectivas sobre os direitos 

dos idosos, as dificuldades e avanços nos três 

poderes. Um painel extremamente importante, 

pois, segundo a ONU, o mundo terá 900 milhões 

de idosos em 2050 e, no Brasil, segundo pro-

jeções do IBGE, a maior faixa etária em 2050 

será de pessoas com 57 anos. A pior notícia? 

A maioria de nós estará dentro desta faixa de 

idade. Para a deputada, “as cidades não es-

tão preparadas para receber as pessoas com 

dificuldade de mobilidade, então discutir esse 

tema é muito importante para o nosso futuro”.

O diretor de Políticas Institucionais da Se-

cretaria Municipal de Urbanismo e Assuntos 

Metropolitanos da Prefeitura de Curitiba, enge-

nheiro civil Antonio Borges dos Reis, foi media-

dor de um dos debates e faz coro de que o tema 

acessibilidade deve ser debatido constantemen-

te. “Sou membro de uma família que tem nove 

engenheiros civis e duas arquitetas, e nenhum 

de nós sequer ouviu esta palavra no período da 

faculdade. Então seminários, cursos e palestras 

são extremamente necessários para preencher 

a lacuna que ainda existe em grande parte das 

nossas instituições, não ofertando um ensino 

adequado aos nossos profissionais. Com a longe-

vidade cada vez maior da população é uma obri-

gação dos técnicos que trabalham com planeja-

mento urbano priorizar este assunto”, enfatiza. 

NA PRÁTICA - O evento teve também 

vivências práticas em que os participantes 

sentiram “na pele” o cotidiano das pessoas 

com deficiências intelectual, visual, auditiva 

e física. Uma delas foi a oficina realizada pela 

Denise Moraes, coordenadora dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência da Prefeitura de Curi-

tiba. Borges dos Reis, que também ajudou na 

organização, espera que novos encontros como 

este continuem sendo apoiados pelas próximas 

administrações do Crea-PR. 

“Tivemos a participação de engenheiros e 

arquitetos de diversas Secretarias de Curitiba 

e de outros municípios da Região Metropolita-

na. Almejo que os debates ocorridos ajudem a 

sensibilizar estes colegas que, inclusive, pude-

ram vivenciar alguns momentos de dificulda-

des como não conseguir se deslocar em nossas 

calçadas com uma cadeira de rodas, situações 

que uma pessoa com deficiência passa a vida 

inteira”. O diretor disse ainda que “Rafael Gre-

ca, o prefeito de Curitiba, é engenheiro civil e 

urbanista e está empenhadíssimo em deixar a 

cidade muito mais acessível aos seus habitan-

tes. É importante tratar desse assunto com pre-

feitos e vereadores, pois é um tema que toca a 

sociedade como um todo”.
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PREVENÇÃO

Em breve, será 

apresentada 

uma proposta 

de criação 

do Código 

Nacional para 

os Corpos de 

Bombeiros

LEI FEDERAL 
DE PREVENÇÃO 

E COMBATE 
A INCÊNDIOS 
E DESASTRES 

Em 30 de março deste ano, foi publicada a Lei n.º 13.425, que estabelece 

diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a de-

sastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público. Após 

a publicação, são aguardados 180 dias para que a nova legislação entre em 

vigor, e isso se dará no dia 26 de setembro. Esse tempo é dado para que todos 

os setores envolvidos possam se adequar às novas normas, comenta Ivan Ri-

cardo Fernandes, major do Corpo de Bombeiros do Paraná. 
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Também em setembro, em Goiânia, será 

apresentada a proposta da Ligabom (Conselho 

Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares) 

para a criação do Código Nacional de Preven-

ção de Incêndio. Participaram da elaboração do 

Código – finalizado em julho – bombeiros milita-

res de cerca de dez estados brasileiros e, entre 

eles, o major Ivan. Ele explica que “o intuito do 

Código não é ser obrigatório e sim servir de re-

ferência para todos os estados brasileiros, até 

porque cada um tem autonomia em sua atua-

ção e tem suas peculiaridades”. 

Atualmente, não existe uma espécie de guia 

que oriente os profissionais com relação à ma-

neira mais adequada, segura e similar de atu-

ar em todas as regiões do país. Sendo assim, 

cada Corpo de Bombeiros possui uma maneira 

de trabalhar e há situações bastante distintas e 

desiguais. Os paranaenses, por exemplo, podem 

ficar tranquilos, pois o Código de Segurança Con-

tra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros do 

Paraná é avançado, de acordo com Fernandes. 

Ele entrou em vigor em 8 de outubro de 2014, 

conforme Portaria Interna n.º 006/2014 do Co-

mando, e sua última atualização foi em setem-

bro de 2016. Já, o Rio de Janeiro é o estado com 

mais ocorrências de incêndios e, infelizmente, o 

que também possui o Código mais desatualiza-

do, de 1976.

Esta proposta do Código Nacional está mui-

to próxima dos códigos que já são realidade no 

sul e em boa parte do sudeste, segundo o major 

Ivan que também faz parte de um grupo de tra-

balho em Brasília. Dentre as áreas de atuação e 

estudos do grupo o major, revela que está a dis-

cussão de uma padronização nacional de esta-

tísticas decorrentes de incêndio, e também a cer-

tificação de produtos. Para se ter uma ideia, hoje 

há rigor com os produtos fabricados no Brasil, 

porém, itens de segurança que são importados, 

como um sistema de detecção de incêndio por 

exemplo, não passam por nenhuma inspeção. 

Ou seja, são produtos sem nenhuma garantia de 

que irão realmente proteger. 

A Lei n.º 13.425/2017 – A nova Lei Federal 

até já recebeu o apelido “Lei Kiss Nacional” e al-

tera as Leis n.º 8.078 de 11 de setembro de 1990 

e n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Código Ci-

vil, e dá outras providências. A norma foi criada 

com o intuito de evitar tragédias, como aquela 

ocorrida em 2013 na boate Kiss, em Santa Maria. 

A ocorrência no Rio Grande do Sul expôs a 

falha do sistema de segurança contra incêndio 

no Brasil e a necessidade de melhorar a legis-

lação como um todo. No estado gaúcho, por 

exemplo, foi sancionada a Lei Complementar 

n.º 14.376/13 (chamada de Lei Kiss) que es-

tabelece normas sobre segurança, prevenção 

e proteção contra Incêndios nas edificações e 

IVAN RICARDO 
FERNANDES,
major do Corpo de 
Bombeiros do Paraná.
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áreas de risco de incêndio no RS. Assim como 

lá, outros estados também criaram ou adequa-

ram suas leis e normas técnicas com o objetivo 

de preservar a vida humana.

Segundo Suzely Soares, engenheira de segu-

rança do trabalho e conselheira do Crea-PR, a 

nova lei prevê responsabilidades para os conse-

lhos profissionais no que tange à fiscalização, e 

também prevê responsabilidades ao Poder Pú-

blico Municipal e o Corpo de Bombeiros Militar. 

“Como suas diretrizes devem ser suplementadas 

pelas normas estaduais e municipais, não vejo 

grandes mudanças para estados que já pos-

suem normas mais elaboradas, como é o caso 

de Paraná e São Paulo, entre outros, porém, os 

estados que não possuem normativos mais de-

talhados terão maiores dificuldades de implan-

tação”, disse. 

Como conselheiro da Câmara Especializa-

da em Engenharia de Segurança do Trabalho e 

como coordenador da Câmara Técnica de Segu-

rança Contra Incêndio e Pânico do Crea-PR, o 

engenheiro civil e de segurança do trabalho Ed-

son Nishioka afirma que ambas as Câmaras têm 

atuado no sentido de acompanhar a evolução da 

legislação nesta área, entre outras atividades. 

Prevenção - Parece óbvio, mas Nishioka lem-

bra que “as medidas de segurança continuam 

sendo de extrema importância, pois elas têm como 

prioridade proteger as pessoas. Para tanto, devem 

ser bem projetadas, executadas, mantidas e utili-

zadas para a ocupação correta, sob o risco de se 

tornarem ineficazes no momento de necessidade”.

Um dos principais pontos para Nishioka é a 

nova lei citar, no Art. 3.º, a necessidade de apro-

vação das medidas de prevenção e combate a 

incêndio nas edificações e áreas de reunião de 

público e a fiscalização das “atribuições pro-

fissionais responsáveis pelos respectivos pro-

jetos”. Para ele, “seria muito importante que 

os serviços na área de segurança fossem rea-

lizados por profissionais habilitados, especia-

lizados e conscientes da responsabilidade de 

se atuar na prevenção”. O conselheiro indica 

também o fortalecimento do papel do bombeiro 

militar na Lei n.º 13.425.

“Infelizmente, não participamos da elabo-

ração da lei, visto ser federal e de alçada do 

Confea, e este ter sido omisso nas ações junto à 

frente parlamentar que tratou desses assuntos, 

enquanto os bombeiros tinham equipe partici-

pando ativamente do processo”, lamenta Suzely. 

A conselheira lembra ainda que “nas normas es-

taduais do Paraná também não temos participa-

ção, visto que os bombeiros acabam elaborando 

as normas e fiscalizando as mesmas, sem ne-

nhuma interferência técnica, diferente de outras 

normas, como os Planos Diretores, que possuem 

espaço para audiências públicas”. 

Responsabilidades - Cabe ao Corpo de Bom-

beiros Militar (CBM) planejar, analisar, avaliar, 

vistoriar, aprovar e fiscalizar as medidas de 

prevenção e combate a incêndio e a desastres 

em estabelecimentos, edificações e áreas de 

reunião de público, sem prejuízo das prerro-

gativas municipais no controle das edificações 

e do uso, do parcelamento e da ocupação do 

solo urbano e das atribuições dos profissionais 

responsáveis pelos respectivos projetos. Muni-

cípios que não contarem com unidade do CBM 

poderão criar e manter serviços de prevenção e 

combate a incêndio e atendimento a emergên-

cias, mediante convênio com a respectiva cor-

poração militar estadual.

Com relação ao processo de aprovação da 

construção, instalação, reforma, ocupação ou 

uso de estabelecimentos, as medidas de preven-

ção e combate a incêndio e a desastres deverão 

ser analisadas previamente pelo CBM, com a 

Medidas preventivas continuam sendo 

essenciais e, na realidade, é cada vez mais 

evidente a importância de bons profissionais, 

devidamente habilitados e capacitados para 

se obter o melhor resultado nos projetos e na 

execução dos mesmos.

SUZELY SOARES,
engenheira de segurança do trabalho
e conselheira do Crea-PR
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realização de vistoria. Nos locais onde não hou-

ver possibilidade de realização da vistoria pelo 

CBM, a análise das medidas de prevenção fica-

rá a cargo da equipe técnica da Prefeitura. 

Estabelecimentos de comércio e serviço que 

possuem sites na internet deverão publicar o al-

vará ou documentos que demonstrem a regulari-

dade para seu funcionamento, de forma destaca-

da assim como já acontece nos espaços físicos. 

Ou seja, o alvará, licença de funcionamento e ca-

pacidade máxima de lotação do local devem ficar 

visíveis a todos e expostos agora no ambiente on-

line também. A validade do alvará de licença ou 

autorização, ou documento equivalente expedido 

pelo poder público municipal, fica condicionada 

ao prazo de validade do laudo ou documento 

equivalente expedido pelos Bombeiros.

Educação - A conselheira do Crea-PR des-

taca a obrigatoriedade prevista para os cursos 

de graduação em Engenharia e Arquitetura. 

Agora eles deverão ter disciplinas de conteúdo 

relativo à prevenção e ao combate a incêndios 

e desastres. 

A nova Lei que entrará em vigor em setem-

bro estabelece uma série de imposições que de-

vem promover mudanças importantes no setor, 

por isso esse tempo de março até agora para 

as adequações. “Trata-se de uma ciência mul-

tidisciplinar e, no ensino, o conteúdo das disci-

plinas já existentes deve ter sido revisado neste 

período, e adequado às grades curriculares dos 

cursos de Engenharia e Arquitetura”, salienta 

o major Ivan, também criador e coordenador de 

cursos de especialização na Pontifícia Universi-

dade Católica do Paraná (PUC-PR), existentes 

desde 2009. Ou seja, muito antes da criação da 

lei, o Paraná foi pioneiro no Brasil na oferta de 

cursos focados na temática.

Fiscalização e penalidades - Nas ativida-

des de fiscalização previstas, estão incluídas 

a aplicação de advertência, multa, interdição e 

embargo, na forma da legislação estadual per-

tinente. As informações referentes a alvarás, li-

cenças, laudos das perícias e vistoria realizadas 

deverão ser disponibilizadas pelo CBM e pelo 

Poder Público, via internet. E a Lei promove 

ainda uma alteração pontual, mas de conside-

rável relevância, no Código de Defesa do Con-

sumidor (incluiu o inciso XIV ao Artigo 39).

Para Suzely há um avanço na responsabi-

lidade dada aos conselhos profissionais, refe-

rente à fiscalização. Como existem penalidades 

previstas, os cuidados com a prevenção não 

devem ser negligenciados, espera. Nishioka crê 

que a penalização é um fator que pode impul-

sionar a segurança. 

Adequações - Tanto Nishioka como Suze-

ly acreditam que não há grandes dificuldades 

para os estabelecimentos e demais edificações 

se adequarem à lei, visto que os normativos 

continuam sendo estaduais e municipais, como 

já ocorre atualmente. O conselheiro do Crea-

-PR adverte que as edificações nem sempre 

são adequadas para determinadas atividades. 

“Portanto, antes de se projetar, construir, refor-

mar, ou mesmo alugar um imóvel para deter-

minada ocupação é importante a avaliação de 

um profissional que atue na área de segurança 

e prevenção para que não ocorram problemas 

futuros”, aconselha.

No entanto, o que realmente faria 

a segurança aumentar é a educação, 

o conhecimento da legislação e de seus 

objetivos. Não basta atender uma série de 

requisitos básicos de prevenção e achar que 

estamos seguros. O mínimo de segurança 

não nos traz uma segurança suficiente 

contra incêndios e desastres.

EDSON NISHIOKA,
engenheiro civil e de segurança do trabalho
e conselheiro do Crea-PR
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SOEA

74.ª SOEA REUNIU CONHECIMENTO, 
JOVENS PROFISSIONAIS, BOAS 
PRÁTICAS E HOMENAGENS

A 74.ª Semana Oficial da Engenharia e da Agro-
nomia (Soea), realizada nos dias 8 a 11 de agosto, 
foi marcada pela troca de conhecimentos, intercâm-
bio de práticas entre os diversos Creas e mobiliza-
ção da juventude, encerrando os trabalhos como 
um dos eventos mais importantes da área tecnoló-
gica nacional neste ano de 2017. 

O evento foi pautado pelo tema “A responsabili-
dade da Engenharia e da Agronomia para o desen-
volvimento do país”, com destaque para o cenário 

ENGENHEIRO PARANAENSE 
RECEBE MEDALHA DE LÁUREA 
AO MÉRITO PELO CONFEA

O engenheiro civil Waldir Pedro Xavier Ta-
vares, com 64 anos de profissão, recebeu o 
reconhecimento profissional com a Medalha 
de Láurea ao Mérito do Sistema Confea/Crea, 
entregue na abertura da 74.ª Semana Oficial da 
Engenharia e da Agronomia – Soea, em Belém-
-PA. O profissional nascido em Curitiba-PR 
completou 90 anos no último dia 29 de junho, 
sem nunca ter parado de trabalhar, desde sua 

formação, no ano de 1953. 

Emocionado, Waldir afirma que “a medalha da 
Láurea ao Mérito é o maior reconhecimento que 
recebi nos meus 64 anos de carreira pelo trabalho 
desenvolvido. Estou muito feliz porque é muito di-
fícil conseguir isso entre tantos profissionais, é a 
maior honraria que um engenheiro pode ter”.

socioeconômico e ambiental. Recursos hídricos, 
tecnologia, equidade de gênero, inserção interna-
cional, pesquisa e inovação, mercado de trabalho, 
inserção dos novos profissionais foram temas de-
batidos entre os mais de 3,5 mil profissionais da 
área tecnológica, no Hangar Centro de Convenções 
e Feiras da Amazônia, em Belém (PA). 

Em 2018, acontece a 75.ª Soea, em Maceió, que 
tem como eixo temático a missão de voltar a prota-
gonizar o crescimento do Brasil.

r e v i s t a
CREA-PR22



INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ 
RECEBE LÁUREA AO MÉRITO PELO CONFEAA

O Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) foi a instituição pa-
ranaense homenageada com a Láurea ao Mérito pelo Confea, 
entregue na abertura da 74.ª Soea. O trabalho de seleção dos 
homenageados é feito pela Comissão do Mérito, que neste ano, 
ao escolher os indicados para concorrer às honrarias do Sistema, 
introduziu novidades, como a inclusão da categoria Menção Hon-
rosa para pessoa jurídica, pública ou privada, com ou sem fins 
lucrativos, que se soma às duas outras categorias já existentes, 
a Medalha do Mérito e o Livro do Mérito. Nesta nova categoria 
homenageada, o Iapar foi uma das três instituições escolhidas. 
A menção honrosa foi entregue ao diretor-presidente, engenheiro 
agrônomo Florindo Dalberto.

CREA-PR PARTICIPA DA 
MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS 
NA 74.ª SOEA

O Crea-PR participou da Mostra de Boas Prá-
ticas dos Creas na 74.ª Soea, com a apresentação 
do gerente do Departamento de Fiscalização do 
Crea-PR (Defis), engenheiro civil Diogo Artur To-
cacelli Colella sobre a organização do trabalho de 
fiscalização com a implantação de tecnologia e no-
vas práticas de planejamento, e a estruturação do 
Setor de Dívida Ativa. 

O gerente apresentou todo o sistema de pla-
nejamento da fiscalização no Paraná e as ferra-
mentas tecnológicas utilizadas como envio de de-
núncias online; diligências para atendimento dos 
agentes fiscais; implantação do registro de Solici-
tações de Serviços de Fiscalização; evolução nas 
ferramentas de controle das fiscalizações; criação 
do aplicativo para Android e iOS; padronização 
no cadastro de roteiros de fiscalização; busca de 
base de dados de estradas rurais; sistema de ges-
tão de território. Além disso, entre outros tipos de 
fiscalização foi criada a Operação de Fiscalização 
Especializada (OFE), realizada durante um curto 
período de tempo com abrangência estadual, com 

objetivo de orientação e alta repercussão na mídia, 
realizando ações com temas que envolvem segu-
rança, saúde e meio ambiente.

O Setor de Dívida Ativa foi implantado dentro 
do Departamento Jurídico em 2013 com o objeti-
vo de ampliar a cobrança de débitos inscritos em 
dívida ativa. Após quatro anos de criação do Setor, 
é possível identificar um aumento significativo da 
arrecadação pelo pagamento de dívida ativa.

O Comitê Mulheres do Crea-PR, formado por conselheiras 
e assessorado por funcionária do Conselho, esteve presente 
na 74.ª Soea, que contou com o debate sobre gênero em sua 
programação.
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EDITAIS DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Editais de Chamamento Público do Crea-PR auxiliam na realização de eventos como 

esse e consolidam as parcerias do Conselho com entidades de classe

AEACG REALIZA III SIMPÓSIO 
SOBRE FERTILIDADE DO SOLO 
E NUTRIÇÃO DE PLANTAS EM 
SISTEMA PLANTIO DIRETO

Este ano dois editais de Chamamento Público 
foram lançados pelo Conselho paranaense até o 
momento e, inclusive, serviram de exemplo para 
o Conselho Federal, segundo Claudemir Prattes, 
gerente do Departamento de Relações Institucio-
nais do Crea-PR (DRI). Os projetos selecionados 
são de entidades  registradas no Crea e que cum-
priram a nova legislação, com o objetivo de exe-
cutar projetos de aperfeiçoamento técnico e cul-
tural, além do apoio à fiscalização das profissões 
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e Mútua. 

Um dos exemplos é o III Simpósio sobre Fer-
tilidade do Solo e Nutrição de Plantas no Siste-

ma Plantio Direto, que aconteceu nos dias 27 e 
28 de julho em Ponta Grossa. Realizado pela As-
sociação dos Engenheiros Agrônomos dos Cam-
pos Gerais (AEACG), com apoio do Crea-PR 
e da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG), o evento aconteceu depois da seleção 
da AEACG para um dos editais.

O engenheiro agrônomo Rulian Bernardi Ber-
ger, diretor-presidente da AEACG, afirmou que 
a Associação busca estar presente na região, 
oferecendo capacitação e promoção de eventos 
técnicos, visando à atualização e reciclagem pro-
fissional. Para ele, os ótimos resultados alcança-
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dos só foram possíveis graças ao apoio financei-

ro do edital, do Crea-PR, da diretoria da AEACG 

e das empresas participantes. Berger também 

destaca a parceria com a UEPG e o envolvimen-

to do professor Dr. Adriel Ferreira da Fonseca na 

coordenação técnica do Simpósio. 

“O Crea-PR nos deu todo suporte e incentivo 

por meio de convênio com o termo de fomento, 

sem o qual seria impossível a realização dessa 

edição. Foi um  sucesso e superou as expectati-

vas de público e det qualidade dos palestrantes 

e debates, contando com a presença de mais de 

250 profissionais de agronomia, vindos dos Cam-

pos Gerais, e de diversas outras regiões”, conta.

Apesar de todas as turbulências do atual 

cenário político brasileiro, o diretor-presidente 

ressalta que “o agronegócio mostrou mais uma 

vez sua força, dinamismo e competência. Foram 

palestras do mais alto gabarito em suas áreas de 

atuação, com temas da atualidade da agricultu-

ra brasileira e regional, mostrando que o campo 

está em constante evolução e aprimoramento téc-

nico contínuo. Os debates foram muito produtivos 

e toda interação revelou a extrema importância 

dos temas fertilidade e nutrição”, comemora.

O EVENTO – Segundo a AEACG, atual-

mente cerca de 38% do produto interno bruto 

(PIB) do Brasil está direta e indiretamente rela-

cionado ao agronegócio, principalmente devido 

aos constantes aumentos nos rendimentos dos 

mais diversos tipos de grãos. Os recordes de 

produção de grãos têm ocorrido devido a fatores 

como 

o uso de insumos e genótipos melhorados, 

a adequada capacitação dos profissionais 

envolvidos na cadeia de produção, o uso de 

alta tecnologia nas máquinas, implementos e 

demais itens componentes da infraestrutura da 

empresa rural, 

e ainda o uso do sistema plantio direto. 

Foram ministradas palestras sobre adubação 
de sistema, gestão da matéria orgânica do solo 
em sistemas de produção, manejo e ciclagem de 
nutrientes em sistemas integrados de produção 
agropecuária, mitos e fatos sobre o uso de Azos-
pirillum nas culturas produtoras de grãos, nutrição 
de plantas e fitossanidade, contexto brasileiro so-
bre biofortificação agronômica, gestão de resíduos 
agroindustriais em sistema plantio direto e, ainda, 
aplicações práticas de nanofertilizantes.

No lançamento do segundo edital, Claudemir 
Prattes, gerente do DRI Crea-PR, afirmou que mi-
lhares de profissionais seriam atingidos por estes 
projetos, “o que proporcionará uma grande ação 
de aperfeiçoamento do exercício profissional ético 
e responsável, como também da valorização das 
profissões abrangidas pelo Sistema”. Parece que 
as entidades estão no caminho proposto.

NOVO
EDITAL

PREVISTO

Para o final de 2017, outro Edital de Chamamento Pú-

blico deverá ser lançado pelo Crea-PR.

Para participar, a entidade deve cumprir todos os itens 

requeridos. Em caso de dúvidas, é necessário procurar 

o Departamento de Relações Institucionais do Crea-

-PR ou os gerentes regionais.
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PARCERIA GAZETA DO POVO

A cada episódio, temas diversos são 

desdobrados e revistos com perspectivas 

inovadoras, revelando o impacto direto 

da engenharia e da agronomia na 

retomada do crescimento econômico 

do Brasil 

WEBSÉRIE DO CREA-PR 
ABRE DISCUSSÕES 
IMPORTANTES PARA 
O SETOR 

O Crea-PR, em parceria com a Gazeta do Povo, 

lançou o projeto “Uma Nova Engenharia para um 

Novo Brasil”. O setor representado no Brasil por 

mais de 1,3 milhão de profissionais da Engenha-

ria, Agronomia, Geociências e das profissões tec-

nológicas e técnicas marca presença agora nas 

mídias sociais, com uma ferramenta inovadora: 

uma websérie online. Alguns dos maiores espe-

cialistas do setor estão sendo entrevistados, e, jun-

to com produção de conteúdos especializados, os 

canais online são utilizados para fomentar discus-

sões e construir propostas para contornar a crise 

política, econômica e social do país. 
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O objetivo é verificar números do sistema 

Confea/Crea e fazer um “raio-x do setor”, promo-

vendo debates, reflexões e novos pontos de vista 

que geram conhecimento e apresentam suges-

tões e possibilidades de contribuição para a re-

tomada do desenvolvimento. A principal ideia do 

projeto é contribuir com soluções sustentáveis 

para o futuro do país. As profissões ligadas ao 

Sistema Confea/Crea e Mútua são fundamentais 

nessa discussão. 

Os convidados são entrevistados na Gazeta 

do Povo com transmissão ao vivo pelo Facebook 

do jornal e do Crea-PR. Já foram seis episódios 

e, ao todo, serão 10 transmissões. Desde junho, 

quando as entrevistas iniciaram, cada episódio 

tem sido um sucesso. O quarto, por exemplo, so-

bre startups, teve mais de 21 mil e 500 visualiza-

ções. Para o gerente do Núcleo de Agronegócio 

Gazeta do Povo, jornalista Giovani Ferreira, en-

volver os profissionais do setor é essencial. “Vi-

vemos um momento de muita turbulência política 

e econômica. Por isso, é importante a participa-

ção dos profissionais da engenharia na constru-

ção de uma agenda positiva. Eles possuem o co-

nhecimento técnico necessário para apresentar 

soluções para sairmos dessa crise” afirma.

Dentre os nomes que já marcaram presença 

na websérie estão Nilson Cardoso (presidente em 

exercício do Crea-PR), Norberto Ortigara (secre-

tário de Agricultura e Abastecimento do Paraná 

- Seab), José Roberto Ricken (presidente da Or-

ganização das Cooperativa do Paraná - Ocepar), 

José Carlos Martins (presidente Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção - Cbic) e José Eugênio 

Gizzi (vice-presidente da Federação das Indús-

trias do Estado do Paraná - Fiep e do Sinduscon).

As abordagens e perspectivas vislumbradas 

a cada oportunidade ressaltam o papel da tec-

nologia aplicada à engenharia e à agronomia no 

desenvolvimento do país. Já foram abordados 

assuntos como desafios e oportunidades em ino-

vação e tecnologia, a vocação natural do setor 

que impulsiona o PIB na crise, do agronegócio 

à agroeconomia, os desafios da construção civil 

com um panorama do CBIC do ‘indicador natural 

da economia’, o empreendedorismo e as startups 
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como novos motores da engenharia, e também o 

processo de sucessão, e o conflito de gerações, 

destacando o aprendizado a liderança sênior e 

as responsabilidades de gestão e a engenharia 

no setor público por um Brasil livre de corrupção.

O engenheiro agrônomo Luiz Antônio Rossafa, 

que foi presidente do Crea-PR entre 2000 e 2005, 

reforçou a importância dos profissionais do setor 

em protagonizar o debate: “o Crea, por congregar 

profissões da engenharia, da agronomia e da tec-

nologia em geral, tem esse papel social e humano 

e tem esse dever com a sociedade brasileira”. Sen-

do assim, explorar ainda mais e de forma sustentá-

vel a vocação nacional para o agronegócio, o setor 

energético, da Construção Civil e das demais áreas 

tecnológicas e aumentar investimentos estratégi-

cos em educação, tecnologia e infraestrutura po-

dem ser algumas das saídas para a retomada do 

crescimento nacional.

Ainda serão debatidos os temas Infraestru-

tura e logística por um Brasil mais competitivo, 

Empoderamento feminino nas Engenharias, 

como as energias renováveis aproximam o se-

tor da sustentabilidade e o ensino tecnológico 

de Engenharia preparando profissionais para 

as carreiras do futuro. 

Para o presidente do Sindicato dos Enge-

nheiros no Estado do Paraná (Senge-PR), en-

genheiro agrônomo Carlos Roberto Bittencourt, 

“esses debates vão ajudar as pessoas a propo-

rem novas soluções”. Bittencourt acredita que o 

uso das mídias sociais pode fomentar a partici-

pação não só dos profissionais da engenharia, 

mas também da sociedade em geral. 

Após as transmissões ao vivo da websérie, 

os vídeos e todo o conteúdo discutido no projeto 

ficam disponíveis na íntegra, no canal do Crea-

-PR hospedado no site da Gazeta do Povo que 

tem atualizações constantes. O projeto também 

prevê a produção de uma revista com conte-

údos aprofundados sobre o setor, e pode ser 

acompanhado pelas mídias sociais do Conselho 

(Facebook, Instagram e Twitter). Não deixe de 

acompanhar um projeto que gera conhecimen-

to e promove o desenvolvimento profissional de 

cada um de nós.
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18 SET

02 OUT

25 SET

16 OUT

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

Energia, infraestrutura e meio 
ambiente / Como as energias reno-
váveis aproximam a engenharia da 
sustentabilidade

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

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

A websérie conta com um episódio novo a cada 15 dias, às 16h45, ao vivo no Facebook da Gazeta 

do Povo e do Crea-PR. Confira os próximos:

CANAIS:

PROGRAMAÇÃO:

www.gazetadopovo.com.br/crea-pr 

www.facebook.com/creapr 

www.facebook.com/gazetadopovo 

www.facebook.com/gpagronegocio 

www.twitter.com/crea_pr 

www.instagram/creapr
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PROEC

Evento feito por meio do ProEC 

aconteceu em Maringá e reuniu 

cerca de 70 entidades

CREA-PR REALIZA 
SEMINÁRIO SOBRE 
MARKETING PARA 

ENTIDADES DE CLASSE

Nos dias 27 e 28 de julho a Regional Maringá 

do Crea-PR recebeu o 1.º Seminário Valorização 

Profissional x Entidades de Classe. O evento 

promoveu a integração de aproximadamente 

90 profissionais dirigentes de cerca de 70 enti-

dades de classe de diversas regiões do estado. 

A ação fez parte da implantação do Programa 

de Apoio à Sustentabilidade das Entidades de 

Classe (ProEC) e foi coordenada pelo Colégio de 

Entidades de Classe (CDER-PR). 

Na abertura, Cássio Macedo falou desta 

nova forma de apoio às entidades e aos seus 

projetos de aperfeiçoamento profissional para os 

associados. “Com os editais de chamamento as 

entidades têm um impulso para realizar ações 

em benefício dos profissionais, o que traz desen-

volvimento para todas elas. Esses editais são 

um exemplo para todo o Brasil”, disse. 

Que este seja o primeiro de 
vários outros eventos e ações 
por meio do ProEC.

HELDER RAFAEL NOCKO,
coordenador do CDER

Vice-presidente do Crea-PR Cássio José Ribas Macedo, o pales-
trante Prof.o Luciano K. Castro e o gerente do Departamento de 
Relações Institucionais do Crea-PR, Claudemir Prattes
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O coordenador do CDER Helder Rafael No-

cko indica aos representantes e presidentes das 

entidades de classe que busquem seus geren-

tes regionais do Crea-PR. Eles estão dispostos 

a ajudar as associações identificando as de-

mandas individualmente. “Sabemos do grande 

esforço que está sendo feito nesse sentido e de-

vemos aproveitar essa oportunidade, essa sensi-

bilidade que o Conselho demonstrou em colabo-

rar, por saber da importância das entidades que 

são a base do sistema”, disse Nocko.

O relacionamento do Crea-PR com as enti-

dades de classe é realizado por meio do Depar-

tamento de Relações Institucionais (DRI), que 

busca o fortalecimento delas com foco na melho-

ria contínua de seus processos e serviços.

E foi nesse sentido que o evento de Maringá 

foi realizado, como um treinamento sobre ações 

de marketing e valorização profissional junto às 

entidades de classe.

SEMINÁRIO – Estratégias de marketing e 

comunicação fazem parte da gestão e planeja-

mento das entidades de classe. Fizeram parte da 

programação a palestra “Legislação e valorização 

profissional: Resoluções n.ºs 1.002, 1.073, 1.075, 

1.090, Lei n.º 6.496/77 e ProEC-Programa de 

Apoio à Sustentabilidade das ECs”, e os treina-

mentos “Fortalecimento de marca, comunicação 

com profissionais e com a sociedade, fidelização 

de associados” e “Relacionamento com o Asso-

ciado e com a Sociedade”, sendo essa última com 

uma atividade prática de plano de marketing. 

Os presentes tiveram a oportunidade de ouvir 

o professor Luciano Koenig de Castro, que mi-

nistrou o Seminário, e destacou a importância 

da transmissão de conhecimento que ocorre em 

todas as relações humanas. Para ele, “lecionar é 

parte da índole do ser humano”. O palestrante é 

especialista em Marketing com MBA em Gestão 

Empresarial e mestrado em Ciências Econômi-

cas (Políticas Públicas e Desenvolvimento), pro-

fessor e coordenador de curso na FAE Centro 

Universitário, professor na PUC-PR e consultor 

de empresas. Castro também possui vários tra-

balhos e livros publicados.
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“O Prof. Luciano reforçou a nossa ideia de que a 

entidade não pode se acomodar dentro de suas qua-

tro paredes. Precisamos estar atentos aos anseios 

de nossos associados, entendendo-os e atendendo-

-os da melhor forma possível. Fidelizar o associado 

é a grande meta. Conseguiremos isso tornando-nos 

atrativos e necessários para ele. Para isso, precisa-

mos detectar nossos pontos fracos e eliminá-los, 

além de reforçarmos nossos pontos fortes para nos 

mantermos competitivos”, comenta Brazil Alvim Ver-

soza, presidente do Clube de Engenharia e Arquite-

tura de Londrina (CEAL).

O engenheiro civil Giovanni Luis Muiniki, presi-

dente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos 

de Campo Largo - AEACL, reforça o conteúdo im-

portante e oportuno apresentado durante o seminá-

rio. “Foi muito importante a abordagem deste tema 

para as entidades de classe e para a nossa AEACL, 

pois para alcançar este desafio de agregar mais as-
sociados em nossas entidades é preciso de muita de-
terminação e participação. Com o Seminário, muitas 
ideias surgiram no decorrer do treinamento, nos dan-
do a possibilidade de projetar um melhor crescimen-
to e valorização dos nossos profissionais do sistema”.

Eventos como este dão oportunidades 
de crescimento e organização para as 
entidades de classe. Parabéns ao Crea 
pela iniciativa.

BRAZIL ALVIM VERSOZA,
presidente do CEAL

São as associações que unem a classe, onde 
aprendemos quais são nossas atribuições, e 
onde são discutidos os assuntos que estão no 
cotidiano dos profissionais da engenharia e 
da agronomia.

NILSON CARDOSO,
presidente em exercício do Crea-PR

O segundo dia de Seminário contou com a pre-
sença do presidente em exercício do Crea-PR, en-
genheiro agrônomo Nilson Cardoso, que falou da 
importância das entidades de classe na vida profis-
sional. “São as associações que unem a classe, onde 
aprendemos quais são nossas atribuições, e onde 
são discutidos os assuntos que estão no cotidiano 
dos profissionais da engenharia e da agronomia”, 
disse o Cardoso, ressaltando em seguida justamente 
a importância de mobilizar os jovens, estudantes e 
recém-formados para que participem das entidades.

COMO FUNCIONA 
O PROEC

O Programa de Apoio à Sustentabilidade das 

Entidades de Classe (ProEC), realizado pelo 

Crea-PR, visa à estruturação financeira, admi-

nistrativa e organizacional das entidades de 

classe. O programa é baseado no propósito e po-

lítica da qualidade do Crea-PR quanto ao fortale-

cimento das entidades de classe, contemplando 

o objetivo estratégico da gestão do Conselho de 

cooperação para sustentabilidade institucional e 
autonomia financeira das entidades de classe.

As entidades que participam do ProEC têm 
acesso aos incentivos e benefícios: assessora-
mento técnico nos aspectos abrangidos pelo pro-
grama; troca de experiências entre entidades de 
classe; participação em eventos de capacitação 
regionais ou estaduais, sobre temas convergen-
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Eixo de Alavancagem: conjunto de ações que visa à estruturação e ao equilíbrio financeiro 
da entidade de classe e compreende os módulos quitação de débitos, captação de recursos 
e gestão financeira;

tes entre as entidades, organizados pelo Crea-PR; apoio institucional do Crea-PR para viabilização de 
eventos técnicos de interesse público e comum entre as partes; utilização de espaços e equipamentos 
do Crea-PR para realização de reuniões e eventos técnicos das entidades de classe; participação em 
edital de cessão de uso gratuito da ferramenta de ensino à distância do Crea-PR.

O ProEC é realizado em três eixos:

1

2

3

Eixo de Organização: conjunto de ações que visa à estruturação da entidade de classe para 
utilizar o conhecimento adquirido e aproveitar oportunidades, e compreende os módulos 
corpo associativo, boas práticas, parcerias produtivas e aperfeiçoamento técnico;

Eixo de Gestão e Planejamento: conjunto de ações que visa à implantação de um sistema 
de gestão completo, contemplando a definição da identidade organizacional, as diretrizes 
estratégicas, as metas, os projetos e a rotina do trabalho, e compreende os módulos estraté-
gico, tático e operacional.

Na abertura do evento estavam presentes: o engenheiro ambiental Helder Rafael Nocko e o diretor-financeiro da Mútua-PR, o 2.º diretor-financeiro do Crea-PR, 
engenheiro mecânico Jorge Henrique Borges da Silva, o 2.º vice-presidente do Crea-PR, engenheiro civil Cássio José Ribas Macedo, o 2.º secretário do Crea-
-PR, engenheiro civil Altair Ferri e o coordenador do CDER-PR, engenheiro de pesca Luiz de Souza Viana.
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ELEIÇÃO

A IMPORTÂNCIA DOS 
INSPETORES PARA 
O CREA-PR

Os inspetores do Crea-PR são profissionais 

que assumem uma função honorífica por meio de 

eleições. Cada inspetor desempenha importante 

papel e atua focado na inserção dos profissionais 

em diferentes contextos de trabalho. Balizado em 

um Conselho ágil, dinâmico e desburocratizado, 

sua atuação deve visualizar as necessidades de 

clientes, o aprimoramento e a ampliação do pro-

cesso fiscalizatório do Conselho, bem como a exi-

gência e busca efetiva da participação dos profis-

sionais nas obras e serviços. 

Com a proximidade das eleições, a entidade convida todos a participarem do 

processo de escolha dos profissionais para o mandato 2018/2019. A votação 

será de 22 de setembro a 6 de outubro

A natureza da função exige que os inspe-

tores estejam sempre atualizados em diversas 

frentes, o que os faz contribuírem muito nas 

discussões de Políticas Públicas de desenvol-

vimento do Estado. O Inspetor participa de reu-

niões, conforme calendário anual fixado na pri-

meira reunião pelos próprios inspetores, e sua 

função não é remunerada.
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No Crea-PR, quase 300 títulos profissionais são registrados e estão agrupados em seis Câma-

ras Especializadas. Os seis Inspetores do Paraná serão eleitos para o período de janeiro de 2018 

a junho de 2019 e deverão se dividir entre as modalidades:

› CEA - Agronomia

› CEEC - Engenharia Civil

› CEEE - Engenharia Elétrica

› CEEMM - Engenharia Mecânica e Metalúrgica

› CEEQGEM - Engenharia Química, Geologia e Engenharia de Minas

› CEAEST - Agrimensura e Engenharia de Segurança do Trabalho

CANDIDATOS E ELEIÇÃO
A composição da Comissão Eleitoral Re-

gional de Inspetores (Ceri) para o processo de 

eleição atual foi aprovada em Sessão Plenária 

no final de junho. Serão eleitos seis Inspetores 

e o mandato terá duração de 18 meses. Estão 

aptos a concorrer à eleição os profissionais de 

nível superior, tecnólogo ou técnico, sem débi-

tos relativos à anuidade ou processos de fis-

calização. O candidato também não pode ter 

cometido infração ao código de ética nos últi-

mos cinco anos, ser funcionário remunerado do 

Sistema Confea/Crea ou acumular mais de dois 

mandatos consecutivos. O período de registro 

de candidaturas iniciou em 27 de julho e encer-

rou em 27 de agosto.

PROCESSO ONLINE
A votação acontece via internet. Os profis-

sionais terão acesso à votação na área restrita 

do site do Crea-PR. Visando maior participação 

e comodidade, o período de votação será de 15 

dias, das 8h do dia 22 de setembro às 23h59 do 

dia 6 de outubro. Caso esteja sem acesso à in-

ternet, é possível participar em qualquer uma 

das inspetorias ou regionais do Crea-PR. Ha-

verá computadores disponíveis para votação 

durante o horário normal de funcionamento. 

A lista com os nomes dos eleitos será divul-

gada no dia 30 de outubro.

ELEIÇÕES INSPETORES 
CREA-PR MANDATO 

2018/2019

VOTAÇÃO:

22 de setembro a 6 de ou-

tubro pelo acesso restrito 

do site www.crea-pr.org.br

RESULTADO:

30 de outubro

CALENDÁRIO
22/09 A 06/10: Período de votação (15 dias) feito via internet, das 8h de sexta-feira até às 23h59 de domingo

16/10: Edital 04 – dos profissionais mais votados por modalidade e Inspetoria

17/10: Data para apresentação de recurso (1 dia), qualquer local e horário de expediente

19/10: Edital 05 – do julgamento dos recursos apresentados

30/10: Edital 06 – dos Inspetores Eleitos

31/10 A 29/11: Prazo para apresentação da documentação para posse
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EVENTOS JULHO

REUNIÃO 
DAS CÂMARAS 

ESPECIALIZADAS 
NO PARANÁ 

DEFINE
ATUAÇÕES

Aconteceu em Curitiba, em julho de 2017, a 3.ª Reunião Ordiná-
ria de três Coordenadorias Nacionais. Estiveram presentes coorde-
nadores de 25 estados para o Encontro Nacional dos Conselheiros 
Regionais das Câmaras Especializadas de Engenharia. Cada Câ-
mara teve pautas específicas que foram discutidas, e as inspeções 
e aprendizados das regionais participantes foram compartilhados.

engenharia industrial por profissionais estran-
geiros não regulares, escolha da delegação de 
representação na asme 2017 (evento internacio-
nal), inspeção veicular – representação em con-
selhos / entidades do governo, caldeiras e vasos 
de pressão, o içamento de cargas, gruas e guin-
dastes inspeção predial, estruturas metálicas  – 
engenharia mecânica e naval, e posicionamento 
sobre licitação de usinas hidrelétricas já depre-
ciadas. Por fim, aconteceu ainda uma discussão 
a respeito do workshop sobre Geração de Ener-
gia Distribuída que será realizado este ano.

Ao final do evento, os presentes fizeram uma 
visita na empresa Volvo e no Memorial de Se-
gurança Veicular, onde foram apresentadas as 
últimas inovações introduzidas pela empresa 
nos caminhões que fabrica, com a finalidade de 
aprimorar a segurança dos transportes.

CCEEST
Temas importantes e polêmicos foram a bola 

da vez para a Coordenadoria de Câmaras Es-
pecializadas de Engenharia de Segurança do 
Trabalho. Segundo o conselheiro Benedito Alves 
dos Santos Júnior, coordenador da CCEEST no 
Paraná, a pauta principal foi discutir e definir 
um alinhamento de estratégias em defesa da 
Engenharia de Segurança, no que tange o teor 
da Resolução 1071 do Confea. Atualmente, indi-
ca o engenheiro, ela reflete de forma negativa a 
representatividade em Plenárias e Comissões. 
“Nosso parecer é totalmente contrário à reso-
lução, e propomos uma alteração da mesma, 
de forma que ela retorne ao formato anterior, 
considerando os títulos apostilados no Crea, ou 
considerando o último como atividade principal, 
deixando para o profissional fazer sua opção se 
interessado e não”, explica. 

A posição da diretoria do Crea-PR na ocasião 
foi de total apoio à Engenharia de Segurança do 
Trabalho, afirma Benedito, pelo reconhecimento 
da importância da modalidade neste momento 
de desafios para a Engenharia, e pela sua função 
social de proteger a vida humana, por meia da 
tecnologia. “Muito nos alegra a nossa resistên-
cia, a capacidade de reação, articulação e o apoio 

CCEEI
Dentre os temas aborda-

dos na reunião das Câmaras 
Especializadas de Engenha-
ria de Engenharia Industrial, 
o coordenador da Câmara 
Especializada de Engenha-
ria Mecânica e Metalúrgica 

(CEEMM) no Paraná, engenheiro mecânico 
Ricardo Vidinich, destaca a abordagem sobre 
equipamentos de elevação e transporte de carga 
– guindautos, a apresentação do andamento dos 
trabalhos de revisão do Manual de Fiscalização, 
bem como o debate de melhorias e sugestões das 
fiscalizações de cada Crea. 

Ele também salienta a avaliação de acessibili-
dade em instalações e locais de eventos e o desen-
volvimento, entre os participantes, dos seguintes 
temas: responsabilidade técnica sobre engenharia 
de instalação e inspeção de GNV, logística rever-
sa, cadastramento de cursos EAD, a atividade de 
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que estamos recebendo de pessoas estratégicas 
dentro do Sistema, por serem comprometidas e 
perceberem este cenário com a clareza devida. 
Esperamos que as proposituras (Ameaças) em 
nada agregam a Engenharia, a Agronomia e a 
Geociência como um todo”, relata.

A ocasião serviu também para definir estra-
tégias de atuação, combate e repúdio ao Projeto 
de Lei n.º 6.179/2009. Ele foi reapresentado ao 
Congresso pelo deputado federal Bonifácio An-
drada (PSDB-MG), após anos de arquivamento. 
Para Benedito, “este projeto incorre ilegalidades 
e tentativas ‘estranhas’ de alteração da Lei n.º 
7.410/1977 que versa sobre a profissão do en-
genheiro de segurança. O projeto de lei busca 
um atendimento exclusivo a setores privados de 
ensino, sendo inclusive o próprio proponente um 
interessado. A proposta de criação do agente 
superior de segurança do trabalho busca uma 
colocação (ou criação fictícia) e enquadramen-
to em cursos que foram montados sem a devi-
da prática e rito ordinário, consultando agentes 
adequados”, condena. 

Outros assuntos desenvolvidos foram o ali-
nhamento de procedimentos e uma busca de 
unidade na atuação das Câmaras para relatos, 
padrões de discalização, delineamento de ciclos 
junto ao Departamento de Fiscalização, integra-
ção do Departamento Jurídico em casos especí-
ficos (como emissão de atribuições quando há 
situações em não conformidade com o cadastro 

do IES) e etc. A mesma reunião ainda definiu e 
apresentou o programa do 19.º Conest que ocor-
rerá na Paraíba em setembro, e a participação em 
outros eventos como a 74.ª Soea que já aconteceu 
em agosto, em Belém. 

Para Benedito, a Engenharia de Segurança 
do Trabalho passa por um momento de inves-
tidas que tentam fragilizar o setor, “mas per-
cebemos que neste momento somos grandes, 
integrados, capacitados, tendo pessoas fantás-
ticas em nossa equipe, capazes de reverter este 
cenário. Com isso, colocamos a Engenharia em 
evidência”, vibra. Ele também vê que, neste mo-
mento, tanto o setor (a Engenharia, a Agrono-
mia e a Geociência) quanto o Brasil enfrentam 
muitos desafios e, para superá-los, é necessário 
união e não divisão. “Todos nós conselheiros 
eleitos somos engenheiros, viemos de uma en-
tidade de classe, participamos do mesmo Crea, 
então precisamos ter um ‘corpo’ de Câmaras 
fortalecido. Sabemos que nenhuma corrente é 
mais forte que seu elo menos provido, ou seja, 
não podemos nos enganar que teremos um Crea 
fortalecido se alguma Câmara, se alguma moda-
lidade for fragilizada”, pontua.  

CCEEE
Entre os fatos relevantes da reunião da Co-

ordenadoria de Câmaras Especializadas de En-
genharia Elétrica (CCEEE) destacados por José 
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Fernando Garla, conselheiro do Crea-PR e coor-
denador da Câmara Especializada de Engenha-
ria Elétrica no Paraná, está a Decisão Plenária de 
18/07/2017, a qual em seu item 2 dispõe sobre as 
atividades referentes à elaboração de projetos e 
instalação elétrica especial (execução) de prote-
ção contra descargas atmosféricas – PDA.

DECISÃO PLENÁRIA N.º 1.349/2017
Assunto: Proposta de Decisão Normativa 
que dispõe sobre as atividades referentes à 
instalação elétrica de proteção contra descargas 
atmosféricas – PDA.

Decisão: (...) 2) Com fulcro nos arts. 45 
e 46 da Lei n.º 5.194, de 1966, esclarecer 
que compete somente à Câmara Especia-
lizada de Engenharia Elétrica, avaliar e 
decidir sobre a concessão de atribuições 
referentes à Proteção contra Descargas 
Atmosféricas (PDA) e à elaboração e exe-
cução de projetos de micro e mini geração 
de energia elétrica com base em energia 
hidráulica, solar, eólica e biomassa. 

CÂMARA TEMA

Câmara Especializada de Agronomia (CEA)

Câmara Especializada de Engenharia Civil 

(CEEC)

Câmara Especializada de Engenharia Elétrica 

(CEEE)

Câmara Especializada de Engenharia Mecâni-

ca e Metalúrgica (CEEMM)

Câmara Especializada de Engenharia Química, 

Geologia e Engenharia de Minas (CEEQGEM)

Câmara Especializada de Engenharia 

de Segurança do Trabalho (CEEST)

Responsabilidade técnica dos viveiros de mudas 

e sementeiras, e dos diversos tipos de aquicultura

Averiguação da efetiva participação em empresas a partir de 

Anotações de Responsabilidade Técnica de autônomos

Responsabilidade técnica pelos projetos para as emissoras 

de rádio AM que estão em processo de migração para FM 

e alterações em suas instalações

Responsabilidade técnica em empresas que realizam 

manutenção em aeronaves

Responsabilidade técnica em empresas de abate de animais 

e industrialização de carne

Responsabilidade técnica por laudos de segurança e serviços 

de montagem e manutenção de brinquedos eletromecânicos em 

parques de diversão

Garla também destaca a visita técnica realiza-
da na Usina Hidrelétrica de Itaipu, pela importante 
contribuição para o conhecimento dos participan-
tes da reunião da CCEEE. 

“Foram discutidos diversos assuntos pertinen-
tes ao exercício da Engenharia Elétrica no tocante 
à legislação e à fiscalização das atividades relati-
vas da área”, ressalta.

CONHEÇA OS TEMAS PARA 
FISCALIZAÇÃO DE CADA CÂMARA 

As Câmaras Especializadas do Crea-PR de-
finiram os temas de maior relevância para que 
sejam inseridos nos planos do Departamento de 
Fiscalização para os meses de julho a outubro de 
2017. Confira:
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ELEIÇÕES CONFEA/MÚTUA

ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/
CREA E MÚTUA ACONTECEM 
NO FINAL DESTE ANO

O processo eleitoral do Sistema Confea/Crea e 

Mútua iniciou com a instituição da Comissão Eleito-

ral Federal (CEF) e da Comissão Eleitoral Regional 

(CER), em cada estado, responsáveis pela condu-

ção de todas as etapas. As normas referentes às 

Eleições 2017 estão no edital de convocação publi-

cado pela CEF em julho. Serão eleitos novos presi-

dentes do Confea e dos Creas, conselheiros federais 

– sendo que não há vaga para o Paraná neste pleito 

– e diretores geral e administrativo da Mútua – Cai-

xas de Assistência dos Profissionais dos Creas, em 

âmbito nacional e regional.

Pelo calendário definido pela CEF, na sessão 

plenária 1.439 e alterado pela Portaria AD n.º 286 

de 12 de setembro de 2017, os novos presidentes 

dos Creas e do Confea serão eleitos em 15 de de-

zembro, com mandato de 1.º de janeiro de 2018 a 

31 de dezem bro de 2020. A votação acontecerá das 

9h às 19h, em todas as inspetorias e regionais do 

Crea-PR, além de outros locais a serem definidos 

pelo Ple nário, com homologação dos resultados 

agenda da para 20 de dezembro.

Os diretores gerais e administrativos da Caixa 

de Assistência dos Profissionais dos Creas cumpri-

rão mandatos no mesmo período. As eleições para 

conselheiro federal e suplente, representantes das 

Instituições de Ensino Superior – Grupo Engenha-

ria, serão re alizadas em Brasília (DF), no dia 21 de 

novembro. Para a eleição de diretor financeiro da 

Mútua, as CERs dos Creas devem aprovar os calen-

dários elei torais, conforme as conveniências de cada 

estado, até a última sessão plenária regional de 2017.

A COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL (CER) DO CREA-PR É COMPOSTA PELOS CONSELHEIROS:
•Almir Antonio Gnoatto (coordenador)

•Silmar Brunatto Van Der Broocke (coordenador-adjunto)

•Ivo Brand

•Margolaine Giacchini

•Wilson Sachetin Marçal

Suplentes: Roberto Luis Fonseca de Freitas, Luiz Hélio Friedrich, Hugo Reis Vidal, Marcia Helena Laino e Sérgio Yassuo Yamawaki. 
A assessoria administrativa é realizada pelo engenheiro civil Mauricio Bassani e a jurídica pelo procurador Igor Tadeu Garcia.

SERVIÇO
Mais informações, editais, resoluções, regulamentos, calendários, formulários e locais de votação no site.
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EVENTOS REGIONAIS

10.º SIMPÓSIO 
SUL-BRASILEIRO 
DE GEOLOGIA 

O Conselho Regional de Engenharia e Agro-

nomia do Paraná (Crea-PR) marcou presença 

no 10.º Simpósio Sul-Brasileiro de Geologia, re-

alizado em junho deste ano no Centro de Even-

tos da Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná, em Curitiba. 

Com o objetivo de reunir a comunidade geo-

lógica dos três estados do sul para discussões, 

debates e difusão de conhecimentos atuais das 

Geociências, tendo como foco sua produção 

técnica, científica e política, o evento bianual – 

organizado pelos núcleos da região sul da So-

ciedade Brasileira de Geologia – contou com a 

participação de pesquisadores, profissionais e 

estudantes de geologia e de áreas afins.

Além de possibilitar a exposição de traba-

lhos voltados à ciência básica, o 10.º Simpósio 

permitiu a apresentação de pontos importantes 

e relevantes que a Geologia pode proporcionar 

ao desenvolvimento da indústria mineral; da 

indústria petrolífera; da geologia urbana para 

o futuro das grandes cidades e regiões metro-

politanas; da hidrogeologia; além das questões 

educacionais, turísticas, ambientais e médicas.

A partir da esquerda: 1.º secretário da Associação Profissional dos Geólogos do Paraná (Agepar) Idelson Canestraro, o conselheiro 
do Crea-PR Marcelus Vinicius Klinguelfus Borges, o presidente da AGEPAR Gilson Bongiolo, e o diretor de Comunicação da Agepar 
André Luis Spisila.
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EVENTOS REGIONAIS

BATE-PAPO
AGRONÔMICO 
NA AREAC 

A Areac (Associação Regional dos Enge-

nheiros Agrônomos de Cascavel) promoveu no 

final de agosto deste ano o Bate-Papo Agronô-

mico, que reuniu diversos profissionais da re-

gião. O encontro também contou com a presen-

ça do engenheiro agrônomo e ex-presidente da 

Itaipu Binacional, Jorge Miguel Samek, que re-

cebeu uma homenagem do presidente da Areac, 

engenheiro agrônomo Francisco Justo Júnior, 

em reconhecimento pelo trabalho desenvolvido 

em prol da agricultura e da sustentabilidade.

Durante o evento, Samek fez uma projeção 

de como a agricultura precisar estar organizada 

para atender à demanda mundial de alimentos 

para os próximos anos e destacou a evolução 

do setor cooperativista e o trabalho do enge-

nheiro agrônomo no processo de evolução das 

tecnologias de campo. “O oeste do Paraná não 

pode perder a marca de ser referência e van-

guarda na agricultura. Não sei o caminho da 

felicidade, mas o atalho passa pelo engenheiro 

agrônomo”, ressaltou. 
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EVENTOS REGIONAIS

I CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 
SISTEMAS INTEGRADOS 
DE PRODUÇÃO 
AGROPECUÁRIA

O Centro de Convenções e Eventos de Cas-

cavel foi palco entre os dias 21 e 24 de agosto do 

I Congresso Brasileiro de Sistemas Integrados 

de Produção Agropecuária e do IV Encontro de 

Integração Lavoura-Pecuária no Sul do Brasil. 

O presidente do Instituto Agronômico do 

Paraná (Iapar), engenheiro agrônomo Florindo 

Dalberto, participou da solenidade de abertu-

ra do evento, que tem como objetivo dissemi-

nar e promover o intercâmbio das informações 

sobre os Sistemas Integrados de Produção 

Agropecuária(SIPAs). Para isso, ocorrerão pa-

lestras técnicas, mesas redondas, apresenta-

ção de trabalhos e visitas técnicas.

O Conselho Regional de Engenharia e Agrono-

mia do Paraná (Crea-PR) esteve presente, repre-

sentado pelo presidente em exercício Nilson Car-

doso, que destacou que boa parte do sucesso da 

agropecuária paranaense é fruto do trabalho dos 

mais de 80 mil profissionais registrados no Conse-

lho. Ele também pregou a união do setor em prol 

do desenvolvimento de práticas que aumentem a 

produtividade com sustentabilidade. “Precisamos 

ser ruralistas e ambientalistas”, disse
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EVENTOS REGIONAIS

1.º SEMINÁRIO DO 
COMITÊ DE ESTUDOS 
TEMÁTICOS DA 
AGRONOMIA 

Com o tema ‘O Mercado de Trabalho e o Exer-

cício Profissional da Agronomia’ e o objetivo de 

discutir os aspectos da formação, mercado de tra-

balho e valorização profissional dos profissionais 

de nível superior da agronomia, aconteceu no dia 

28 de agosto, em Umuarama, o 1.º Seminário do 

Comitê de Estudos Temáticos da Agronomia.

O presidente em exercício do Crea-PR, enge-

nheiro agrônomo Nilson Cardoso, participou da 

abertura do evento, ao lado do prefeito de Umu-

arama, Celso Pozzobom, do coordenador da Câ-

mara Especializada de Agronomia do Crea-PR, 

engenheiro agrônomo Rodrigo Luz Martins, da 

Coordenadora do Comitê de Agronomia do Crea-

-PR, engenheira agrônoma Marcia Laino, e do 

presidente da Federação dos Engenheiros Agrô-

nomos do Paraná e conselheiro do Crea-PR, Ri-

cardo Palma. 

Estiveram também presentes o presidente da 

Associação Regional Engenheiros Agrônomos, 

engenheiro agrônomo Leandro Tessarotto, do che-

fe do Núcleo Regional em Umuarama da Secreta-

ria Estadual de Agricultura e Abastecimento, Jose 

Antonio de Andrade Duarte, do Diretor da Unipar 

em Umuarama, Luiz Rômulo Alberton e do mem-

bro dirigente do Creajr-PR, Tiago Uliano.
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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


