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No dia 15 de dezembro, acontecerão as eleições
do Sistema Confea/Crea e Mútua para os cargos de
presidente do Confea, presidente do Crea-PR, conselheiros federais e diretores Geral e Administrativo da
Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PR –
Mútua, em âmbito nacional e regional.
Nesta edição, dedicamos um espaço especial da
revista do Crea-PR às eleições para que você conheça
cada candidato, a que cargo concorre e suas respectivas propostas. Convidamos todos os profissionais
da engenharia e agronomia registrados no Conselho,
com anuidade em dia e sem débitos em dívida ativa,
a votarem. Sua participação fará a diferença!
Além das eleições, você poderá conferir um balanço do que aconteceu durante o 43.º Epec – Encontro
Paranaense de Entidades de Classe do Paraná, realizado em Foz do Iguaçu e que contou com a presença
de aproximadamente 400 participantes. Assim como o
que foi discutido no 24.º Fórum de Docentes, em Pato
Branco, e no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia
(CBA), em Fortaleza.
Também poderá entender como funcionam os Termos de Cooperação Técnica firmados pelo Conselho
com órgãos públicos, empresas e associações que representam. E, ainda acompanhará algumas novidades
do Conselho, como os nossos produtos com certificação
digital e a nova classificação em diferentes áreas de
avaliação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) recebida pela nossa
Revista Técnico-Científica. Boa leitura a todos!
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Atualização cadastral
O Crea-PR reforça a importância da atualização do cadastro de
profissionais e empresas. A medida visa melhorar os canais de comunicação
entre profissionais, empresas e o Conselho, permitindo maior agilidade no
fluxo de informações e atendimentos. Para efetuar o procedimento, basta
acessar o site do Crea-PR (www.crea-pr.org.br) e fazer o login na área
“Serviços Online”.

ELEIÇÕES DO SISTEMA
CONFEA/CREA E MÚTUA
ACONTECEM EM DEZEMBRO
Conheça os candidatos que concorrem
aos cargos eletivos
No dia 15 de dezembro, das 9h às 19h, acontecem em todas as inspetorias e regionais do

Antonio Cezar Carvalho Benoliel, Nelson Luiz Gomez, Ricardo Rocha de Oliveira
Já os candidatos para Diretor Geral da Mútua-PR são Fauzi Geraix Filho, Julio Cesar Vercesi
Russi, Orley Jayr Lopes.

Crea-PR, além de outros locais definidos pela

E os candidatos para Diretor Administrativo da

Comissão Eleitoral, as eleições para os seguintes

Mútua-PR são Irineu Zambaldi e Luiz Eduardo

cargos do Sistema: presidente do Confea, presi-

Caron. Confira a seguir mais informações sobre

dente do Crea-PR e diretores Geral e Administra-

cada candidato e suas respectivas propostas.

tivo da Caixa de Assistência dos Profissionais do
Crea-PR – Mútua, em âmbito nacional e regional.
Os novos presidentes dos Creas e do Confea
serão conhecidos na homologação dos resultados, agendada para 20 de dezembro. Seus man-

A publicação do conteúdo de campa-

datos vão de 1.º de janeiro de 2018 a 31 de de-

nha dos candidatos a presidente do Con-

zembro de 2020, bem como os diretores gerais e

fea, presidente do Crea-PR, diretor geral e

administrativos da Caixa de Assistência dos Pro-

diretor administrativo da Mútua segue os

fissionais dos Creas. São responsáveis pela con-

critérios definidos conforme a Deliberação

dução de todas as etapas a Comissão Eleitoral

n.º 38 da Comissão Eleitoral Regional, em

Federal (CEF) e a Comissão Eleitoral Regional

acordo com a Resolução n.º 1.021/2007 do

(CER). As normas referentes às Eleições 2017

Confea, disponíveis para consulta no site

estão nas Resoluções n.º 1.021 e 1.022 de 2007

www.crea-pr.org.br.

do Confea. No final de agosto, foram revelados
os registros de Candidatura, em atendimento às
Resoluções n.º 1.021 e 1.022 de 2007, e visando
dar ampla publicidade ao Edital n.º 002/2017.
Os candidatos para Presidente do Confea
são Jobson Nogueira de Andrade, Joel Krüger,
José Ribeiro de Miranda, Murilo Celso de Campos
Pinheiro, Urubatan Nicodemos Simões de Barros.
Os candidatos para Presidente do Crea-PR são
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IMPORTANTE:

A ordem de disposição dos candidatos
nas páginas da Revista foi definida em sorteio realizado pela CER. O candidato a presidência do Confea, José Ribeiro de Miranda, e o candidato a diretor administrativo
da Mútua, Irineu Zambaldi, não enviaram
seus materiais de divulgação no prazo solicitado pela CER.

Candidato a presidente do Confea

VALORIZAÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO
NO CONFEA
ENG. JOEL KRÜGER
Joel Krüger nasceu em Curitiba em 5 de maio de 1961. É graduado em engenharia civil pela UFPR e como Mestre em Educação pela PUCPR. Leciona no
curso de engenharia civil da PUCPR desde 1985, sendo que atualmente ocupa o
cargo de coordenador dessa área na universidade. Em 1999, iniciou sua trajetória
no CREA-PR, quando ocupou o cargo de conselheiro. E em 2012, Joel foi eleito
para seu primeiro mandato a frente do Conselho, sendo reeleito em 2015 pelos
profissionais paranaenses.

PROPOSTAS
› Defender a soberania, o capital tecnológico e as empresas nacionais;
› Valorização e defesa dos profissionais da engenharia, agronomia, geociências, técnicos e tecnólogos;
› Implantar e exigir reciprocidade de tratamento no trânsito internacional do exercício profissional;
› Normatizar o rol de cargos técnicos privativos aos títulos profissionais;
› Reestruturar o Congresso Nacional de Profissionais e demais fóruns decisórios;
› Implantar programa nacional de apoio às Entidades de Classe;
› Ampliar a representação das profissões nas estruturas nacionais das Câmaras Especializadas;
› Desencadear campanha nacional em prol da modernização da Lei de Licitações e do fim do pregão para a contratação de obras de engenharia, agronomia e geociências;
› Combater a multiplicação excessiva de cursos e a fragilização do processo de formação de novos profissionais;
› Respeitar os princípios fundamentais do serviço público na gestão do Confea, como probidade, publicidade, moralidade, legalidade, economicidade e transparência;
› Implantar Programas de Cooperação Federativa com vistas à conquista da autossuficiência administrativa e financeira de todos os Creas;
› Apoiar o funcionamento e respeitar democraticamente as decisões dos Colegiados Nacionais;
› Implantar a Escola Superior Corporativa – ESC, focada na capacitação e habilitação de Conselheiros, Inspetores,
Dirigentes de Entidades de Classe, profissionais e funcionários em temas inerentes às profissões;
› Estruturar um Portal da Empregabilidade com vistas à inserção dos profissionais no mercado de trabalho e defesa
do Salário Mínimo Profissional para os setores publico e privado;
› Respeitar e dispensar tratamento isonômico a todas as profissões e profissionais jurisdicionados ao Sistema Profissional.
r e v i s t a
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Candidato a presidente do Confea

MUDANÇA COM
INDEPENDÊNCIA
URUBATAN BARROS
Engenheiro Civil e de Segurança, especialista em perícias/avaliações. Experiência administrativa e técnica durante 26 anos no BACEN, sendo chefe da fiscalização
das obras do Ed. Sede do BACEN em Belém. Perito judicial nos tribunais de justiça
Federal, Comum e do Trabalho do DF. Indicado pelo CONFEA para assessorar o
CRUB. Facilitador de cursos pelo INEAPE e implementador de ações de engenharia pública no DF. Presidente do IBAPE-DF de 2005/10 e do INEAPE de 2013/7.

PROPOSTAS
› ANTECIPAR PARA 2020 A META DO CONFEA/CREA: Ser reconhecido pela sociedade e pelos profissionais como
um sistema comprometido com a excelência do exercício e das atividades profissionais e como referência no desenvolvimento das políticas públicas, em defesa dos interesses sociais e humanos.

› ALCANCE DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL: Implementação de cursos e eventos p/
alcançar: a qualidade indispensável das obras, serviços e produtos; a interação entre os profissionais e efetiva participação
dos mesmos nos eventos SOEAA e CNP; isenção de taxas de anuidade e de inscrição em eventos afins aos conselheiros;

› PRESERVAÇÃO DAS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS: defesa do salário mínimo profissional, em parceria com os
sindicatos, em prol dos profissionais do sistema que são servidores da união federal, estados e municípios. Fortalecimento dos CREA’s no combate ao exercício ilegal da profissão. Elevação do montante de repasse às entidades, de modo a
auxiliarem na fiscalização do exercício ilegal da profissão. Recursos para fortalecimento da MUTUA e dos CREA’s jovem/
estudantes. Implantação por meio da MUTUA de Plano de Saúde direto aos profissionais (sem intermediários).

› INTEGRAÇÃO DO SISTEMA E DOS PROFISSIONAIS NO CENÁRIO NACIONAL: estreitamento das relações com
as organizações públicas e privadas em prol dos interesses sociais e humanos.

› AÇÕES PARA MELHORIA DA ATUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA: estreitar as relações com entidades, visando: estruturação e fortalecimento dessas instituições no âmbito municipal, estadual e federal; aperfeiçoamento da legislação
profissional; informatização de processos e formulários; adequação de taxas de anuidades e de ART’s à realidade nacional.
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Candidato a presidente do Confea

JUNTOS PARA VALORIZAR A
ENGENHARIA E DESENVOLVER
O BRASIL
MURILO PINHEIRO
Murilo Pinheiro – Engenheiro eletricista, ingressou em 1980 na Companhia
Energética de SP (Cesp), passando à Companhia de Transmissão de Energia
Elétrica Paulista (Cteep). Presidiu a Associação dos Engenheiros da Cesp e o
Fórum das Associações das Empresas Energéticas de SP. Foi conselheiro no
Crea-SP e integrante do Colégio de Entidades Nacionais do Confea. É presidente
licenciado da Federação Nacional dos Engenheiros (FNE) e do Sindicato dos
Engenheiros de São Paulo (Seesp).

PROPOSTAS
› Dar voz à engenharia junto aos poderes públicos e à sociedade, reposicionar o Confea no debate nacional sobre os
desafios do País;
› Ampliar a contribuição do Sistema na formulação de políticas públicas nas diferentes áreas da engenharia e tecnologia;
› Contribuir para aprimorar a Lei de Licitações, atuar junto ao Poder Legislativo de forma constante e eficaz;
› Trabalhar para federalizar o Sistema, fortalecer os Conselhos Regionais;
› Fortalecer a Mútua nacional e caixas estaduais, valorizar o papel e incentivar as ações dos órgãos que compõem o Confea;
› Promover a modernização tecnológica do Sistema, implementar sistema permanente de capacitação do corpo técnico do Confea;
› Atuar com foco na eficiência operacional do Sistema, buscar a gestão integrada com os Creas;
› Ofertar cursos EAD aos profissionais financiados pelo Sistema Confea/Crea/Mútua;
› Promover atualização dos cadastros de profissionais e empresas, aprimorar a comunicação com os diversos públicos.
› Trabalhar pela aprovação dos projetos que cria a carreira de Estado e criminaliza o exercício ilegal da profissão;
› Atuar para que seja cumprida a lei que fixa o salário mínimo profissional;
› Defender a autonomia técnica do profissional no exercício de suas funções;
› Discutir os currículos dos cursos de engenharia e contribuir com a sua atualização;
› Difundir o valor e a notoriedade das profissões que compõem o Sistema;
› Trabalhar pela atualização da legislação profissional;
› Atuar pelo reconhecimento dos profissionais de nível técnico;
› Criar espaços de participação efetiva para os jovens profissionais;
› Promover o debate sobre a situação das mulheres na área tecnológica e propor ações de valorização.
r e v i s t a
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Candidato a presidente do Confea

APRIMORAR A GESTÃO,
FORTALECER A AUTORIDADE
TÉCNICA E AMPLIAR A
REPRESENTATIVIDADE
JOBSON ANDRADE
Jobson Andrade é engenheiro civil, formado pela Universidade Vale do Rio
Doce, em Governador Valadares-MG. Cursou Ecologia Urbana, pela PUC Minas,
e Gerenciamento de Projetos, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Mestrando
em Administração, pela UNA. Foi gerente e supervisor de obras públicas em Belo
Horizonte, Secretário Adjunto de Obras de Betim-MG, além de ser empresário da
construção e exercer atividades de assessoria e consultoria em planejamento.

PROPOSTAS
› GESTÃO DO SISTEMA
Garantir isonomia no exercício da atividade-fim dos Creas; Implementar programas estruturantes que sejam capazes
de oferecer soluções conjuntas a todos os Creas;
Apoiar a ação operacional dos setores representativos dentro do Sistema Confea/Crea, como as entidades de classe,
as instituições de ensino, as empresas e os sindicatos; Efetivar uma reforma administrativa e adotar uma gestão
estratégica para mapear processos e medir resultados; Assessorar tecnicamente as estruturas auxiliares do Confea;
› EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Revisar a legislação que rege o Sistema Confea/Crea, que possui leis que datam de 1933 e 1966; Conferir mais autonomia às câmaras especializadas para a concessão de atribuições; Estruturar e apoiar tecnicamente o trabalho das
entidades de classe para garantir sua representatividade técnica e consolidar o seu desenvolvimento;
Intensificar a relação com as instituições de ensino; Promover ações de facilitação do exercício profissional, como
a implementação da Câmara de Mediação e Arbitragem; Defender que o Salário Mínimo Profissional (SMP) seja
respeitado no serviço público e nos editais para obras de serviço de engenharia e agronomia;
Atuar na campanha pela criação da Carreira de Estado da Engenharia;
› INSTITUCIONAL
Envolver e organizar os profissionais da área tecnológica em rede nacional para a participação nos ambientes da
engenharia; Reivindicar a representação federativa no plenário do Confea para que haja sempre um conselheiro
federal por unidade da federação;'
Integrar os Creas em função das melhores práticas e acúmulo de conhecimentos; Promover a representação do
Sistema Confea/Crea nos vários Conselhos paritários, ampliando a representação da área tecnológica; Consolidar a
atividade de assessoria parlamentar.
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JUNTOS SOMOS
MAIS CREA
ENG. RICARDO ROCHA
Eng. Civil/UEL (1988), Mestre (1993) e Doutor em Eng. Civil (2010)/UFSC;
Reitor da Unioeste (2003-2004); Professor da Unioeste desde 1995, onde foi Diretor de Centro, Coordenador de Curso e Chefe de Departamento; Presidente da
AEAC-Assoc. dos Eng. e Arq. de Cascavel (2014 e 2015); No Crea-PR: Conselheiro Titular (2004-2006) e Coordenador do Colégio de Entidades Regionais (CDER)
da Reg. Cascavel (2015), da CES-Comissão de Educação do Sistema (2005), da
Comissão Organizadora do 9.º CEP.

PROPOSTAS
› VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
Implementar programa de defesa de atribuições e da ética no exercício profissional; Criar ações de valorização de inovações desenvolvidas por profissionais do Crea-PR; Valorizar direitos profissionais, destacando a justa remuneração,
respeito aos valores de tabelas de honorários, SM profissional e ocupação de cargos por profissionais habilitados;
› FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES DE CLASSE (ECS) E DAS RELAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO (IES)
Promover políticas de apoio à manutenção, criação e resgate de ECs, para defesa das profissões; Intensificar as
ações do Programa de Apoio à Sustentabilidade das Entidades de Classe (PROEC); Dar suporte às ECs no preparo
e desenvolvimento dos seus projetos, para uma prestação de contas ágil, mitigando a devolução de recursos;
Promover o diálogo entre o Crea-PR, IEs e órgãos de regulamentação da Educação; Ampliar produtos e serviços para
docentes; Estruturar processos de acompanhamento de concessão de atribuições (Resolução Confea n.º 1073/2016);
Ampliar e fortalecer o programa CreaJr;
› MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO
Modernizar o modelo de Governança Cooperativa e implementar o Programa Estadual de Comunicação Integrada;
Implementar programas de capacitação e valorização de funcionários; Defender uma fiscalização dinâmica e participativa, com objetivos de educação e orientação aos profissionais; Contribuir para atualizar os estatutos da Mútua,
para maior autonomia nas ações regionais;
› RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
Promover a participação de lideranças relacionadas ao Sistema, para analisar propostas de diretrizes de atuação
do Conselho; Reestruturar e fortalecer o relacionamento com o poder público pela Agenda Parlamentar; Promover
fóruns de debate para reduzir entraves burocráticos relacionados ao exercício profissional.
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Candidato a presidente do Crea-PR

COMPROMISSO COM
A ÉTICA E INOVAÇÃO!
CEZAR BENOLIEL
Cezar Benoliel é Engenheiro de Segurança do Trabalho pela Universidade
Santa Úrsula e Engenheiro Civil pela Universidade Tuiuti do Paraná. Atualmente, exerce o cargo de Presidente do Conselho Fiscal do Conselho de Associações
Profissionais de Engenharia Civil dos Países de Língua Portuguesa e Castelhana.
Benoliel também já atuou como Diretor Presidente do Departamento Estadual de
Construção de Obras e Manutenção – DECOM e possui diversos títulos de cidadão honorário de municípios paranaenses.

PROPOSTAS
› Buscar o fortalecimento das estruturas organizacional e operacional do Conselho;
› Propiciar atitudes e ações para dar condições de sustentabilidade das Instituições Profissionais registrados no Conselho;
› Apoiar a realização de cursos, ações educacionais, divulgação de conhecimentos técnico-científicos para as Engenharias, da Agronomia, das Geociências, das Tecnológicas e Técnicas;
› Estreitar o relacionamento estratégico com as instâncias de decisão política do estado, no sentido de colaborar nas
questões que afetam as áreas profissionais do Conselho;
› Atuar de forma coordenada com instituições que representam as Engenharias, a Agronomia, as Geociências, as Tecnológicas e Técnicas com base estadual;
› Fortalecer e ampliar relações de cooperação com universidades, visando a integração entre os profissionais e o constante desenvolvimento científico da engenharia;
› Desenvolver relacionamento estratégico com o Congresso Nacional para colaborar nas atividades parlamentares de
temas afetos a área tecnológica no país;
› Desenvolver relacionamento estratégico com instituições da área tecnológica do Mundo, para firmar termos de cooperação e intercâmbio técnico;
› Ampliar a aproximação do CREA PR com a sociedade paranaense e com os profissionais, visando demonstrar os
benefícios que a atuação do Conselho oferece à população;
› Atuar para que sistema CONFEA/CREA tenha efetiva participação na abertura de novos cursos, na área do sistema
CONFEA /CREA, observando particularmente os cursos EAD;
› Buscar a inclusão do Sistema CONFEA/CREA no § 2 do Artigo 28 do Decreto 5773/2006. Visando permitir que o Sistema CONFEA/CREA opine sobre a criação de cursos de graduação de suas modalidades;
› Representação isonômica de todas as profissões e profissionais perante o Sistema CONFEA/CREA.
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Candidato a presidente do Crea-PR
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CREA-PR
EM AÇÃO
NELSON GOMEZ
Aposentado da Copel; Graduado em Engenharia Elétrica, Análise de Sistemas
e Mestre em Administração Estratégica e Organizações na UFPR; Graduado em
Direito na UniCuritiba; Diretor e Coordenador da Câmara de Engenharia Elétrica
do CREA-PR; Presidente do IEP 2015/2017; Professor da UFPR e FAE; Membro
do Conselho Fiscal e Deliberativo do LacTec; Coletou e entregou na Câmara Federal mais de 2.000.000 assinaturas contra corrupção; Coautor do livro Tecnologia
da Informação; Diretor do Movimento Pró Paraná.

PROPOSTAS
Apresento à Você ações que realizaremos juntamente com as Entidades de Classe, profissionais da área e Conselheiros, para o CREA-PR ser sempre referência nacional.
› Realizar gestão fundamentada nos princípios da ética, sustentabilidade, transparência, impessoalidade, igualdade,
legalidade, publicidade, eficiência, e inovação;
› Primar pela discussão democrática e participativa dos profissionais do sistema nas atividades e decisões do CREA-PR; Consolidar a imagem pública do CREA-PR de referência na discussão dos temas de Engenharia, da Agronomia
e Geociências perante a sociedade;
› Defender o posicionamento ético e a independência institucional e técnica do CREA- PR; Buscar a integração técnica/
profissional/política com as entidades de profissionais do Estado do Paraná;
› Priorizar a fiscalização do exercício profissional em função de parâmetros qualitativos; Identificar e criar oportunidades de atuação da engenharia paranaense através da interação com as Secretarias de Estado e de Municípios, e
apoiando a criação de seus respectivos planos de desenvolvimento através das entidades de classe;
› Defender os interesses coletivos da sociedade e dos profissionais; Ampliar os serviços ofertados para os profissionais
inscritos no CREA-PR, através das entidades de classe em parceria com a Mútua e o Confea;
› Utilizar novas tecnologias para atender às necessidades do CREA-PR e dos profissionais; Buscar integrar entidades
de profissionais, academia, indústria e administração pública;
› Assegurar e ampliar as representações e participações do CREA-PR em organismos externos diretamente ou através
das entidades; Ter um Plano Estratégico 2018-2028 para o CREA-PR;
› Facilitar o aprimoramento dos profissionais através de incentivos à eventos;
› Estar diariamente presente na Sede, Regionais ou Inspetorias do CREA-PR.
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Candidato a diretor geral da Mútua-PR

POR UMA MÚTUA
DINÂMICA E PRÓ-ATIVA
ORLEY J. LOPES
Engenheiro Agrônomo formado pela UFSM - RS; Pós-graduado em Extensão Rural pela FACIBEL; Pós-graduado em Agronegócios pela UFPR; Participou
ativamente como Presidente e/ou Diretor de diversas entidades, entre elas AEA
Toledo, AEA F. Beltrão, FEAPr, APEPA e SENGE; Funcionário da EMATER-PR
por 32 anos, atualmente na função de Gerente Regional de Francisco Beltrão; No
CREA-PR exerceu as funções de Inspetor Especial, Conselheiro, Coordenador da
CEA em três mandatos, Diretor 2° Secretário, Vice Presidente.

PROPOSTAS
› Promover a divulgação de todas as normativas que regem a Mútua, dando amplo conhecimento aos profissionais;
› Realizar estudos visando contemplar a ampliação de linhas de atendimento de benefícios e outras formas;
› Buscar convênios em todo Estado, que possam proporcionar vantagens e qualidade de serviços aos mutualistas;
› Impulsionar a interiorização da Mútua pela divulgação em eventos promovidos pelo Sistema, em todas as instâncias onde participem profissionais;
› Manter estreito relacionamento com a Diretoria e Conselheiros do CREA-PR, buscando a integração e complementação de ações e iniciativas;
› Fazer a Mútua chegar aos profissionais registrados, promovendo a efetiva interiorização, em busca da ampliação
no número de associados;
› Propor à Diretoria Executiva, programas e atividades que motivem a maior participação de potenciais mutualistas,
ampliando e melhorando os benefícios existentes;
› Estudar, definir e encaminhar propostas de alteração das resoluções relacionadas com a Mútua e que permitam mais
e melhor apoiar as instituições e entidades, buscando o reconhecimento e valorização das profissões do Sistema;
› Estudar a aquisição de imóveis locacionais que possibilitem aos profissionais terem locais de hospedagem de
qualidade, em condições favorecidas;
› Divulgar a estrutura própria da Mútua e seus serviços, para que os profissionais ao visitá-la, sintam-se motivados
a fazer parte do quadro associativo;
› Promover um atendimento dinâmico para os profissionais que procurarem a Mútua, reforçando a imagem de confiança e atratividade aos seus serviços e benefícios.
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›

ELEIÇÕES

Candidato a diretor geral da Mútua-PR

›

ELEIÇÕES

POR UMA MÚTUA MAIS
ATUANTE E PRÓXIMA DOS
PROFISSIONAIS E DAS
ENTIDADES DE CLASSE
FAUZI
1976–1979 Copebrás Cubatão, SP Engenheiro Operacional; Implantação de manutenção preventiva para motores elétricos;
1979–1987 Union Carbide do Brasil Cubatão - SP; Engenheiro eletricista – Chefe
de manutenção; Implantação de manutenção preventiva e corretiva para equipamentos elétricos e procedimentos de segurança do trabalho;
1988–1992 Codar Arapongas - PR; Diretor Técnico e Diretor Presidente; Instalação de fábrica de produção de tubos de concreto; Pavimentação asfáltica;
1993–1998 Classic Móveis Arapongas.

PROPOSTAS
Sem direito a divulgação das propostas, por não ter entrgue as propostas de trabalho quando do requerimento do registro de candidatura. Não atendimento ao estipulado na Resolução 1.021/2007 Anexo I.
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Candidato a diretor geral da Mútua-PR

JUNTOS SOMOS
MAIS MÚTUA
JULIO CESAR V. RUSSI
Engenheiro civil formado em 1981 pela UFPR, pós-graduado em Tecnologia
da Informação pela Universidade Positivo, 35 anos dedicado ao rodoviarismo
paranaense junto ao DER-Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná,
12 anos como professor na Universidade Tuiutí do Paraná no setor de Ciências
Exatas e 6 anos atuando como Conselheiro junto ao CREA-PR, membro da JARI
do DER-PR por 8 anos.

PROPOSTAS
› Alteração dos Estatutos da Mútua para conquista de maior autonomia na gestão e independência na implantação de
ações regionais;
› Promover várias ações de apoio e valorização das Entidades de Classe do Sistema Confea/Crea;
› Realizar ações conjuntas com o Crea-PR para promoção da ética profissional e defesa de atribuições profissionais;
› Modernizar e ampliar uma gestão profissional na Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PR;
› Buscar parcerias junto às demais Diretorias Regionais para alinhar a atuação da Mútua com os princípios do cooperativismo de crédito;
› Ouvir os anseios dos associados para melhorar a comunicação e integração da Mútua/Associado;
› Lutar pelo salário mínimo profissional e formar parcerias com as entidades afetas ao Sistema para melhores resultados;
› Ampliar o quadro associativo da Mútua.
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›

ELEIÇÕES

Candidato a diretor administrativo da Mútua-PR

›

ELEIÇÕES

MÚTUA EM AÇÃO
CARON

Engenheiro Químico UFPR - 1979; Mestre - Materiais Poliméricos UFSCar SP 1997; Atividade Profissional: COPEL/LAC –1982 – 1999; LACTEC – 1999 – 2004; Consultor Autônomo – 2004; Representação Profissional; Conselheiro CREA PR 2012
- 2018; Coordenador CEEQGEM 2014 – 2015; Coordenador CCEEQ/CONFEA 2015;
Associações: AEQP SENGE PR IEP

PROPOSTAS
› Exercer gestão administrativa com ética, legalidade, probidade, moralidade,
impessoalidade e transparência; Trabalhar pela interiorização da MÚTUA, visando abraçar todo o Paraná;
› Realizar ampla divulgação das normativas que governam a MÚTUA; Propugnar por maior independência de atuação da MÚTUA;
› Estudar as resoluções conexas à MÚTUA visando gerar propostas de valorização profissional, das profissões e entidades de
classe; Ampliar o número de associados, através da ampla divulgação de ações e aproximação dos profissionais do CREA;
› Criar grupos de trabalhos para avaliar e propor novas soluções e alternativas operacionais; Pesquisar junto aos
profissionais registrados no CREA a geração de novos programas de benefícios;
› Propor à Diretoria Executiva, programas e atividades que motivem a adesão de associados; Pesquisar novos convênios, em todo Estado, ampliando os benefícios que atendam aos mutualistas.
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FÓRUM DE DOCENTES

A EVOLUÇÃO
NA FORMAÇÃO
EM ENGENHARIA
EM DEBATE
24.º Fórum de Docentes foi realizado pelo Crea-PR nos dias 24 e 25 de agosto na
Faculdade de Pato Branco (Fadep)
Com o tema ‘Evolução na formação em En-

Educação e Atribuição Profissional (Ceap), “o

genharia’ e o objetivo de fomentar a discussão

evento foi um sucesso, pois em todas as pales-

na área, a 24ª edição do Fórum de Docentes

tras e debates foram abordadas e discutidas

reuniu docentes dos cursos de engenharia,

questões relacionadas à educação em enge-

agronomia e geociências, nos níveis técnico e

nharia, favorecendo a troca de informações

superior, além de dirigentes das instituições de

entre docentes de diferentes instituições e for-

ensino do Paraná, conselheiros regionais e fe-

talecendo a interação destes com o nosso Con-

derais e outras autoridades, nos dias 24 e 25 de

selho”, declarou.

agosto em Pato Branco, no Paraná.

Para o presidente em exercício do Crea-

Segundo a coordenadora do fórum deste

-PR, engenheiro agrônomo Nilson Cardoso,

ano, a engenheira civil Gabriela Mazureki Cam-

“o Fórum é de grande importância para o de-

pos Bahniuk, que é professora da Universidade

bate do ensino das engenharias e da agrono-

Estadual de Ponta Grossa (UEPG), conselhei-

mia em nosso estado”, disse.

ra do Crea-PR e coordenadora da Comissão de

PRINCIPAIS TEMAS
Entre os principais assuntos colocados em pauta durante o 24.º Fórum de Docentes esteve a
abordagem sobre o ambiente de tecnologia existente entre o município de Pato Branco e região.
O tema foi apresentado pelo prefeito de Pato Branco, engenheiro agrônomo Augustinho Zucchi,
durante a palestra magna. Ele mostrou os principais indicadores da cidade de Pato Branco, destacando a importância do planejamento e o desenvolvimento ao longo dos anos.
“A maioria das cidades foi muito mal planejada e esse é um grande desafio que temos. O uso
dos meios modernos e urbanos, da tecnologia que hoje envolve as pessoas, faz com que muitos
não queiram permanecer no meio rural, motivo pelo qual vivemos hoje uma revolução urbana. A
tecnologia deve ser colocada a serviço das pessoas para que todos tenham uma qualidade de vida
melhor”, argumentou Zucchi.
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A junção da engenharia nas modalidades de
ensino presencial e a distância, ministrada pelo
diretor da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo – USP, professor Dr. José Roberto
Castilho Piqueira, foi o tema da segunda palestra. Entre os aspectos abordados pelo professor,
estiveram a engenharia do século XXI, a história
da fundação da Escola Politécnica e todo o envolvimento de professores e alunos da área de
engenharia em fatos políticos e históricos do país,
mostrando a importância dessas profissões.
Castilho Piqueira mostrou ainda os cenários e
tendência da educação em engenharia no Brasil

(Fejepar), Mateus Arruda, do conselheiro do

e apresentou um modelo de ensino híbrido, que

Crea-PR e diretor do Centro de Tecnologias da

combina aulas e atividades presenciais e a dis-

Universidade Estadual de Maringá (UEM),

tância. “São inovações no ensino a inserção de

engenheiro civil Leandro Vanalli, e do gerente

disciplinas optativas, a importância do prazer em

do Departamento de Fiscalização do Crea-PR

estudar a construção de novos espaços e a forma-

(Defis), engenheiro civil Diogo Artur Colella.

ção de profissionais multidisciplinares”, destacou.

Mateus Arruda falou da situação das EJs no

O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e

Paraná, da legislação, das responsabilidades e dos

Ensino Superior, professor Dr. João Carlos Gomes

benefícios aos alunos que participam dessas inicia-

ministrou a terceira palestra, com o tema Coope-

tivas. Já Leandro Vanalli apresentou a história da

ração entre universidades e setor produtivo.

criação das empresas juniores (EJs), o cenário geral delas no país e especialmente na UEM. “A pri-

MESA REDONDA

meira empresa júnior foi implantada em 1993. Hoje
são 24 com participação de quase 600 alunos”, diz.

Os participantes do 24.º Fórum de Docen-

No Centro de Tecnologia (CTC) são 12. Em 2016,

tes também puderam acompanhar uma mesa

a UEM publicou a Resolução 032/2016 – CEP, um

redonda sobre ‘Empresas juniores’. A ativida-

regulamento para empresas juniores, que se baseou

de contou com a participação do presidente da

na Lei n.º 12.367/2016 e fornece diretrizes para a atu-

Federação das Empresas Juniores do Paraná

ação e consolidação das EJs na instituição.
r e v i s t a

CREA-PR

19

PRÊMIO INOVAÇÃO E BOAS PRÁTICAS
DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
Confira quem foram os ganhadores do Prêmio Inovação e Boas Práticas
das Instituições de Ensino, anunciados após apresentação dos projetos e votação dos participantes durante o 24.º Fórum de Docentes:

1.º LUGAR:

2.º LUGAR:

3.º LUGAR:

Projeto Rio Limpo: Lutando pelo

Desenvolva um trabalho solidário,

Análise de informações de egressos do

Iguaçu do Centro Universitário de

da Faculdade Pitágoras de

curso de engenharia civil da Unioeste

União da Vitória

Londrina

através de ferramentas do Crea-PR da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

“É uma grande satisfação, um trabalho que já fazemos há seis anos, que foi crescendo aos poucos, e agora estamos coletando os frutos com esse prêmio do Crea e com a visibilidade que este projeto está tendo”, conta Lisandra
Cristina Kaminski, professora responsável pelo Projeto Rio Limpo, do Uniuv, que conquistou o primeiro lugar no prêmio.
Com a conquista, a professora espera que a instituição consiga alcançar novos objetivos, com a divulgação na mídia, a
motivação de mais pessoas para colaborar com os projetos. “Vemos o prêmio como um incentivo para que a gente possa
fazer cada vez mais e que isso traga um envolvimento maior das entidades parceiras. Que isso ajude a chegar a um ambiente cada vez mais saudável, menos poluído e que as pessoas tenham uma consciência ambiental mais adequada”, destaca.

2.º Lugar

1.º Lugar
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3.º Lugar

PRÊMIO MELHORES TCCS
Também durante o 24.º Fórum de
Docentes foi realizada a “Mostra de
TCCs” e a apresentação de seis trabalhos que ficaram em primeiro lugar
em cada modalidade no Prêmio Melhores TCCs, promovido pelo Crea-PR, com apoio do Colégio de Instituições de Ensino – CIE e do Colégio
de Entidades de Classe – CDER.

especial da Revista Técnico-Cientí-

zadas em cursos afetos ao sistema

fica do Crea-PR (goo.gl/G3sNmX).

Confea/Crea no ano de 2016, sendo,

Na mostra, acontecem a indicação, eleição e divulgação dos
melhores Trabalhos de Conclusão
de Curso (TCCs) apresentados em

por modalidade 49 civil; 13 eletricista; 12 mecânica e metalúrgica;
9 agronomia; 2 química, geologia e
minas; e 2 agrimensura.

cursos ofertados por Instituições de

Por regional, foram 24 na Re-

Ensino Superior (IES) no estado do

gional Curitiba, 22 na Regional Ma-

Paraná, afetos ao Sistema Confea/

ringá, 12 na Regional Guarapuava,

Todos os trabalhos indicados

Crea. Os coordenadores de cursos

nove na Regional Cascavel, oito na

podem ser consultados na Biblio-

indicaram os TCCs apresentados

Regional Ponta Grossa, sete na Re-

teca Virtual do Crea-PR em seção

por acadêmicos das últimas turmas

gional Londrina e cinco na Regional

específica denominada “Melhores

de egressos do respectivo curso

Pato Branco.

TCCs do Paraná” (goo.gl/Vofs6b).

(considerando o ano de 2016). No

E os 16 trabalhos que foram desta-

total foram indicados 87 TCCs, con-

que podem ser conferidos na edição

siderando as apresentações reali-

25.º
FÓRUM DE
DOCENTES

O próximo Fórum de Docentes será
realizado na Faculdade Campo Real,
em Guarapuava, nos dias 13 e 14 de
setembro de 2018.
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SERVIÇO

PRODUTOS DO CREA-PR
COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Confira quais são os documentos e serviços disponíveis
Para facilitar as solicitações de serviços feitas por

impressão do documento, assinatura e entrega”,

profissionais, empresas, leigos, entidades de classe,

explica Renato Barros, Gerente do Departamento

instituições de ensino e sociedade de forma geral,

de Tecnologia da Informação do Crea-PR (DTI).

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea-PR) passou a disponibilizar uma solução de
certificação digital. A nova ferramenta foi instalada

r e v i s t a

CREA-PR

-PR, segundo Barros, é proporcionar a segurança

no datacenter do Conselho e pode ser utilizada por

jurídica necessária aos profissionais. “A solicita-

portadores de certificados padrão ICP Brasil.

ção ao Conselho originalmente será digital, com

Além de agilizar os processos solicitados, a

toda a validade jurídica que uma solução de certi-

iniciativa promete eliminar a etapa de impressão,

ficação digital permite, inclusive com a adoção do

assinatura e encaminhamento ao Crea-PR da so-

22

Outro benefício com a certificação digital nos
documentos eletrônicos protocolados no Crea-

carimbo do tempo”, conta.

licitação física. “Todas as solicitações ao Conselho

O gerente ressalta que o Conselho não será

são informatizadas desde 2015, não existindo mais

uma autorizada certificadora ou autoridade de re-

formulários pré-impressos. Mas isso não extinguiu

gistro, visto que já existem órgãos e empresas que

na grande maioria dos pedidos a necessidade de

realizam o serviço com excelência.

COMO FUNCIONA
A nova ferramenta efetua o serviço de assinatura digital em docu-

"A CERTIFICAÇÃO DIGITAL É UMA TECNOLOGIA

mentos e transações digitais, supor-

INOVADORA NO ÂMBITO DO SISTEMA CONFEA/CREA,

tando assinaturas com diferentes

SENDO MAIS UMA IMPORTANTE FERRAMENTA QUE ESTÁ

níveis de garantia de segurança e
longevidade, verificação de assi-

SENDO DISPONIBILIZADA AOS PÚBLICOS ATENDIDOS

naturas, validação de certificados

PELO CREA-PR.”

digitais e gerenciamento de LCR

RENATO BARROS, GERENTE DO DTI

(Listas de Certificados Revogados)
e Carimbo do Tempo.
“Tudo isso sempre cumprindo
as determinações da Infraestrutura

PRODUTOS JÁ DISPONÍVEIS

de Chaves Públicas Brasileira – ICP-

Nesta fase inicial da implementação da nova ferramenta, o Crea-

-Brasil, que é uma cadeia hierárquica

-PR está desenvolvendo a integração dos serviços já disponíveis com

de confiança que viabiliza a emissão

a solução de certificação digital e, até dezembro deste ano, deve ofe-

de certificados digitais para identifi-

recer os seguintes produtos aos profissionais:

cação virtual do cidadão (http://www.
iti.gov.br/icp-brasil)”, detalha Renato
Barros, gerente do DTI.

› 2ª Via de carteira

› Interrupção de registro de PF

› Visto em registro de PF

› Reativação de registro de PF

› Interrupção de visto PF

› Baixa de responsabilidade técnica

› Baixa de quadro técnico
› Certidão de acervo técnico com reg. de atestado
› Certidão de acervo técnico sem reg. de atestado (até 20 Arts)
› Certidão de acervo técnico sem reg. de atestado (acima de 20 Arts)
A partir de 2018, também serão disponibilizados serviços para as
empresas e entidades de classe.

"O PRINCIPAL BENEFÍCIO SERÁ A MAIOR AGILIDADE E
ECONOMIA QUE AS SOLICITAÇÕES OCORRERÃO PARA
QUEM UTILIZAR O CERTIFICADO DIGITAL, EVITANDO-SE
A IMPRESSÃO DE DOCUMENTO, ENCAMINHAMENTO AO
CREA-PR E POSTERIOR ARQUIVAMENTO.”
RENATO BARROS, GERENTE DO DTI
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XXX CBA

COMITIVA DO CREA-PR
PARTICIPA DO XXX CBA
Evento, que acontece a cada dois anos, reuniu 45 representantes do Conselho
Considerado o maior evento da agronomia

ção para a agricultura e as atuação dos agrôno-

brasileira, aconteceu entre os dias 12 e 15 de se-

mos é essencial para o desenvolvimento, não só

tembro o XXX Congresso Brasileiro de Agrono-

do estado como do país”.

mia (CBA), no Marina Park Hotel, em Fortaleza.

da de Agronomia do Paraná (CEA), engenheiro

Agrônomos do Brasil (Confaeab) e realizado

agrônomo Rodrigo Luz Martins, o CBA 2017 foi

pela Associação de Engenheiros Agrônomos do

um excelente encontro para a agronomia pa-

Ceará (AEAC), a oportunidade foi para debater

ranaense, com grande participação do estado

a “Segurança Hídrica – um desafio para os En-

nos debates, proposições e moções em prol da

genheiros Agrônomos do Brasil”.

agronomia brasileira. “Os temas abordados de-

O Crea-PR marcou presença com uma delegação de cerca de 45 pessoas, contando com
a participação de conselheiros, do presidente

ticipação no agronegócio brasileiro”.
A Federação dos Engenheiros Agrônomos
do Paraná (FEAP-PR) esteve presente no

federações e demais representantes.

evento com 10 associações. Juntamente com

portante por contribuir com o debate sobre a

CREA-PR

e valiosa é a nossa agronomia e a pujança par-

Cardoso, e também inspetores, presidentes das

nomos do Paraná nesse evento foi muito im-

r e v i s t a

ram-nos a oportunidade de refletir quão grande

em exercício, o engenheiro agrônomo Nilson

Segundo Cardoso, a participação dos agrô-
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Para o coordenador da Câmara Especializa-

Promovido pela Confederação dos Engenheiros

a Câmara de Agronomia do Paraná, coordenou
as discussões e propôs duas moções que foram
aprovadas na plenária final: 1) Nas operações

segurança hídrica, além da valorização desses

de Crédito Rural a obrigatoriedade do projeto

profissionais. “O Paraná é um estado com voca-

técnico. 2) Manutenção do ensino presencial e

melhoria da qualidade nos cursos de Agronomia/Engenharia Agronômica. “Agradecemos ao Crea-PR, seu presidente e funcionários que, pelo seu empenho, propiciaram a
participação da delegação paranaense neste
grande evento da agronomia nacional”, Ricardo Palma, presidente da FEAP-PR.
Nesta edição do CBA, foram abordados
temas de relevância profissional, proporcionando a difusão das novas tecnologias
voltadas ao desenvolvimento sustentável da
agropecuária. Dentre as discussões, esteve
a água como elemento de produção e consumo, bem como seu uso e reuso de forma
eficiente e consciente.
O coordenador-adjunto da CEA, Edson Guerra, com o presidente Nilson Cardoso
e alunas de agronomia, em apresentação de trabalho no XXX CBA

NOTA DE FALECIMENTO
O conselheiro do Crea-PR engenheiro agrônomo Alfredo
Raeder faleceu no dia 15 de setembro, vítima de um ataque
cardíaco em Recife (PE), quando retornava a Cascavel após
participar do CBA em Fortaleza. Raeder tinha 69 anos e deixou duas filhas. No Crea-PR, exerceu as funções de inspetor,
diretor, coordenador da Câmara Especializada de Agronomia,
chefe de gabinete. Atualmente, era conselheiro titular, representando o Instituto de Engenharia do Paraná (IEP).
O presidente em exercício do Crea-PR, engenheiro agrônomo Nilson Cardoso, lamentou a perda.
“Perdemos um profissional combativo que sempre defendeu com vigor a agronomia, os engenheiros agrônomos e que dedicou boa parte de sua vida ao nosso conselho. Meus sinceros e profundos
sentimentos aos familiares e amigos”. O presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do
Paraná, Ricardo Palma, também manifestou seu pesar.
“Fomos surpreendidos na sexta-feira, dia 15, após o término do CBA e já no aeroporto de Recife
com a morte do colega Raeder. Ele estava feliz no evento, conversou com muitos colegas, participou
das reuniões. Cumpriu sua missão. A CONFAEAB e a Câmara de Agronomia prestaram homenagens
póstumas. Descanse em paz.”. O coordenador da Câmara Especializada de Agronomia do Paraná
(CEA), engenheiro agrônomo Rodrigo Luz Martins, ressalta a conduta exemplar de Raeder. "Simplesmente único, um grande e valioso engenheiro agrônomo que atuou fortemente em prol da agronomia,
dedicado à causa nobre da atuação ética de todos os profissionais, com seu exemplo de conduta."
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REVISTA TÉCNICO-CIENTÍFICA

REVISTA RECEBE
CLASSIFICAÇÃO EM
DIFERENTES ÁREAS DE
AVALIAÇÃO PELA CAPES
Lançada em 2013, a publicação já conta com seis edições, além das especiais, que já somam mais
de 100 mil acessos para consultas aos artigos

Após análise dos artigos publicados no pri-

A classificação é realizada pelos comitês de

meiro quadriênio da Revista Técnico-Científica

consultores de cada área de avaliação seguindo

do Crea-PR, de 2013 a 2016, a publicação rece-

critérios previamente definidos, que procuram

beu a classificação em diferentes áreas de ava-

refletir a importância relativa dos diferentes peri-

liação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de

ódicos para uma determinada área.

Pessoal de Nível Superior (Capes).

Dessa forma, o sistema afere a qualidade dos

Essa avaliação inclui a publicação nas áreas

artigos e de outros tipos de produção a partir da

Administração Pública e de Empresas; Ciên-

análise da qualidade dos periódicos científicos,

cias Contábeis e Turismo (Qualis B4); Ciências

como aconteceu com a Revista Técnico-Científica

Agrárias I; Ciências Ambientais; Engenharias

do Crea-PR. A classificação dos periódicos passa

I; Engenharias II; Engenharias III; Geografia e

por processo anual de atualização, feita em perió-

Interdisciplinar (Qualis B5).

dicos efetivamente utilizados pelos programas de
pós-graduação no período em análise.

CAPES – QUALIS – PERIÓDICOS
O Qualis-Periódicos é um sistema usado para

26
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REVISTA TÉCNICO-CIENTÍFICA

classificar a produção científica dos programas de

Publicada pelo Crea-PR desde 2013, até hoje

pós-graduação no que se refere aos artigos publi-

foram seis edições da Revista Técnico-científica,

cados em periódicos científicos. Concebido para

além das especiais, que já somam mais de 100

atender às necessidades específicas do sistema

mil acessos para consultas aos artigos. O princi-

de avaliação, o processo está baseado nas infor-

pal objetivo da publicação é disseminar o conhe-

mações fornecidas por meio do aplicativo ‘Coleta

cimento científico produzido nas áreas das enge-

de Dados’, que disponibiliza a classificação dos

nharias, agronomia e geociências, possibilitando

veículos utilizados pelos programas de pós-gra-

maior visibilidade aos avanços científicos e tec-

duação para a divulgação da sua produção.

nológicos observados nessas áreas e auxiliando

no desenvolvimento sustentável da sociedade.

A análise prévia da forma e do conteúdo subme-

Ela também apresenta reflexões técnicas e críti-

tido é de responsabilidade do coordenador editorial.

cas dos assuntos afetos a essas áreas.

Se considerado apto, é encaminhado eletronicamente a pelo menos dois avaliadores, especialistas

ARTIGOS
Para publicação de um artigo na Revista
Técnico-Científica CREA-PR, é necessário que

da área e membros do Conselho Avaliador. Artigos
científicos são submetidos para o Conselho Avaliador Científico, e artigos técnicos para o Conselho
Avaliador Técnico.

o autor seja um profissional registrado no Siste-

A revista é veiculada exclusivamente em meio

ma Confea/Crea, de qualquer região do Brasil. Os

eletrônico, disponível para acesso no site do Conse-

coautores não precisam do registro. A submissão

lho. O acesso é livre e imediato ao seu conteúdo, se-

dos artigos é feita diretamente no site do Crea-PR

guindo o princípio de que disponibilizar gratuitamen-

(www.crea-pr.org.br), onde é possível acessar cri-

te o conhecimento científico ao público proporciona

térios da política editorial e mais informações.

maior democratização mundial do conhecimento.
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USINAS HIDRELÉTRICAS DEPRECIADAS

CREA-PR ALERTA SOBRE
LEILÃO DE USINAS
HIDRELÉTRICAS
O Conselho questiona o leilão da Aneel, principalmente sobre o custo ao
consumidor e o não direcionamento dos valores para o fortalecimento do setor

28
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Aconteceu no dia 27 de setembro um Leilão

custo para R$ 190. Dessa maneira, o governo

de Concessões não Prorrogadas, na B3 – Bra-

antecipou receita, recebeu à vista os R$ 12,13

sil, Bolsa, Balcão (antiga BM&FBOVESPA),

bilhões, e permitirá que as usinas cobrem esse

de quatro usinas hidrelétricas já existentes e

valor dos consumidores, pelos próximos 30 anos,

totalmente depreciadas, operadas pela Compa-

com esse custo inflado basicamente por efeito

nhia Energética de Minas Gerais (Cemig). No

de impostos e taxas.

pregão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), marcado por disputas judiciais, o
governo federal leiloou por R$ 12,13 bilhões as
outorgas de concessões das hidrelétricas São
Simão (GO/MG), Jaguara (MG/SP), Miranda
(MG) e Volta Grande (MG/SP). Foram arrecadados 9,7% a mais do que o esperado de R$ 11
bilhões. Os contratos têm prazo de 30 anos.

Segundo Ricardo Vidinich, coordenador da
Câmara Especializada de Engenharia Mecânica
e Metalúrgica e da Comissão de Engenharia de
Avaliações, Vistorias e Perícias do Crea-PR, o impacto nas tarifas de energia elétrica será direto no
bolso do consumidor. “O Governo Federal arrecadou com o leilão R$ 12 bilhões à vista, e os consumidores pagarão este valor na tarifa de energia

Após analisar em profundidade os docu-

pelos próximos 30 anos, algo em torno de 8% ao

mentos apresentados na Audiência Pública n.º

ano. Essa atitude não agrega valor a nada. Não há

26/2017 da Aneel, o Crea-PR emitiu uma Carta

criação de empregos, nem de outras usinas, nem

Aberta (link abaixo) dias antes do pregão, em

de trabalhos na área de Engenharia ou construção

21 de setembro. O documento pedia ao Ministério Público que interferisse no leilão das usinas,
pois a venda poderia resultar no encarecimento
do custo da energia no país todo, uma vez que

nova, só de impostos para o consumidor”, afirma
categórico. Ou seja, a cobrança de outorga sobre
as usinas hidrelétricas, já pagas pela população,
nada mais é que um imposto disfarçado.

estabelece um preço teto muito elevado. O pre-

A explicação amplamente divulgada pela im-

ço é tão elevado que suplanta os valores da usi-

prensa nacional é de que o governo federal irá uti-

na de Belo Monte, construída no Rio Xingu no

lizar o montante para descontingenciar as emen-

Estado do Pará, com investimentos da ordem

das parlamentares. Ou seja, para tentar fechar as

de R$ 30 bilhões. Para comparação, o valor da

contas deste ano, com o déficit previsto de R$159

usina de Belo Monte é de R$ 78 por megawatts

bilhões. Não será direcionado nem um centavo

hora, enquanto o valor médio desse leilão será

para criar um fundo, ou criar novas usinas, investir

de R$ 123,00 por megawatts hora.

em novas formas de energia. Procurado pela revista do Crea-PR, o Ministério de Minas e Energia

UMA LICITAÇÃO QUE SÓ CRIOU
IMPOSTO E SEM VOLTA

declarou, por meio de sua assessoria de imprensa,
que não irá se pronunciar sobre o assunto.
Ressaltando ainda que o valor da energia

Infelizmente o leilão ocorreu mesmo assim.

elétrica para o consumidor final já carrega pesa-

Porém, o Crea-PR segue contrário pelo fato de

da carga tributária de até 29% de ICMS no Es-

tal medida não agregar nenhum valor ao setor.

tado do Paraná e de PIS/COFINS, o que já eleva

Para se ter uma ideia, é em torno de R$ 11,90 o

as tarifas em 47%. E vale lembrar também o que

custo de operação dessas quatro usinas hidre-

ocorreu no último reajuste tarifário de 2017, em

létricas que foram leiloadas. Porém, o governo

que foi incluído o valor de R$ 62,2 bilhões a ser

federal incluiu nesse custo os bônus de outorga,

pago pela população referente à indenização

o uso de bem público, mais os impostos que in-

paga para as transmissoras de energia durante

cidem sobre a energia vendida, o que elevou o

os próximos oito anos.
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Foto: Usina de São Simão, Goiás. Crédito: Governo do Brasil

SAIBA MAIS SOBRE
AS USINAS LEILOADAS:
As quatros usinas não foram renovadas quando da promulgação
da Lei n.º 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, que permitiu a prorrogação
das concessões e determinou que
as concessões não prorrogadas fossem licitadas na modalidade leilão
ou concorrência.
O maior negócio foi o leilão por R$
7,18 bilhões da usina hidrelétrica de
São Simão (GO) para a empresa Pa-

30

ense localizada no início do rio Iguaçu com potência de 1676 MW.
Pela usina de Jaguara (SP/MG),
com mínimo de R$ 1,91 bilhão, a
francesa Engie Brasil ofereceu R$
2,17 bilhões, um ágio de 13,59%. A
operação dela começou em 1971,
tem potência de 424 MW e produção de energia de 341 MW médios.
A usina de Miranda (MG), que a

cific Hydro, detida pelo grupo chinês

Cemig tentou negociar até o último mi-

SPIC. Sem concorrência, houve ágio

nuto para deixar de fora do leilão, aca-

de 6,51% sobre o valor pedido de R$

bou sendo leiloada também à Engie

6,74 bilhões. A operação dela come-

por R$ 1,36 bilhão, 22,42% a mais que

çou em 1978, tem potência de 1710

o mínimo de R$ 1,1 bilhão proposto.

MW e produção de energia de 1202

Sua operação é mais recente, de 1998,

MW médios. Segundo Vidinich, ela é

tem potência de 408 MW e produção

similar à Foz do Areia, usina parana-

de energia de 198 MW médios.
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Por fim, a italiana Enel Brasil
levou a usina de Volta Grande (SP/
MG) por R$ 1,42 bilhão, com ágio
de 9,84%. A empresa foi derrotada
pela Engie em Jaguara e Miranda.
A operação começou em 1974, tem
potência de 380 MW e produção de
energia de 230 MW médios.
Juntas, as quatro usinas hidrelétricas leiloadas têm capacidade de
2922 MW, 41% da capacidade de
geração da estatal.
Confira a Carta Aberta do Crea-PR
na íntegra: http://www.crea-pr.org.
br/ws/wp-content/uploads/2017/09/
Carta-aberta-sobre-AP-26-2017-Usinas-Velhas-Cemig.pdf

EPEC

A SUSTENTABILIDADE NAS
ENTIDADES DE CLASSE FOI
TEMA DO 43.º EPEC
Palestras, oficinas e minicursos aconteceram durante a edição deste ano, realizada
em Foz do Iguaçu
Profissionais das áreas tecnológicas, gesto-

instituições de ensino. Dessa forma, a cada ano

res e representantes de Entidades de Classe do

acontece o fortalecimento do sistema, trabalhan-

Estado do Paraná, bem como diversas lideran-

do sempre em defesa da sociedade”, disse.

ças da Engenharia, Agronomia e Geociências
de outros estados, estiveram reunidos nos dias
26 e 27 de outubro, em Foz de Iguaçu, para o
43.º Encontro Paranaense de Entidades de
Classe. Aproximadamente 400 participantes
compareceram ao evento promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do

Estiveram presentes na abertura o presidente
do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), engenheiro agrônomo Florindo Dalberto, o conselheiro federal pelo Paraná, engenheiro mecânico
William Barbosa, a coordenadora da Comissão
de Educação e Atribuição Profissional do Crea-PR (Ceap), engenheira civil Gabriela Mazureki

Paraná (Crea-PR) e pelo Colégio de Entidades

Campos Bahniuk, a conselheira e coordenadora

Regionais (CDER).

do Comitê Mulheres do Crea-PR, engenheira civil

Com o tema ‘Sustentabilidade nas Entidades
de Classe’, o encontro deste ano trouxe palestras
sobre a Arte de Fazer Acontecer, com Allan Costa, e a Interferência da Reforma Trabalhista sobre as Empresas e os Profissionais do Sistema,
com o professor Dr. Paulo Opuszka, além de mi-

Margolaine Giacchini (que falou da importância
da valorização da participação da mulher na Engenharia), o coordenador do CDER, engenheiro
ambiental Helder Nocko, e o prefeito de União
da Vitória, Santim Roveda, representando os 399
prefeitos dos municípios do Paraná.

nicursos e oficinas (confira a programação com-

Além deles, a inspetora chefe da Inspetoria

pleta no box). Durante a abertura, o presidente

de Foz do Iguaçu, engenheira ambiental Caro-

em exercício do Crea-PR, engenheiro agrônomo

line Falchembak, o presidente da Associação

Nilson Cardoso, falou da importância do even-

Brasileira de Engenheiros Civis (Abenc), Fran-

to. “Com o Epec conseguimos fortalecer nosso

cisco Ladaga, o presidente da Federação dos

sistema profissional e todos os segmentos liga-

Engenheiros Agrônomos do Paraná, Ricardo

dos a ele como as nossas entidades de classe e

Palma, os presidentes em gestões anteriores
r e v i s t a
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do Crea-PR, Armando Strambi, Ivo
Mendes Lima, Orlando Maciel Strobel, Ivo Gilberto Martins e Luiz Antonio Rossafa, o diretor nacional da
Mútua, engenheiro civil Paulo Guimarães, o diretor geral da Mútua-PR, técnico em eletrônica Waldir
Aparecido Rosa, e o diretor financeiro da Mútua-PR, engenheiro de
pesca Luiz de Souza Viana.

DECLARAÇÕES
O presidente do Instituto Agro-

Já a conselheira e coordenado-

nômico do Paraná (Iapar) destacou

ra do Comitê Mulheres do Crea-PR

o papel importante das entidades

falou da importância da participa-

de classe como um lugar de atuação

ção da mulher nas atividades do

profissional, pois são lugares livres

setor. “Esse ano foi criado o Comitê

e democráticos. Florindo Dalber-

com o objetivo de valorizar a mu-

to também saudou a persistência

lher nas profissões afetas ao Sis-

na realização desse encontro, “um

tema Confea/Crea e os resultados

evento em sua 43ª edição com cer-

já começam a aparecer, pois aqui

teza cria a oportunidade de compar-

mesmo já estamos de forma mais

tilhamento de conhecimento e expe-

equitativa. Quem sabe um dia não

riência entre as entidades de classe
e todos os participantes, além de

se" e ressaltou o trabalho de toda a

ser um momento de fortalecimento

equipe de funcionários do Crea-PR

das profissões por meio das entida-

que esteve envolvida na realização

des, que são nossa base”.

desse evento. “Foi realizado um tra-

O coordenador do CDER contou
que o Colegiado das Entidades de
Classe trabalhou o ano todo na organização desse evento, "pensando
em cada momento da programação,
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balho intenso e de extrema qualidade para que estes dois dias fossem
bem aproveitados e que gerassem
bons resultados para todas as entidades do Paraná", disse.

precisaremos mais nos atentar a
esses detalhes”, declarou Margolaine Giacchini. Na oportunidade,
ela convidou as inspetoras, conselheiras e presidentes de entidades
de classe a participarem das atividades do Comitê, que agora serão
realizadas também nas regionais do
Crea-PR. “É importante aproveitar
a oportunidade desse evento para

nas palestras, planejando um even-

O prefeito de União da Vitória re-

atingir o principal objetivo, que é

to técnico e pensando totalmente no

presentou os prefeitos dos municípios

fortalecer a atuação das nossas en-

crescimento e desenvolvimento das

paranaenses e comentou que traba-

tidades de classe”, afirmou.

entidades de classe. As palestras

lha também na área da Construção

foram dedicadas às demandas das

Civil e sabe da importância do rela-

entidades, bem como às discussões

cionamento das entidades de classe

de grandes temas hoje importantes

com as prefeituras. “Valorizo a equi-

no Estado como o planejamento de

pe técnica, com profissionais da área

infraestrutura, o CAR e as cidades

que temos na Prefeitura de União da

inteligentes". Helder Nocko des-

Vitória, assim como o diálogo entre

tacou ainda que "estamos em um

as instituições e o Crea-PR para se

momento importante de participa-

desenvolver uma cidade boa à popu-

ção política das entidades de clas-

lação”, disse Santim Roveda.
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UMA NOVA ENGENHARIA PARA UM NOVO BRASIL
Após a cerimônia de abertura foi

mente mais justo, economicamente

contemplados no projeto. Dentre

realizado o lançamento da revista

mais forte e politicamente mais cor-

os destaques estão a “participação

do projeto Uma Nova Engenharia

reto. As discussões foram motiva-

das mulheres na Engenharia”, “In-

para um Novo Brasil, pelo gerente

das a partir de uma websérie com

fraestrutura e logística”, discussões

do Núcleo de Agronegócio Gaze-

10 programas transmitidos ao vivo

relacionadas a startups como novos

ta do Povo, jornalista Giovani Fer-

no Facebook da Gazeta do Povo e

motores da engenharia, desafios

reira. O projeto é uma iniciativa de

do Crea-PR. Ao todo, os programas

para retomada na Engenharia Civil,

responsabilidade social que coloca

transmitidos via Facebook alcança-

a Engenharia no setor público e so-

ram 1 milhão de pessoas.

bre sucessão e conflito de gerações.

as profissões afetas ao Crea como
setores protagonistas para a reto-

A revista, em formato pocket,

Para conferir todos os progra-

mada do crescimento e da confian-

revela nas suas matérias como fo-

mas, acesse www.gazetadopovo.

ça da sociedade em um país social-

ram os debates de todos os temas

com.br/creapr.

VEJA COMO FOI O 43.º EPEC
› PALESTRAS › A palestra do primeiro dia teve como tema ‘A Arte de Fazer Acontecer’, ministrada pelo Allan Costa.
No dia 27 a programação começou com a palestra ‘Câmara de Mediação e Arbitragem’, ministrada pelo engenheiro
eletricista Claude Franck Loewenthal. Já a segunda palestra teve como tema ‘Interferência da Reforma Trabalhista
sobre as empresas e os profissionais do Sistema’, ministrada pelo professor Paulo Opusca.
› MINICURSOS › Cidades Inteligentes com Carlos Alberto Guillen, engenheiro civil sanitarista, máster em Gestão
Ambiental; Planejamento de infraestrutura do Estado com o engenheiro mecânico João Arthur Mohr; Advocacy –
Como Liderar e Influenciar Mudanças com a bacharel em Direito e mestre em Governança e Políticas Públicas, Liza
Valença Ramos; e Consulta ao CAR – Cadastro Ambiental Rural com a engenheira florestal, mestre em Economia
Agrária e Sociologia Rural, Claudia Sonda.
› OFICINAS › Encerrando a tarde do último dia aconteceram as oficinas Captação de Recursos – Cases e oportunidades com o presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná – Ibape-PR, engenheiro civil Luciano Ventura; Editais de Chamamento Público – Projeto e prestação de contas dos termos de fomento
com o gerente do Departamento de Relação Institucionais do Crea-PR, Claudemir Marcos Prattes; e Representatividade das entidades de classe junto à sociedade com o presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos do Vale do Iguaçu, engenheiro florestal Clodoaldo Cleverson Goetz.
r e v i s t a
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PRÊMIO INOVAÇÃO E BOAS PRÁTICAS
No início da tarde do dia 27, foram realizadas apresentações dos projetos
de Inovação e Boas Práticas pelas entidades de classe, que concorreram ao
Prêmio organizado pelo Crea-PR. Após, os participantes votaram para escolher os três melhores, que foram premiados durante a cerimônia de entrega
do 10.º PCQ pelo presidente em exercício do Crea-PR, Nilson Cardoso, e o
coordenador estadual do CDER, Helder Rafael Nocko.

TRABALHOS
APRESENTADOS:
‘Reconstituição da Mata Ciliar
junto aos Córregos e Rios da área Urbana de Londrina’, inscrito pelo Clu-

quitetos de Maringá, apresentado pela
engenheira civil Keila Regina Uézi;
‘Palestras sobre Descarte e Reciclagem do Resíduo de óleo vegetal pela APEAM Júnior’, inscrito

be de Engenharia de Londrina, apre-

pela Associação Paranaense dos

sentado pelo presidente engenheiro

Engenheiros Ambientais, apresen-

eletricista Brazil Alvim Versoza;

tado pelo presidente engenheiro

‘Identidade AEAGRO’, inscrito

ambiental Helder Rafael Nocko;

‘Projeto Novo Casa Fácil’, inscrito pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa,
apresentado pelo presidente engenheiro civil Diego Spinardi.

VENCEDORES:
1.º lugar: Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá (Aeam)
– 2.926 pontos.

pela Associação dos Engenheiros

‘Perfil do Engenheiro Agrônomo

2.º lugar: Associação Paranaense

Agrônomos da Região de Guarapua-

na área de abrangência da ARE-

dos Engenheiros Ambientais (Ape-

va, apresentado pelo presidente enge-

AC’, inscrito pela Associação Regio-

am) – 2.658 pontos;

nheiro agrônomo José Roberto Papi;

nal dos Engenheiros Agrônomos de

3.º lugar: Associação dos Engenhei-

Cascavel, apresentado pelo enge-

ros e Arquitetos de Ponta Grossa

nheiro agrônomo Marcos Marcon;

(AEAPG) – 2.633 pontos;

‘Networking associativo’, inscrito
pela Associação dos Engenheiros e Ar-

10.º PRÊMIO CREA DA QUALIDADE
Ao final do 43.º Epec, foi celebrada a cerimônia de encerramento do Prêmio Crea da Qualidade (PCQ), que chega
este ano ao seu 10.º ciclo, valorizando o desenvolvimento sustentável das entidades de classe do Paraná. O PCQ de
2017 registrou a participação de 50 entidades de classe do Paraná e foram premiadas as três melhores colocadas nas
categorias pequenas, médias e grandes; as que se destacaram nos critérios de excelência avaliados pelo Crea-PR;
e os destaques por Regional.
Já são dez anos de história do Prêmio, com a participação de mais de 80 entidades paranaenses e inúmeros
projetos, ações e desafios vencidos. Diversos profissionais, entre funcionários de entidades de classe, diretores, presidentes, funcionários colaboradores do Crea-PR, gerentes, diretores, presidentes, milhares de pessoas envolvidas
que transformaram o PCQ no maior Programa de desenvolvimento e excelência em gestão de entidades de classe
da história do Sistema Confea/Crea.
O prêmio é organizado em ciclos de duração anual, que iniciam no mês de outubro e seguem até o mês de setembro do ano
seguinte. As entidades se inscrevem e recebem a equipe de auditores do Crea-PR, que avalia 11 critérios: Sistema de Gestão,
Atuação Junto ao Sistema Confea/Crea, Qualificação Profissional, Ambiente Associativo, Ética Profissional, Políticas Públicas,
Comunicação, Liderança, Responsabilidade Administrativa, Sustentabilidade e Cidadania, e Inovação e Resultados.
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PREMIAÇÃO PARA PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES ENTIDADES DE CLASSE
Conheça os vencedores por categoria:
Pequenas Entidades de Classe: 1.º lugar: Associação dos Engenheiros Agrônomos de Guarapuava; 2.º lugar: Associação Brasileira dos Engenheiros Cartógrafos – Regional Paraná; 3.º lugar: Associação dos Engenheiros Agrônomos do
Vale do Piquiri.
Médias Entidades de Classe: 1.º lugar: Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Marechal Cândido Rondon; 2.º
lugar: Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais; 3.º lugar: Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco.
Grandes Entidades de Classe: 1.º lugar: Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina; 2.º lugar: Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel; 3.º lugar: a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa.

PRÊMIO DESTAQUE PROFISSIONAL
CARREIRA DESTAQUE:
• Regional Apucarana: engenheira agrônoma Ana Maria de Moraes;
• Regional Cascavel: engenheiro agrônomo Irineo da Costa Rodrigues;
• Regional Curitiba: engenheiro de segurança do trabalho Roberto Serta;
• Regional Guarapuava: engenheiro agrimensor Alvadi Coelho;
• Regional Londrina: engenheiro civil Massaru Onishi;
• Regional Maringá: engenheiro civil Altivo Rubens Marques;
• Regional Pato Branco: engenheiro agrônomo Vicente Lúcio Michaliszyn;
• Regional Ponta Grossa: engenheiro agrônomo João Conrado Schmidt.

PROFISSIONAL DESTAQUE:
• Regional Apucarana: engenheiro civil Sebastião Ferreira Martins Júnior;
• Regional Cascavel: engenheiro civil José Fernando Dillenburg;
• Regional Curitiba: engenheiro mecânico e de segurança do trabalho Douglas Moeller Diener;
• Regional Guarapuava: engenheiro civil Rogério Márcio Tymus;
• Regional Londrina: engenheiro civil José Pedro da Rocha Neto;
• Regional Maringá: engenheiro civil Cláudio Haruo Mukai;
• Regional Pato Branco: engenheiro agrônomo Benigno Kozelinski;
• Regional Ponta Grossa: engenheiro agrônomo Rogério Macedo Carneiro.

EDUCADOR DESTAQUE:
• Regional Apucarana: engenheiro civil Luiz Antonio Farani de Souza;
• Regional Cascavel: engenheiro químico Camilo Freddy Mendoza Marejon;
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• Regional Guarapuava: engenheiro ambiental Paulo Henrique Spies;
• Regional Londrina: engenheiro civil Marcelo Augusto Cruz Pimenta Quintanilha;
• Regional Maringá: engenheira civil Cristhiane Michiko Passos Okawa;
• Regional Ponta Grossa: engenheiro agrônomo Altair Justino.

DESTAQUES DOS CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA
• Sistema de Gestão: Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí;
• Atuação Junto ao Sistema Confea/Crea: Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá;
• Qualificação Profissional: Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel;
• Ambiente Associativo: Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel;
• Ética Profissional: Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais;
• Políticas Públicas: Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Marechal Cândido Rondon;
• Comunicação: Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina;
• Liderança: Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo;
• Responsabilidade Administrativa: Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco;
• Sustentabilidade Social: Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Mourão;
• Inovação e Resultados: Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa.

DESTAQUES REGIONAIS
• Apucarana: Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana;
• Cascavel: Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel;
• Curitiba: Associação Paranaense dos Engenheiros de Segurança;
• Guarapuava: Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Vale do Iguaçu;
• Londrina: Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Norte Pioneiro;
• Maringá: Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá;
• Pato Branco: Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Sudoeste do Paraná;
• Ponta Grossa: Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais.

MAIOR EVOLUÇÃO
Uma homenagem especial foi entregue à entidade de classe que obteve a maior evolução do 9.º para o 10.º Ciclo
do Prêmio Crea-PR da Qualidade: a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Sudoeste do Paraná.
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FISCALIZAÇÃO

TERMOS DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA FIRMADOS PELO
CREA-PR TORNAM TRABALHOS
DE FISCALIZAÇÃO MAIS
COMPLETOS
Parcerias com diversas empresas e órgãos permitem uma atuação eficaz que
beneficia toda a sociedade
Com o intuito de somar e coordenar a apli-

secução de finalidades de interesse público e

cação de esforços com outros órgãos da ad-

recíproco que não envolvam a transferência de

ministração pública, o Crea-PR tem celebrado

recursos financeiros”.

diversos termos de cooperação técnica. O intuito é garantir que haja a efetiva participação
profissional em obras e serviços de Engenharia
e Agronomia, bem como auxiliar as ações de
fiscalização do exercício profissional.

COMO FUNCIONA - De modo geral, para
viabilizar a assinatura de um termo de cooperação ocorre uma série de rodadas de negociação
entre os órgãos, para que sejam delineados o
escopo de abrangência e o objeto. No Crea-PR,

“Esses termos de cooperação trazem bene-

esta negociação envolve a Diretoria do Conselho,

fícios para os dois lados, pois solidificam e for-

o Plenário, Câmaras Especializadas e os Depar-

malizam os elos de ligação entre o Crea-PR e os

tamentos internos. Diante do objeto definido, é

convenentes. A cooperação mútua permite um

elaborado um plano de trabalho para ser execu-

fluxo ainda mais acelerado de troca de dados e
de apoio a esclarecimentos sobre dúvidas ou
questionamentos envolvendo atribuições e habilitações profissionais para o exercício das Profissões afetas ao Sistema Confea/Crea”, explica o
gerente do Departamento de Fiscalização (Defis)
do Crea-PR, engenheiro civil Diogo Artur Colella.
O destaque dessas iniciativas é a mútua cooperação entre os órgãos, uma vez que ambos
realizam fiscalizações externas e se deparam

tado durante o período de vigência do termo.
O cruzamento das informações do Conselho
com os dados dos demais órgãos permite maior
permeabilidade e gera subsídios importantes para
o planejamento da fiscalização, mostrando inclusive áreas mais críticas para serem fiscalizadas, e
permitindo aos dois órgãos uma fiscalização mais
direcionada, seja nas audições do trabalho, seja
nas fiscalizações do exercício profissional.

com irregularidades que são de competência

Da mesma forma, esses órgãos têm interesse

do outro. Assim o encaminhamento de denún-

nas informações da fiscalização para ter maior

cias ao órgão competente se dá de forma mais

controle com relação a obras e serviços, garan-

dinâmica. Na área de fiscalização, de acordo

tindo que as atividades prestadas por eles con-

com Colella, em geral os termos buscam somar

tem com o apoio do Crea-PR no que diz respeito

forças dos órgãos que o assinam para “a con-

ao correto exercício e atribuição profissional.
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Funcionários do Crea-PR e da Emater na assinatura do Termo de Cooperação Ténica

BENEFÍCIOS - Para o Conselho, os benefícios

ção Civil no Paraná (Sinduscon). Os termos mais

são inúmeros, ressalta Colella, “pois conseguimos

recentes assinados foram com a Agência Nacio-

um volume e um fluxo de informações ainda maior

nal de Aviação Civil (Anac), a Superintendência

do que o já disposto no Artigo 59, parágrafo 2.º da

Regional do Trabalho no Paraná e o Ministério

Lei Federal 5.194/66 que regula o exercício das

Público do Paraná (MPPR).

profissões vinculadas ao Sistema e disciplina a
obrigatoriedade desta troca de informações para
a verificação e fiscalização do exercício das profissões”. Já para as empresas públicas, de economia
mista ou privada, os termos permitem a certeza de
estarem ainda mais dentro da legalidade no tocante ao que compete o Crea-PR.
Segundo o gerente do Defis, dentre os itens
que, em geral, são escopo dos termos, há a troca
de experiências a partir de palestras disponibilizadas entre as partes para os públicos internos e
para atendimento a eventos, atendendo o público
em geral. Estas palestras nivelam conhecimentos e
permitem a maior disseminação da importância de
se ter profissionais habilitados na condução de atividades e serviços. “Esse trabalho conjunto é, para a
sociedade, uma garantia de que os serviços e obras
de Engenharia e da Agronomia estão sendo verificados no tocante a existência de profissional ou
empresa legalmente habilitados para a atividade,
trazendo segurança a todos e, em casos pontuais, a
averiguação de responsabilidades”, finaliza.

QUEM JÁ ESTÁ CONOSCO - Os termos
de cooperação são firmados principalmente com
outros órgãos públicos ou associações que representam grande parcela da sociedade como o Tri-

38

r e v i s t a

CREA-PR

Também há termos firmados com instituições de ensino que garantem descontos a todos
os profissionais. Mas, neste caso, não há vínculo
direto com a Fiscalização. Ainda assim é mais
uma medida que contribui para manter os profissionais cada vez mais qualificados e, consequentemente, obras e serviços mais qualificados, bem
como menor incidência de infrações à legislação.

RESULTADOS - Alguns desses termos têm
se destacado no trabalho realizado em conjunto
com o Departamento de Fiscalização. Já são quase 50 termos realizados e eles podem ser consultados no site do Crea-PR (http://www.crea-pr.org.
br/ws/convenios-gerais). Um deles é com o TCE,
que por meio da troca de informações permite a
verificação da existência de ARTs em obras nos
399 municípios do Estado. A fiscalização do Crea-PR possibilita constatar se as informações sobre
as obras municipais registradas no sistema estão
de acordo com a realidade. Esse convênio auxilia
na fiscalização das obras favorecendo a verificação da boa gestão do dinheiro público pelo TCE.
Existe ainda a troca de experiência e de informações em eventos, como palestras e seminários,
onde ambos participam em parceria.

bunal de Contas do Estado (TCE), as prefeituras

Já a atuação conjunta com a Copel permite

municipais, a Companhia Paranaense de Ener-

o acompanhamento da fiscalização em diversas

gia (Copel), o Sindicato da Indústria da Constru-

obras e se torna um canal de comunicação di-

"ESSE TRABALHO CONJUNTO É PARA A SOCIEDADE UMA GARANTIA DE QUE OS SERVIÇOS E OBRAS
DE ENGENHARIA E DA AGRONOMIA ESTÃO SENDO VERIFICADOS NO TOCANTE A EXISTÊNCIA
DE PROFISSIONAL OU EMPRESA LEGALMENTE HABILITADOS PARA A ATIVIDADE, TRAZENDO
SEGURANÇA A TODOS E, EM CASOS PONTUAIS, A AVERIGUAÇÃO DE RESPONSABILIDADES.”
DIOGO COLELLA, GERENTE DO DEFIS DO CREA-PR

ções técnicas na Construção Civil em
obras de demolição, escavações, serviços de protensão, elaboração de PCMAT – Laudo Técnico das Condições
Ambientais de Trabalho, conforme NR
18, envolvendo inclusive, a Engenharia
de Segurança”, completou Martins.
Dentre outras situações, a cooperação abrange também as fiscalizações das exigências da NR-13, desde
a elaboração de projeto de Instalação ou reparo de caldeiras, vasos de
pressão, tubulações e a Inspeção de
reto com as Câmaras Especializa-

sabilidade Técnica (ART´s), proces-

Caldeiras, até sobre a elaboração de

das para sanar dúvidas de projetos

sos e procedimentos de fiscalização,

Prontuário de Instalações Elétricas

apresentados para aprovação. As

podendo inclusive serem realizadas

(NR-10). Assim como o Crea-PR in-

informações da Copel são utilizadas

fiscalizações integradas quando for

formará situações de irregularidades

para melhorar a fiscalização nas áre-

necessária e identificada tal neces-

à SRT/PR, esta também encami-

as mais críticas. E a cooperação do

sidade, pois a questão do trabalho

nhará eventuais situações e circuns-

Crea-PR com o Ministério Público

atinge todas as demais áreas da En-

do Paraná (MPPR) auxilia a fiscali-

genharia e da Agronomia.

zação das condições de acessibilida-

De acordo com Elias Martins,

de para pessoas com deficiência ou

Chefe da Seção de Inspeção do Tra-

mobilidade reduzida em edificações

balho do SRT/PR, “a cooperação visa

de uso coletivo em todo o estado.

aprimorar, integrar e agilizar os proce-

Desde abril deste ano, o Ministério do Trabalho, por meio do Superintendente Regional do Trabalho
no Paraná (SRT/PR), Paulo Alberto
Kronéis, também firmou um importante Termo de Cooperação Técnica

dimentos de ambas entidades no que
diz respeito à fiscalização das atividades de Engenharia de Segurança,
com o fito de proporcionar condições
mais seguras para os trabalhadores e
para a sociedade de forma geral”.

tâncias verificadas nas análises e
investigações de acidentes do trabalho para as providências cabíveis
e aplicáveis na apuração de responsabilidade decorrente de eventual
negligência, imprudência e imperícia
profissional, além dos aspectos éticos
relativos ao exercício profissional.
“Ainda que o termo esteja em
fase de estudos e troca de informações, vislumbramos promissora
atuação conjunta, sobretudo para
conseguirmos a redução dos aci-

que visa a mútua cooperação em

A cooperação não gera custos para

dentes e das doenças do trabalho

apoio às atividades de fiscalização

as instituições e já realizou reuniões

nos seguimentos e atividades que

das competências dos dois órgãos.

técnicas entre os profissionais de am-

envolvem os profissionais enge-

Há troca de informações cadastrais

bas as instituições. “A expectativa é

nheiros, e a incessante busca pela

dos profissionais e das empresas,

que, com a troca bilateral de informa-

conscientização de todos os envol-

envolvendo Anotações de Respon-

ções, possamos dinamizar as fiscaliza-

vidos”, finaliza Martins.
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O coordenador da Câmara Es-

ta: "além dos convênios já citados

pecializada de Agronomia do Crea-

na matéria, referendo ainda o vi-

-PR – CEA, engenheiro agrônomo

gente com a Adapar - Agência de

Rodrigo Luz Martins, também des-

Defesa Agropecuária do Paraná.

taca a importância dos "convênios

Mas julgo importante conseguir

de mútua cooperação tanto para o

firmar novos convênios e fortalecer

Crea-PR como para os órgãos que

ainda mais a fiscalização e a valori-

mantemos convênios". E acrescen-

zação profissional".

"TEMOS AVANÇADO DE FORMA MADURA E PRODUTIVA
EM DIVERSOS TEMAS E ÁREAS AFETAS À AGRONOMIA,
MOSTRANDO QUÃO IMPORTANTE É NOSSA ATUAÇÃO
FRENTE À SOCIEDADE E NA ATUAÇÃO DO EXERCÍCIO DOS
PROFISSIONAIS DO NOSSO SISTEMA.”
RODRIGO LUZ MARTINS, COORDENADOR DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE
AGRONOMIA DO CREA-PR

EMATER
No dia 27 de setembro, o presi-

“O termo entre o Crea-PR e o Ins-

dente em exercício do Crea-PR, en-

tituto Emater trará benefícios para

genheiro agrônomo Nilson Cardoso,

o setor agropecuário do Estado. Tal

assinou um termo de cooperação com

cooperação serve como facilitador

o diretor-presidente do Instituto Ema-

e trará uma agilidade no resgate de

ter, Rubens Ernesto Niederheitmann,

processos de legalização de ativida-

focado na prestação de serviços para

de que o Instituto desenvolve junto às

programas de interesse social na
área rural. Agora com a parceria, os
profissionais vinculados ao Conselho
e que atuam na Emater terão mais
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Unidades Familiares de Produção em
todo o Estado”, afirma Heitor Fiúza,
conselheiro do Crea-PR.

agilidade na emissão de ART’s para

Segundo Fiúza, um dos desta-

as atividades que envolvam assistên-

ques será colocar todas as ativida-

cia técnica para os produtores fami-

des que requerem a vinculação de

desoneração de um setor produtivo e

liares. O termo também prevê a cons-

Responsabilidade Técnica desenvol-

que é o publico prioritário de trabalho

tante atualização do quadro técnico

vidas dentro de um processo de for-

dentro das Políticas Públicas Gover-

da Emater no Crea-PR.

malidade e legalidade. “Haverá uma

namentais”, complementou.
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CONTEÚDOS REGIONAIS

CREA-PR
MARCOU PRESENÇA
NA WINTERSHOW
EM GUARAPUAVA
Com o tema “Excelência em cere-

O presidente em exercício do
engenheiro

Presidente da Aeagro destacou
as vantagens e a parceria da
entidade com o Conselho no
evento sobre cereais
"O evento possibilitou o conta-

ais de inverno”, a WinterShow acon-

Crea-PR,

agrônomo

to com colegas de toda a região,

teceu entre os dias 17 e 19 de outubro,

Nilson Cardoso, visitou o Winter-

representantes de outras cate-

na Fundação Agrária de Pesquisa

Show junto com o coordenador da

gorias, autoridades do setor e da

Agropecuária (FAPA), em Guarapu-

Câmara Especializada de Agrono-

alta tecnologia desenvolvida pela

ava. E o Crea-PR marcou presença

mia do Conselho, Rodrigo Luz Mar-

Agrária/FAPA. É o quinto ano que

no evento realizado pela Cooperativa

tins, o presidente da Associação

participamos como expositores no

Agrária e pela FAPA, e que aborda a

dos Engenheiros Agrônomos de

evento, esse ano em conjunto com

tecnologia de toda a cadeia produtiva

Guarapuava (Aeagro), José Ro-

o Crea-PR", destacou Papi, presi-

dos cereais de inverno, da pesquisa à

berto Papi, e o gerente da Regional

dente da Aeagro.

agroindustrialização.

Guarapuava, Thyago Nalim.

NOVIDADES
Foram apresentadas novidades em trigo, cevada, aveia e canola durante o evento. Além de especialistas da Embrapa Soja e do IPNI Brasil, o WinterShow trouxe para o Paraná nomes conhecidos durante os
três dias, como o ex-atleta olímpico Robson Caetano e o jornalista William Waack. E, ainda, uma exposição
de máquinas agrícolas compôs a programação voltada a destacar a inovação e as tendências deste setor.

r e v i s t a

CREA-PR

41

CONTEÚDOS REGIONAIS

CONSELHEIRO
DE MARINGÁ
RECEBEU PRÊMIO
EM OUTUBRO
Ednaldo Michellon é professor da UEM e foi o destaque
da categoria Extensionista na 30ª edição da honraria

Os vencedores do 30.º Prêmio

o Conselho também busca a inte-

Paranaense de Ciência e Tecnolo-

gração dos interesses da academia

gia José Richa foram homenagea-

com as demais instituições em prol

dos no dia 3 de outubro, no Palácio

de

Iguaçu, em Curitiba. Entre os agra-

Assim, registro meu agradecimento

ciados está o engenheiro agrônomo

a todos que contribuíram para esse

e conselheiro do Crea-PR em Ma-

êxito”, afirmou. Para o professor, o

ringá, Ednaldo Michellon, vitorioso

Paraná mais uma vez dá o exem-

pelo trabalho desenvolvido como

plo, ao valorizar a extensão nesta

professor da Universidade Estadu-

premiação, algo já contemplado no

al de Maringá (UEM), no Departa-

Plano Nacional de Educação.

mento de Agronomia. Nesta edição,
que celebrou os 30 anos do prêmio,
Michellon foi premiado como Pesquisador Extensionista.
Ele ressalta que a extensão é
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desenvolvimento

sustentável.

O conselheiro do Crea-PR em
Maringá conta que iniciou sua carreira justamente quando José Richa, que agora nomeia o prêmio, foi
governador, em 1985.

uma área em que as pesquisas pro-

Ao todo, foram oito vencedores

duzidas pelas universidades são

nas áreas do conhecimento de Ci-

disseminadas para a sociedade.

ências Humanas e Sociais e Ciên-

“Ganhar esse histórico Prêmio Pa-

cias Agrárias. Eles receberam certi-

ranaense de Ciência e Tecnologia

ficado e premiação em dinheiro, de

ano em um sistema de rodízio. Nes-

em sua 30ª edição foi uma honra,

acordo com cada categoria. No total,

te ano, foram Ciências Humanas

pois coroa um processo de mais de

foram cerca de R$ 190 mil em prê-

e Sociais e Ciências Agrárias. São

33 anos de atuação profissional na

mios. O prêmio contempla as cate-

avaliados projetos nas áreas de

tríade ensino, pesquisa e extensão.

gorias Pesquisador, Extensionista,

Engenharias e Ciências Biológicas,

O foco especial na extensão também

Estudante de Curso de Graduação,

Ciências Exatas e da Terra e Ciên-

tem a ver com os vários mandatos

Inventor Independente e Jornalista.

cias da Saúde, e Ciências Humanas

como conselheiro no Crea-PR, pois

Duas áreas são premiadas a cada

e Sociais e Ciências Agrárias.
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HOMENAGEM

MAURICIO
BALENSIEFER
RECEBE
HOMENAGEM

O professor da Universidade Federal do Paraná e
conselheiro do Crea-PR recebeu o Prêmio João Crisóstomo
Arns como reconhecimento ao seu trabalho

Em sessão solene realizada pela Câmara
Municipal de Curitiba no Palácio Rio Branco, em
novembro, o professor da Universidade Federal
do Paraná (UFPR) e conselheiro do Crea-PR
Mauricio Balensiefer foi um dos nomes a receber o Prêmio João Crisóstomo Arns.
A premiação foi dada como forma de reconhecimento ao trabalho desenvolvido por Balensiefer,
principalmente na área da educação e recuperação de áreas degradadas. A honraria é concedida
por meio da Lei Municipal 8.457/1994 para nomes
que foram destaque na sua área de atuação, seja
pela cultura ou pela educação, em Curitiba (veja
mais sobre o Frei João Crisóstomo Arns no box).
Além de Balensiefer, foram homenageados o
ex-senador do Paraná, Wilson de Matos Silva, indicado por Noemia Rocha (PMDB) e a ex-secretária
municipal de Educação, Roberlayne Borges Roballo, indicada pelo vereador Professor Euler (PSD).

HOMENAGEADO
Mauricio Balensiefer é professor da UFPR

“A população depende de ambientes saudáveis para a melhoria das condições de vida
e para o controle de doenças. Os cursos d’água
e, em especial as nascentes, dependem da manutenção da cobertura vegetal no seu entorno e
essa é uma das tarefas da restauração ecológica”, defende Balensiefer.
Segundo ele, os vetores da degradação no
Brasil (agropecuária, urbanização, mineração,
barragens e estradas) têm aumentado gradativamente os danos ambientais decorrente de
suas atividades. E os projetos de recuperação
não avançam na mesma proporção.

desde 1982, no Departamento de Ciências Flo-

“Nos últimos 25 anos, por meio da realização

restais, onde leciona Silvicultura e Recuperação

de 11 simpósios brasileiros, temos disponibiliza-

de Áreas Degradadas. Além de conselheiro do

do para a população, em especial para as univer-

Crea-PR, é presidente da Sociedade Brasileira de

sidades e órgãos ambientais do Brasil e América

Recuperação de Áreas Degradadas. Desde 1992,

Latina, mais de 1.600 trabalhos. Estes, editados

tem se dedicado às causas ambientais, especial-

em anais estão contribuindo sobremaneira nesta

mente no tratamento das áreas degradadas, onde

difícil tarefa de manter certa estabilidade, além

busca alternativas para a sua recuperação.

de melhorias ao ambiente em que vivemos e de

De acordo com o professor, a agricultura e a

quem dependemos”, argumenta.

pecuária precisam de solos conservados, porém,

Na opinião do profissional, “falta mais dedi-

dependem também de trabalhos de recuperação

cação e responsabilidade dos governantes para

para a manutenção de sua produtividade.

enfrentar este grave problema ambiental”.
r e v i s t a
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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*!

www.mutua-pr.com.br
Mútua
R. Dr. Zamenhof, 193 - Alto da Glória - Curitiba-PR - CEP: 80030-320

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

