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POSICIONAMENTO

Se é importante
para a Engenharia,

a Agronomia
ou as Geociências,

o CREA-PR
tem muito

o que dizer.

Temas que impactam a sociedade 
e as pro�ssões das Engenharias,
Agronomia e Geociências, merecem
mais do que uma opinião, merecem
um posicionamento o�cial do
CREA-PR. Acesse o QR Code abaixo
para acompanhar os nossos
posicionamentos e dar a sua
contribuição. Porque se importa para
você, é importante para o CREA-PR 
também.
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Me sinto extremamente lisonjeado em escrever 
o Editorial da revista número 100 do Crea-PR. 
Um projeto que nasceu na gestão do presidente 
eng. civ. Ivo Gilberto Martins e foi crescendo e se 
adaptando às mudanças tecnológicas e sociais. 
Cada presidente que sucedeu o engenheiro Ivo 
deixou sua marca neste que é um dos canais de 
comunicação mais importantes para estreitarmos 
nossos laços com os profissionais e a sociedade. 

Neste ano, a revista caminhou mais uns passos 
para o futuro, ou melhor, para colaborar com a 
chegada desse futuro e fazer parte dele, atendendo 
aos anseios das próximas gerações.  Nossa edição 
impressa foi reduzida a apenas alguns exemplares 
para serem distribuídos em eventos do Crea-PR e 
para gestores municipais e estaduais, e nossa versão 
on-line se transformou também em um portal 
de notícias que poderá ser atualizado de forma 
permanente (independente da edição diagramada 
bimestral), trazendo com mais agilidade e 
atualidade matérias institucionais e relacionadas às 
Engenharias, Agronomia e Geociências. 

Aliás, este item também está retomando uma 
proposta que já tivemos de sermos uma revista mais 
voltada a assuntos de interesse dos profissionais e 
da nossa sociedade, do que assuntos institucionais. 
Estes, estarão sendo trabalhados de forma mais 
efetiva em nossas mídias.

Entre os 11 Objetivos Estratégicos traçados em 
nosso Plano de Gestão, o item cinco aborda a 
modernização do Conselho. Além dos serviços que 
oferecemos aos nossos clientes, a forma como nos 
comunicamos com eles também está sob este foco.

Aliado a ele, somos signatários do Pacto Global, 
com diretrizes em que a sustentabilidade impera 
soberana, nos fazendo refletir sobre a real 
necessidade de ações que envolvam a impressão 
em papel. Usá-la talvez apenas em situações que 
sirvam para convidar este público que ainda não 
migrou para o mundo digital, dar este primeiro 
passo e entrar na trilha do futuro, a mesma na qual 
se encontra nossa revista.

Quem conhece o DNA e a trajetória do Crea-PR 
ao longo das gestões, sabe como a comunicação 
tem sido destacada por todos, cada um com sua 
personalidade.

Parabéns aos meus antecessores por mover este 
canal de comunicação até aqui e parabéns ao Crea-
PR pela condução desta transição ao futuro.

Que venham mais 100 edições!

Engenheiro Civil Ricardo Rocha
Presidente do Crea-PR

Editorial
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Aresidência profissional, algo 

muito comum e conhecido 

na Medicina e outras áreas da saúde, 

também faz parte das Engenharias, 

em um Programa do Governo do 

Estado do Paraná. O objetivo é 

qualificar e habilitar profissionais 

com até três anos de formados, 

Conheça o programa de 
Residência Técnica
PROFISSIONAIS RECÉM-FORMADOS TÊM A CHANCE DE AMPLIAR, 
PELA PRÁTICA, A SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

visando ao atendimento de 

demandas do próprio Setor Público. 

Denominado de RESTEC, o Programa 

coordenado pela Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 

contempla a realização de um 

curso de pós-graduação Lato Sensu 

(Especialização), com conteúdo 

teórico ofertado na modalidade a 

distância e atuação em ambientes 

de trabalho, sob a coordenação 

de um tutor. Os aprovados são 

lotados em diferentes órgãos da 

Administração Pública Estadual e 

cumprem 30 horas semanais destas 

atividades práticas. Cada residente 

Residência Técnica em Projetos e Obras Públicas - ênfase em Edificações
e Infraestrutura Viária de Transportes:  na segunda edição, com mais de 300 alunos.
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técnico recebe mensalmente bolsa-

auxílio e auxílio- transporte.

“Um dos objetivos mais relevantes 

do RESTEC é proporcionar o 

intercâmbio de aprendizados e 

experiências para profissionais 

recém-graduados. De um lado, 

o Estado insere esses jovens em 

experiências reais de trabalho, 

possibilitando que os residentes 

conheçam as especificidades de 

projetos e obras públicas. De outro, 

os residentes contribuem com 

conhecimentos técnicos adquiridos 

em seus cursos”, conta o reitor 

da UEPG, Miguel Sanches Neto. 

Para ele, é uma grande satisfação 

oferecer o Programa inédito no 

Brasil por meio de uma instituição 

pública. “As residências técnicas são 

respostas novas para a formação 

universitária no Brasil, um conceito 

que amplia a experiência prática, o 

que gera mais oportunidades para 

os egressos”, continua Sanches 

Neto. Hoje, as residências técnicas, 

coordenadas pelo Departamento 

de Engenharia Civil da UEPG, 

acontecem em duas áreas:

Residência Técnica em Projetos 

e Obras Públicas: ênfase em 

Edificações e Infraestrutura Viária de 

Transportes, que está na segunda 

edição, com mais de 300 alunos 

matriculados.

Residência Técnica em Engenharia 

e Gestão Ambiental, que já formou 

mais de 100 residentes na 1ª edição e 

tem hoje, somando a 2ª e 3ª edições, 

mais de 300 alunos matriculados.

As residências ainda estão em 

andamento e, por isso, não há 

previsão de abertura de novos 

editais.  Com carga horária de 500 

horas, os cursos são totalmente 

custeados pelo próprio Programa 

(gratuito aos candidatos). O reitor 

ressalta que as universidades 

Residência Técnica em Engenharia e Gestão Ambiental: 
mais de 300 alunos em três edições.

estaduais do Paraná deixam para 

as gerações futuras como legado 

um patrimônio humano, técnico 

e intelectual com alto poder 

transformador, e que um bom 

exemplo disso são estes programas, 

que demonstram um compromisso 

das instituições paranaenses com o 

desenvolvimento social.
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ma pesquisa do Conselho 

Federal de Engenharia 

e Agronomia (CONFEA) e do 

Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA), realizada 

no final de 2018, revelou que, em 

dez anos, o Paraná viu crescer seu 

número de engenheiros em 35%. 

Hoje, as profissões que o Conselho 

representa ajudam a construir o 

Paraná, do ponto de vista estrutural 

e econômico. “Embora estejamos 

passando por um momento crítico 

no cenário econômico e no sistema 

de saúde, as Engenharias, Agronomia 

e Geociências vem sendo os pilares 

de sustentação da economia 

brasileira. O volume de atividades 

profissionais em todo o país cresceu 

significativamente, e este cenário 

atual torna ainda mais complexo o 

desafio de exercer as profissões”, avalia 

o presidente do Crea-PR, engenheiro 

civil Ricardo Rocha.

Crea-PR amplia ações de 
inserção profissional

“Vale ressaltar 
que o curso, uma 

vez autorizado 
pelos órgãos de 

controle, tem 
obrigatoriamente 

que estar cadastrado 
junto ao Sistema 

Confea/Crea para 
que o futuro egresso 

possa ter o seu 
registro e estar 

habilitado, de fato e 
de direito, a exercer 

sua profissão”.

Por isso, integrar a formação com 

o exercício ético e responsável das 

profissões é uma função importante 

do Crea-PR. E a autarquia tem 

trabalhado, cada vez mais, na 

aproximação junto às Instituições 

de Ensino com ações que estimulem 

e permitam preparar melhor os 

futuros profissionais. Isso inclui o 

Programa de Inserção Profissional 

que, além de cursos gratuitos 

de capacitação, traz publicações 

técnico-científicas, bancos de 

empregos e estágios, o Programa 

CreaJr, convênios e parcerias com 

outras instituições.

Fortalecimento 
de ações com as 
Instituições de Ensino

Diversas ações e grupos no Crea-PR 

trabalham em prol da aproximação 

com as Instituições de Ensino, 

U

FORTALECIMENTO DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO, 
PROGRAMA CREAJR-PR E AÇÕES DE ORIENTAÇÃO AOS FUTUROS 
PROFISSIONAIS VALORIZAM SUA ENTRADA NO MERCADO DE 
TRABALHO E A ATUAÇÃO ÉTICA 
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beneficiando os acadêmicos, 

profissionais e a sociedade. 

A Comissão de Educação e 

Atribuição Profissional trata dos 

assuntos relativos à educação e 

ao ensino profissional no âmbito 

das profissões do Sistema Confea/

Crea; propõe soluções para 

estimular a questão da qualidade 

acadêmica; sobre atribuição de 

títulos, atividades e competências 

profissionais; e tem concentrado 

esforços em auxiliar e contribuir 

com a regularidade dos cursos. 

“Vale ressaltar que o curso, uma 

vez autorizado pelos órgãos de 

controle, tem obrigatoriamente que 

Conforme afirma o presidente 

Ricardo Rocha, “as Instituições de 

Ensino possuem papel fundamental 

no Sistema Profissional, não 

apenas por sua responsabilidade 

na formação dos egressos, mas 

porque possuem espaço no 

estar cadastrado junto ao Sistema 

Confea/Crea para que o futuro 

egresso possa ter o seu registro e 

estar habilitado, de fato e de direito, 

a exercer sua profissão”, atesta o 

presidente.

O Colégio de Instituições de Ensino, 

com uma estrutura regionalizada 

e coordenações em cada uma das 

regionais do Crea-PR, contempla 

mais de 400 educadores das áreas 

das Engenharias, Agronomia e 

Geociências, e atua fortemente na 

busca de parcerias que auxiliem na 

melhoria da qualidade de ensino 

e na melhoria e preparação dos 

futuros profissionais.

Aponte o celular 
para o QRCode 

e conheça a 
plataforma de 

cursos gratuitos on-
line do Crea-PR
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Plenário do Crea-PR, por meio de 

seus conselheiros representantes. 

Consideramos que a união de forças 

entre os Colegiados do Conselho 

e as Instituições de Ensino é fator 

indispensável para o fortalecimento 

da classe profissional, além de gerar 

benefícios para a sociedade na 

implantação dos programas que 

podem ser realizados em conjunto”. 

A aproximação entre as instituições 

faz parte das ações realizadas junto 

às maiores universidades do Paraná, 

alinhada a um dos objetivos do 

Planejamento Estratégico 2021-

2023: Fortalecer as parcerias e 

consolidar a gestão cooperativa 

entre o Crea-PR, seus colegiados, 

Entidades de Classe e as Instituições 

de Ensino por meio de nosso 

Planejamento Estratégico.

Entre os produtos do Crea-PR 

voltados para as ações conjuntas 

com as IEs estão: a Revista Técnico-

científica; o Prêmio Melhores 

TCCs, que valoriza estudantes e 

orientadores; o Prêmio Destaque 
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“O volume de 
atividades profissionais 
em todo o país cresceu 
significativamente, e 
este cenário atual torna 
ainda mais complexo 
o desafio de exercer as 
profissões”. 

Profissional categoria Educador; 

o Programa CreaJr; mais de 200 

horas de cursos gratuitos on-line, 

que podem ser utilizados para 

compor atividades acadêmicas 

complementares; o Portal da 

Educação, que concentra as 

informações sobre todos esses 

produtos; e a disponibilidade de 

informações de atuação profissional 

dos egressos.

Nos meses de julho e deste ano foram 

realizados diversos encontros entre 

o presidente do Crea-PR e outros 

representantes do Conselho e reitores 

e diretoria de IEs de todas as regiões 

do estado, que devem resultar em 

parcerias benéficas aos acadêmicos, 

aos profissionais e à sociedade.

IM
AG

EM
 F

RE
EP

IK

Aponde seu celular 
para o QRCode e 
conheça mais sobre o 
Programa CreaJr-PR
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omentar e estimular a capacitação profi ssional é uma premissa do Crea-PR. Por isso, o Conselho oferece 

uma série de cursos on-line e gratuitos, voltados para profi ssionais e estudantes. Em breve, o Crea-PR fará 

o lançamento de novos cursos, que começam a partir de agosto e serão disponibilizados gradativamente até 

dezembro de 2021.Todos os cursos serão on-line via plataforma ProCrea 2.0 e estarão abertos para profi ssionais 

regularmente registrados no Crea-PR, estudantes membros do CreaJr-PR e funcionários do Conselho. Conheça 

os cursos viabilizados diretamente pelo Crea-PR: 

Crea-PR oferece 
cursos para capacitar 
profissionais e estudantes
SÃO OPÇÕES EM DIVERSAS ÁREAS, OS TEMAS VARIAM DE SOFT 
SKILLS A APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO

F

 ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e Acervo Técnico 
Profissional

 Registro de Pessoa Física e Pessoa Jurídica
 Fiscalização
 Ética Profissional
 Orientação, prescrição, uso e anotação de responsabilidade 

técnica de receituários agronômicos
 Editais de Chamamento Público:  Planejamento, celebração 
de parcerias, execução e prestação de contas
 Nova Lei de Licitações e Contratos
 LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados
 Orçamentos de Obras
 Oratória e técnicas de apresentações dinâmicas
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Após a inscrição, o aluno recebe um 

e-mail de confirmação com a chave 

de acesso. Para realizar o curso, bas-

ta acessar a plataforma de cursos 

on-line do Crea-PR

(https://moodle.crea-pr.org.br/) 

Com seu login e senha cadastrados.
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Após a inscrição, o aluno recebe um 

e-mail de confirmação com a chave 

de acesso. Para realizar o curso, bas-

ta acessar a plataforma de cursos 

on-line do Crea-PR

(https://moodle.crea-pr.org.br/) 

Com seu login e senha cadastrados.

Além desses cursos, o Crea possui duas 
parcerias com o objetivo de disponibilizar 

cursos com temas atuais ligados às 
Engenharias, Agronomia e Geociências. 

Uma delas é com a CredCrea, Cooperativa 
de Crédito direcionada aos profissionais 
ligados ao Sistema Confea/Crea. Confira:

Comunicação digital e gestão de redes sociais

Gestão da Inovação

MS Project para gerenciamento de obras

Entrevistas de emprego para engenheiros

Introdução à Gestão de Projetos

Lean Construction

Lean Offi  ce – Escritório Enxuto

Compliance e Integridade

Programa 5S

Gestão de Projetos com Agilidade Simplifi cada

Administração do Tempo + Administração do Stress

Negociação e formação de preços para serviços de 

Engenharia, Agronomia e   Geociências

Introdução à Avaliações e Perícias

Empreendedorismo

Marketing e venda de serviços de Engenharia, Agronomia e   

Geociências

BIM – Básico

BIM Intermediário

Bloco Educação Financeira

Educação Financeira

Gestão de Finanças Pessoais

Dicas para melhorar a vida fi nanceira

Finanças Pessoais e investimentos em ações – Módulo 1

Finanças Pessoais e investimentos em ações – Módulo 2

Investidor melhor – Básico

Matemática fi nanceira – Estudo de juros

Pavimento urbano de concreto 

Pavimento de concreto avançado 

(projeto e execução)

Infraestrutura urbana de alta performance

Aponte o celular 
para o QRCode e

adquira mais  
informações  

sobre os cursos e 
inscrições

Já a segunda parceria é 
com a ABCP - Associação 

Brasileira de Cimentos 
Portland, que possibilitou 
a implantação dos cursos:
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eletricista Ricardo Bertoncello, 

usa como exemplo a energia 

solar. “É papel do engenheiro 

eletricista o dimensionamento 

do sistema, o projeto e a 

instalação. Já o engenheiro civil 

faz o cálculo estrutural, cálculo 

de suportabilidade de telhado. 

No caso de a usina ser instalada 

no solo em local que precisa de 

remoção de vegetação, então 

também é essencial a participação 

do engenheiro ambiental”, avalia 

Bertoncello. Ele segue contando 

que isso também vale para a 

energia eólica, e todas as demais. 

Essa importância tem dois fatores 

fundamentais:

Financeiro: qualquer pessoa, 

ou empresa, que decida investir 

em geração de energia, faz 

isso pensando no retorno do 

investimento. Neste momento 

entram os estudos de viabilidade 

e de retorno de investimento, 

payback, taxas, rendimento e 

rentabilidade. “Tudo isso deve 

 s energias renováveis são 

energias resultantes de 

recursos renováveis, ou seja, são 

inesgotáveis. Entre elas estão 

a energia hídrica, maremotriz, 

geotérmica e as novas energias, 

como a solar, eólica e de biomassa. 

Hoje, as fontes alternativas de 

energia no Brasil representam 84% 

da matriz energética, sendo a água, 

o vento, a biomassa e o sol as mais 

utilizadas. A energia hidrelétrica é 

responsável por 63,02% da geração 

total, seguida pela eólica, com 

9,29% de geração, e pela energia de 

biomassa, com 8,75%.

O Brasil é um dos países mais cotados 

para a utilização de todo o potencial 

de fontes alternativas, sobretudo 

por questões socioeconômicas, 

que prometem contribuir para a 

geração de empregos diretos e 

indiretos com a implementação 

de sistemas de energia renovável. 

Diante deste cenário, a atuação 

do engenheiro é imprescindível. O 

conselheiro do Crea-PR, engenheiro 

O papel das engenharias 
na geração de energias 
renováveis
VEJA COMO O CREA-PR TEM ATUADO PARA MELHORAR 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A ser muito bem analisado para 

não frustrar as expectativas do 

investidor”, conta Bertoncello.

Técnico: “Fazer um projeto 

que seja viável tecnicamente. 

Hoje, há vários leigos 

atuando, principalmente na 

energia fotovoltaica, devido à 

popularização do sistema, os 

benefícios econômicos trazidos 

através da sua instalação e os 

incentivos financeiros para sua 

aquisição. Isso gerou acidentes, 

como quedas de telhados, de 

outras estruturas, inversores 

elétricos derretendo, entre outros 

problemas”, reforça Bertoncello.

Fiscalização da área 
de energia

O Plano de Fiscalização está 

disposto nos artigos 45 e 46 

(alínea “e”) da Lei n.º 5.194/66, em 

que as Câmaras Especializadas 

de Engenharia dos Creas devem 

elaborar normas para a fiscalização 
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“Neste ano, o total de ARTs emitidas 
para atividades relacionadas às 
energias renováveis foi de 18.000, 
representando 40% entre as 44.987 
na área de Engenharia Elétrica".

das respectivas especializações, 

estabelecendo diretrizes e fazendo 

cumprir o objetivo maior do 

Conselho, que é promover a defesa 

da sociedade e a fi scalização das 

atividades profi ssionais.

Todas as áreas ou segmentos 

para as atividades de fi scalização 

estão previstas nos manuais 

de fi scalização e compõem as 

fi scalizações de rotina, que não 

necessitam de programação prévia. 

E isso inclui a energia renovável.

“De maneira geral as energias 

renováveis estão inseridas na 

rotina de fi scalização do Crea-

PR, porém com forte demanda 

em energia fotovoltaica. 

Recentemente foi implantado um 

novo formato de fi scalização de 

fi cha cadastral em empresas de 

forma remota, tornando possível 

fi scalizar mais empresas da área”, 

conta o conselheiro do Crea-PR, 

engenheiro eletricista Ricardo 

Toyama. Ele afi rma que, ao fi scalizar 

as atividades, o Crea-PR contribui 

para que profi ssionais devidamente 

habilitados estejam no comando, 

orientando no processo de 

dimensionamento e execução 

das instalações. “O resultado é 

FONTE: PIXABAY

o melhor aproveitamento da 

capacidade de geração, efi ciência 

para o setor elétrico, segurança 

para os usuários, tanto no quesito 

aterramento e instalações elétricas, 

como na suportabilidade das 

estruturas, entre outros benefícios”, 

completa Toyama.

Neste ano, até julho, o total de 

Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ARTs) emitidas na 

modalidade Engenharia Elétrica 

no Paraná foi de 44.987. Destas, 

aproximadamente 18.000 são de 

atividades relacionadas às energias 

renováveis. 

Aponde o celular para 
o QRCode e assista o 

Episódio 02 da websérie 
Olhos do Paraná, que fala 
da atuação profissional e 
a fiscalização na área de 

energias renováveis
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 ocê sabe o que é Engenharia 

Pública? Atualmente não 

há uma defi nição explícita, 

no entanto podemos afi rmar 

que são ações de profi ssionais, 

empresas públicas e privadas, 

Entidades de Classes, Sindicatos 

e CREAs, que, de forma isolada 

ou conjunta, em parceria com o 

Poder Público, facilitam o acesso 

das populações mais carentes ou 

em situações de vulnerabilidade 

a uma série de políticas públicas 

nas áreas de atuação do nosso 

Sistema Profi ssional.

Na prática, na área de habitação, 

ela pode ser exemplifi cada da 

seguinte forma: a Lei Federal n.º 

11.888, de 24 de dezembro de 

2008, assegura às famílias de baixa 

renda assistência técnica pública 

e gratuita para o projeto e a 

construção de habitação. O direito 

à assistência técnica abrange 

o projeto, acompanhamento 

Engenharia Pública 
permite assistência a 
comunidades carentes e 
pequenos produtores
CONHEÇA OS PROJETOS EM ANDAMENTO NO PARANÁ

e execução da obra, a cargo de 

profi ssionais habilitados, seja na 

edifi cação, reforma, ampliação ou 

regularização fundiária da habitação. 

“Aqui no Paraná temos o Programa 

Casa Fácil, do Crea-PR, realizado em 

um convênio entre as Entidades de 

Classe, os municípios e o Conselho 

que, em consonância com esta 

Lei Federal, facilita o acesso da 

população à habitação de interesse 

social e está presente em muitos 

municípios do nosso estado”, conta 

o assessor de Gestão de Políticas 

Públicas do Crea-PR, engenheiro 

civil Samir Jorge.   

Programas no Paraná

Para Samir, o apoio e percepção 

do presidente do Crea-PR, 

engenheiro civil Ricardo Rocha, 

deste importante tema, permitiu o 

crescimento dos convênios já em 

andamento no estado, e aproximou 

V
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as Entidades de Classe das políticas 

públicas municipais. “Isso gera uma 

visibilidade importante sobre nossas 

atividades profi ssionais com alcance 

social e abre oportunidades para as 

Entidades de Classe se aproximarem 

dos municípios para criar ambientes 

propícios para outras ações 

importantes”, completa Jorge.

Atualmente, o Crea-PR tem dois 

programas de assistência focados na 

população, o Casa Fácil e o Campo 

Fácil. O primeiro deles está em 

ascensão graças às ações da Agenda 

Parlamentar, realizado por uma 

parceria com as Entidades de Classe, 

com a gestão dos gerentes regionais 

do Crea. “Aqui, o ator principal é 

o engenheiro civil, mas temos os 

engenheiros eletricistas, que também 

participam na elaboração dos 

projetos elétricos destas habitações”, 

explica Jorge.

No caso do Campo Fácil, a Agenda 

Parlamentar também permitiu 

avanços. No entanto, surgiu desde o 

ano passado uma nova formatação 

com a parceria das Cooperativas do 

Estado do Paraná, oportunizando 

ampliar a assistência técnica de 

campo aos pequenos cooperados, 

e ainda a inserção dos profi ssionais 

recém-formados nesta cadeia 

produtiva importante.

Para Samir, ainda com o crescimento 

promovido pela Agenda Parlamentar, 

sempre há espaço para melhorias. 

“Além de propostas, vamos mostrar, 

cada vez mais, a importância das 

nossas profi ssões, seja para a 

Engenharia Pública ou ainda para 

tantos outros temas relevantes 

aos municípios”, avalia Jorge. Para 

ele, a Engenharia Pública é uma 

oportunidade de crescimento como 

cidadão. “Ela amplia o horizonte de 

visão sobre a sociedade que vivemos, 

seus problemas e as oportunidades 

de soluções com a participação dos 

nossos profi ssionais”, fi naliza.

Aponte o celular 
para o QRCode e 
saiba mais sobre 

a atuação do 
Crea-PR na área de 
Engenharia Pública
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Destaque no Paraná, 
a aquicultura é reflexo da 
presença de engenheiros 
na cadeia de produção 
HOJE, O ESTADO POSSUI QUATRO CURSOS DE ENGENHARIA 
DE AQUICULTURA E UM DE ENGENHARIA DE PESCA 
EM FUNCIONAMENTO

O Paraná é hoje líder nacional na produção de tilápias, resultado 
de sucesso do trabalho dos profissionais da engenharia
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m meio à pandemia, a aquicultura continua crescendo no Brasil, 

seguindo uma tendência registrada desde 2018. Somente no 

último ano, o setor cresceu 5,9% e a produção de peixes de 

cultivo saltou para 802.390 toneladas. Foi o segundo 

melhor desempenho desde 2014, ano em que a 

Peixe BR, Associação Brasileira da Piscicultura, 

foi fundada e iniciou o levantamento 

da produção nacional. O 

aumento da produção e 

do consumo de peixe 

pelos brasileiros, em 

especial a tilápia, 

cuja produção 

cresceu 12,5% em 

2020, chegando 

a 486.155 toneladas, 

tem aquecido o mercado 

na busca por engenheiros de 

aquicultura e de pesca, uma vez que a 

tecnologia está cada vez mais presente na cadeia de produção, 

demandando conhecimentos cada vez mais técnicos e 

especializados. Para o engenheiro de pesca Ronan Maciel 

Marcos, que foi coordenador do curso de Engenharia de Aquicultura 

da Universidade Federal Fronteira SUL (UFFS), o mercado precisa, cada 

vez mais, de novos profissionais e isso é sentido na organização da cadeia 

produtiva. “Hoje há mais fábricas e empreendimentos sendo instalados 

e as cooperativas também têm investido bastante na piscicultura. Temos 

novas fábricas de rações, além do aumento da tecnificação das produções”, 

detalha. Com o aprimoramento da tecnologia, houve investimento 

especialmente na instalação de novos espaços. Há alguns anos, havia 

capacidade máxima de criação de três a quatro peixes por metro 

quadrado. Hoje, a partir dos estudos e acompanhamentos de profissionais 

especializados, se tornou possível a criação de seis a oito peixes por metro 

quadrado. No quesito peso, também houve melhorias: em 2005, a média 

por tilápia era de 400g. Hoje, já é possível encontrar tilápias pesando entre 

800g e 1,2 kg.  Ronan afirma que os engenheiros de aquicultura e de pesca 

são protagonistas dos progressos sentidos na cadeia da produção, uma 

vez que dominam o conhecimento necessário para a execução de todas as 

fases de produção. Para ele, essa presença de profissionais qualificados tem 

E

Aponte seu celular 
para o QRCode e 

veja como acontece a 
produção de tilápias 

no Paraná, maior 
produtor do país
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Fonte de colágeno, a exportação da pele de tilápia congelada 
pode ser uma alternativa estratégica aos produtores.

destacado o Paraná no mercado 

de peixes. “O produto do Paraná é 

muito padronizado, tem qualidade 

superior, é consumido em diversos 

estados, além de ser enviado 

para exportação, devido ao apuro 

técnico especializado. Isso é o efeito 

claro da Engenharia e da presença 

de engenheiros com grande 

capacidade técnica”, afirma. 

Desafios

Ronan acredita que, embora haja 

um aquecimento do setor e o 

desenvolvimento nos últimos anos, 

ainda são necessárias melhorias na 

organização da cadeia produtiva 

e na logística. O preço da energia 

também é um desafio para os 

produtores. “O Paraná poderia 

lutar por incentivos fiscais na área 

de energia para que haja mais 

crescimento e tenha vantagens 

sobre outras atividades”, sugere. 

Com perspectiva promissora de 

crescimento, pelo aprimoramento 

constante da tecnologia, e o 

investimento na organização da 

Formação
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cadeia de produção, a presença 

de engenheiros de aquicultura e 

pesca deve aumentar cada vez mais 

no setor produtivo. Atualmente, 

no Brasil, existem 26 cursos de 

formação em Engenharia de Pesca 

e 14 em Engenharia de Aquicultura. 

Ronan explica que a profi ssão é 

nova e foi regulamentada em 2006 

e que existem diferenças entre as 

especialidades de Aquicultura e 

Pesca. Embora trabalhem com os 

mesmos produtos, os alimentos 

ENGENHARIA DE AQUICULTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) 

em Laranjeiras do Sul

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ (IFPR)

campus Foz do Iguaçu

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

em Palotina e Pontal do Paraná

ENGENHARIA DE PESCA

UNIOESTE em Toledo

O Paraná também se destaca na formação 
dos engenheiros de aquicultura e pesca: 

retirados da água, o engenheiro 

de aquicultura é especializado 

na produção e tem como foco 

organizar os meios para que se 

produza com qualidade. Já o 

engenheiro de pesca amplia a 

atuação, podendo atuar também 

com pesca esportiva, extrativista 

e conservação ambiental. “São 

profi ssões irmãs, atuam com 

focos diferentes, mas que usam os 

mesmos recursos”, explica.
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s acidentes elétricos ultrapassaram 

as mortes por dengue no Brasil, 

de acordo com dados da Abracopel 

(Associação Brasileira de Conscientização 

para Perigos Elétricos). Entre 2015 e 2019 

foram registrados 2.906 óbitos pela doença 

e 3.585 por acidentes com energia elétrica, 

sendo a maioria (3.135) por choques. 

Esses dados reforçam a necessidade 

das inspeções elétricas periódicas nas 

indústrias, comércios e residências, 

Saiba a importância 
das revisões elétricas 
periódicas
INSPEÇÃO É FEITA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO 
E EVITA ACIDENTES, QUE PODEM SER FATAIS

O que devem ser feitas por um profissional 

qualificado e registrado no Crea-PR. 

Na maioria das vezes, as instalações mal 

feitas e com fiações de baixa qualidade são as 

responsáveis pelo aumento das estatísticas. 

“Esses números provam a necessidade 

de uma revisão elétrica periódica. Um 

profissional qualificado irá evitar dores de 

cabeça”, afirma a engenheira eletricista Luana 

Veber, inspetora eletricista do Crea-PR. 

Luana afirma que, entre as principais vantagens 
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de contratar um profissional - ou 

empresa qualificada - para realizar 

a revisão periódica nas instalações 

elétricas, estão economia, segurança 

e funcionalidade. 

“Economizar no projeto pode custar 

caro mais para frente, pois o projeto 

elétrico determina a quantidade 

e a especificação exata de cada 

material a ser comprado para a 

obra. É essencial que as instalações 

estejam sempre de acordo com a 

NBR (Norma Brasileira), para prezar 

pela segurança do próprio usuário e 

dos consumidores”, afirma Luana.

Quando revisar?

De acordo com a Abracopel, 

normativamente não existe um 

prazo pré-estabelecido para 

revisar instalações elétricas. Mas a 

recomendação é que se faça uma 

primeira inspeção no aniversário de 

10 anos da construção e, após isso, a 

cada cinco ou seis anos. Segundo a 

inspetora do Crea-PR, vai depender 

da data de construção do imóvel, 

quantidade de equipamentos 

utilizados, sinais de problemas, entre 

outros fatores.  

Como se faz

A inspeção periódica é a mesma na 

indústria, comércio ou residências 

e começa pela análise do quadro 

de distribuição, com a verificação 

do número de circuitos existentes 

e se são compatíveis com a 

atividade do local. Após isso, é 

realizada uma análise individual 

de cada circuito, com o objetivo 

de observar o valor nominal do 

disjuntor e a seção nominal do 

condutor ligado a ele. É nessa hora 

que podem ser observadas falhas 

no projeto elétrico ou erros de 

instalação. Segundo a Abracopel, 

o processo é semelhante à revisão 

de um automóvel e deve ser 

feito periodicamente, para evitar 

acidentes e ainda garantir a redução 

de gastos com investimentos e 

consumo.

Após as análises, toda a instalação 

elétrica deve ser revisada: cabos, 

tomadas, interruptores etc. Com 

isso, será possível a identificação 

de produtos a serem trocados ou 

reparados, além da necessidade de 

refazer emendas e conexões para 

que não haja perdas elétricas. 

As instalações elétricas de baixa 

tensão (até 1.000V) devem ser feitas 

conforme a norma ABNT NBR 5410, 

enquanto as instalações de média 

tensão (de 1.000V até 36.200V) 

devem atender à ABNT NBR 14039. 

“Dentro desses documentos 

encontra-se a descrição dos 

principais pontos a serem verificados 

em uma instalação elétrica, que são 

divididos em duas grandes vozes: 

inspeção visual e ensaios (testes)”, 

explica Hilton Moreno, diretor da 

Abracopel.q
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alorização profi ssional 

e aproximação com a 

sociedade. Essas sempre foram as 

premissas da Revista do Crea-PR, que 

chega a sua 100ª edição com uma 

linha editorial capaz de informar 

às pessoas sobre o papel do Crea-

PR e conversar com engenheiros, 

agrônomos e geocientistas. Em 

todos estes anos, a revista tratou 

de temas relevantes, de interesse 

público, e convidou à sociedade civil 

e poderes públicos à refl exão. 

Capas impactantes, na imagem 

e no assunto, criaram o primeiro 

choque já no lançamento da revista. 

“Buscamos falar sobre questões que 

diziam respeito à sociedade com a 

participação dos profi ssionais do 

Sistema”, conta o engenheiro civil 

Ivo Gilberto Martins, presidente do 

Crea-PR na época. Destaque para 

reportagens sobre uso e tratamento 

da água, defensivos agrícolas, 

privatizações, transgênicos, entre 

outros. O editor dos primeiros 

exemplares, jornalista Mário Milani, 

Revista Crea-PR 
chega à 100ª edição

“Temos procurado 
nos manter sempre 

presentes nas 
mídias sociais, 

acompanhando 
a forma como 
as pessoas se 

interessam em 
receber 

informação”.

ainda se empolga ao contar como 

as matérias foram capazes de iniciar 

discussões em todo o Brasil de 

temas nunca falados abertamente. 

“Quando falamos sobre transgênicos, 

o assunto era inédito. Depois da 

revista, vieram seminários, rodadas 

de debates”, conta Milani. Para ele, o 

importante era conversar com quem 

estava fora do Sistema, ou seja, estar 

próximo da comunidade. “As pautas 

eram inéditas, bem trabalhadas, 

com muita apuração. As imagens 

eram impactantes, com um projeto 

gráfi co intencional, mais colorido”, 

completa Milani.

Outro destaque da Revista do Crea-

PR foi a abordagem do biodiesel. 

Além de matérias sobre o tema, 

veio do Paraná a iniciativa de 

conversar com o Governo Federal a 

respeito e avançar sobre a utilização 

deste recurso em maiores escalas. 

Depois vieram temas como obras 

inacabadas no Paraná, urbanização, 

e temas mais variados. Outra grande 

inovação foi colocar a revista nas 

V

MÍDIA SEGUE CONSOLIDADA COMO IMPORTANTE 
CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS, 
EMPRESAS E SOCIEDADE



AGO.SET 21

25

AGO.SET 21

25



CREA ed. 100

26

CREA ed. 100

26

O presidente do Crea-PR concorda 

com essa visão e destaca a 

quantidade de opções de canais 

e a variedade de informações 

disponíveis em redes sociais, mídias 

diferenciadas, mensagens por 

e-mail, interações com aplicativos 

nos celulares, sites corporativos, 

bancas, para que mais pessoas 

tivessem acesso às informações. 

Isso aconteceu na década de 

90 e a tiragem chegou a 50 mil 

exemplares.

Hoje, o objetivo da revista é manter 

um alinhamento entre as ações 

defi nidas pelo Planejamento 

Estratégico e todas as atividades 

de comunicação. “Outro grande 

desafi o é ter um equilíbrio entre 

bons conteúdos e informação 

de qualidade com um formato 

adequado aos diversos públicos que 

interagem com nosso Conselho”, 

afi rma o presidente do Crea-PR, 

engenheiro civil Ricardo Rocha. 

Da primeira edição até hoje, 

os objetivos da comunicação 

seguem os mesmos, mas as 

abordagens mudaram. “O Crea-

PR tem buscado constantemente 

fazer um aprofundamento e 

melhoria das suas ferramentas 

de comunicação. Então, temos 

procurado nos manter sempre 

presentes nas mídias sociais, 

acompanhando a forma como 

as pessoas se interessam em 

receber informação”, conta o 

superintendente do Crea-PR, 

engenheiro agrônomo Celso 

Roberto Ritter. Assim, o Crea-

PR busca utilizar esses canais de 

forma inteligente, adequada, 

dinâmica e moderna.

perfi s pessoais, entre outros. 

“Esses canais de comunicação não 

existiam, ou não eram tão relevantes 

como meio para interação com 

nosso público. Considero que, 

olhando para trás, as edições antigas 

têm um excelente conteúdo, mas 

a velocidade de mudança e a 

REVISTA CREA PR EDIÇÃO 01
Já na matéria de capa, em 1998, o Crea-Pr tratava da questão 

hídrica, um dos principais assuntos da atualidade.

O que mudou 
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necessidade de levar a informação 

rapidamente não era tão relevante 

quanto hoje”, afi rma Rocha. Hoje, 

a revista precisa ter informações 

novas ou, pelo menos, apresentadas 

com complementação e também 

em outros formatos, para se tornar 

atrativa e entregar conteúdo de 

qualidade para a comunidade.

Outro destaque da atualidade é 

a formação de opiniões próprias 

bem fundamentadas tecnicamente 

sobre os temas que estão de alguma 

forma impactando a sociedade. 

Para chegar a essas opiniões, o 

Crea busca, com frequência, fazer 

um debate consistente dos temas, 

sempre respeitando a opinião 

colegiada. “O Crea-PR, por essência, 

é uma organização colegiada, que 

toma todas as suas decisões com 

base em debates e discussões. Nesse 

sentido, buscamos pautar nossas 

opiniões em cima de uma ideia e 

um debate bem consolidados com 

nossos colegiados e sempre com 

uma fundamentação técnica”, conta 

Celso Ritter. 

Já o ex-presidente Ivo Gilberto 

acredita que a revista está focada 

para dentro do Sistema e não 

para a sociedade. “Sempre esteve 

em primeiro lugar mostrar para 

a sociedade a importância dos 

profi ssionais do Sistema para a 

segurança da mesma. Na verdade, 

foi para isto que a revista foi criada”, 

conta Gilberto.

Com uma comunicação multicanais, 

a revista segue como importante 

âncora para apresentar temas e 

discussões. Evolução, mudanças, 

novas formas de comunicar, novos 

canais se juntam ao grande escopo. 

“É uma pauta diária, como fazer mais 

e melhor a comunicação. Acho que o 

modelo não se consolida nunca, ele 

vai evoluindo. Eu diria que a mudança 

é constante”, afi rma Ritter. Ele reforça 

que o grande desafi o sempre será 

fazer a informação e a comunicação 

chegarem de forma limpa, objetiva e 

correta até as pessoas. 

O fato é que a Revista do Crea-

PR tem um papel de destaque na 

história passada e continuará se 

reinventando nas edições futuras, 

se consolidando como um canal 

fundamental. “A revista seguirá 

sendo um instrumento para reforçar 

nossa autoridade, nossa liderança, 

nossa reputação como um Conselho 

de classe inovador, competente, que 

presta um importante serviço de 

defesa da sociedade e valorização 

das profi ssões que estão sob sua 

responsabilidade. Isso inclui manter 

um conteúdo bem embasado e 

alinhado aos anseios de nossos 

profi ssionais e da sociedade, 

oferecer mais interatividade e 

relacionamento, despertar atenção 

e permitir o trânsito com outros 

canais do Crea-PR. Que venham 

outras 100 edições”, fi naliza Rocha.

Futuro

Conheça o 
novo portal 

de notícias do 
Crea-PR e acesse 
todas as edições 

anteriores da 
Revista Crea-PR
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Aponte o celular 
para o QRCode e

acesse as matérias 
de destaque 
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   Publicações, envio de informativos, desenvolvimento 
de um novo site das Entidades de Classe (para uso tanto 
das entidades como dos profissionais e acadêmicos), 
palestras e orientações.

 Opções de benefícios e vantagens para associados, 
como salas de reuniões, network, rodada de negócios, 
cursos e palestras de aperfeiçoamento.

 Convênios de descontos com diversas finalidades 
(saúde, capacitação, lazer).

Mas, uma pergunta que paira na cabeça dos profissionais 

é: afinal, se eu já estou registrado no Crea, por que 

me associaria a uma Entidade de Classe? O trabalho 

realizado pelas ECs é bem diferente do que é feito pelo 

Conselho. O Crea tem como objetivo a regulamentação 

e fiscalização das empresas e profissionais das áreas de 

Engenharia, Agronomia e Geociências. Já as Entidades 

representam os profissionais dentro do Conselho 

nas comissões, comitês, Câmaras Especializadas de 

Engenharia e nas reuniões plenárias.

O Coordenador do CDER – Colégio de Entidades de 

Classe Regionais – e atual presidente da APEAM – 

Associação Paranaense de Engenheiros Ambientais, 

engenheiro ambiental Luiz Guilherme Vieira, fala 

sobre como era sua visão antes e depois de conhecer 

as Entidades de Classe. “Antes de entrar na associação, 

or conceito, o associativismo é uma iniciativa 

que consiste na constituição de grupos de 

pessoas ou de organizações que se reúnem para 

gerar soluções, bem como superar desafios e 

dificuldades nos mais variados âmbitos, tendo 

como objetivos reunir esforços para desenvolver 

atividades de interesse comum; fortalecer os laços 

de solidariedade do grupo; defender os interesses 

de todos os associados; entre outros. Por este 

motivo, o associativismo é um dos itens de destaque 

do Planejamento Estratégico do Crea-PR e possui 

uma campanha própria com intuito de conectar os 

públicos interessados e apoiar as Entidades de Classe 

(ECs) na estruturação e divulgação de produtos e 

serviços de captação e fidelização de associados. As 

ações incluem:

 Campanhas de comunicação para atingir os 
profissionais que ainda não conhecem as Entidades 
de Classe, sua razão de existir e a importância de 
participarem ativamente como associados.

  Campanhas de comunicação para fortalecer cada 
vez mais a imagem das profissões junto a sociedade.

 Ferramentas que possibilitam conectar o público 
interessado às Entidades de Classe, disseminando 
conhecimento sobre elas e os benefícios que oferecem.

Entidades de Classe 
como base do Sistema 
Profissional
CREA-PR PROMOVE CAMPANHA DE ASSOCIATIVISMO 
COM PROPOSTAS INCLUEM CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DAS ENTIDADES DE CLASSE

P
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eu não sabia como o Sistema funcionava, e como era todo 

o trabalho realizado pelas Entidades e pelo Crea. Hoje, sei 

que as Entidades representam os profissionais e o quão 

importante elas são dentro deste processo. Elas são um 

braço do Crea”, pontua o engenheiro. Para ele, além da 

representação, “o associativismo promove grande interação 

entre os profissionais, difundindo a troca de conhecimento, 

oportunidades de ingresso no mercado de trabalho, promoção 

de eventos e cursos técnicos, dentre outros benefícios.

As Entidades de Classe e os Sindicatos são as responsáveis não 

só por representar os profissionais perante o Sistema Confea/

Crea, mas também têm o papel de promover a valorização e 

o aperfeiçoamento profissional através de cursos, palestras, 

revistas técnicas, entre outros. Isso pode ser feito através 

dos Editais de Chamamento, programa do Conselho que 

apoia estas ações. “Desde a publicação do primeiro Edital 

de Chamamento em 2017, o Crea-PR já destinou R$ 7,2 

milhões para projetos de Entidades de Classe, beneficiando 

os profissionais”, comenta o gerente do Departamento de 

Relações Institucionais (DRI) do Crea-PR, Claudemir Prattes. 

Com esta campanha de associativismo o Crea-PR visa não 

só fortalecer as Entidades, mas também os profissionais.  “O 

associativismo é essencial para uma constante melhoria na 

sua profissão!”, comenta o presidente do Crea-PR, engenheiro 

civil Ricardo Rocha.
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As Entidades de Classe são associações de 
profissionais das Engenharias, Agronomia e 
Geociências, sem fins lucrativos, que os 
representam dentro do Sistema Confea/Crea. Elas 
têm, em sua essência, o fortalecimento dos 
profissionais, das profissões e a missão de levar 
conhecimento técnico e apoio aos colegas da 
mesma área.

O Crea-PR mantém um relacionamento de parceria 
com as ECs, buscando seu fortalecimento com foco 
na melhoria contínua dos processos de gestão. 
Entidades fortalecidas e referência em gestão se 
tornam agentes de valorização profissional, 
participando nas questões de interesse da 
sociedade com visão humana e social, por meio da 
mobilização de seus associados.

E por que as Entidades de Classe são tão 
importantes?

São elas que representam os profissionais perante o 
Conselho nas comissões, comitês, câmaras 
especializadas e reuniões plenárias. As ECs são 
responsáveis por levar as demandas de sua 
categoria profissional ao Conselho.

Para chegar nessa representação, a EC, 
comprovando seu funcionamento por pelo menos 
três anos, além de possuir registro, estatuto e 
regimento interno, solicita aprovação do Conselho 
Regional e depois do Confea - Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia. E assim, ela passa a ter 
direito à vaga de conselheiro.

Além dos benefícios da representação, valorização 
profissional e oportunidades de aperfeiçoamento, 
as ECs têm outras vantagens para oferecer aos 
profissionais como convênios com planos de saúde, 
instituições de ensino e serviços. O associativismo 
também promove interação entre os profissionais, 
troca de conhecimentos e gera oportunidades no 
mercado de trabalho.

O associativismo pode iniciar durante a graduação 
ou pelos jovens profissionais, que têm nessa 
oportunidade uma escola de desenvolvimento 
participativo e de aprendizagem profissional.

Procure a Entidade de Classe mais próxima de você, 
conheça os benefícios e seja um associado!

Juntos somos
mais fortes.
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O Livro de Ordem é um documento instituído pelo Confea através da Resolução 
1.094/2017, com a finalidade principal de manter o registro do acompanhamento e da 
efetiva participação nas obras e serviços, especialmente nos casos de execução e 
fiscalização de obras.

Assim, o Livro de Ordem é a memória escrita de todas as atividades relacionadas com a 
obra ou serviço de Engenharia. Ele propicia aos envolvidos no contrato a gestão mais 
eficiente do empreendimento.

Benefícios do Livro de Ordem

A complexidade dos empreendimentos pede a adoção de mecanismos que auxiliem no 
acompanhamento eficiente das obras e serviços pelos quais são responsáveis técnicos.

O Livro de Ordem implantado pelo Crea-PR visa unir a necessidade legal com a utilidade 
de uma ferramenta prática e gratuita de gestão.

Além disso, o Livro de Ordem tem as seguintes finalidades previstas na Resolução 
1.094/2017:
• comprovar autoria de trabalhos;
• garantir o cumprimento das instruções, tanto técnicas como administrativas;
• dirimir dúvidas sobre a orientação técnica relativa à obra;
• avaliar motivos de eventuais falhas técnicas, gastos imprevistos e acidentes de 

trabalho; e 
• eventual fonte de dados para trabalhos estatísticos.

Exigido para emissão de Acervo Técnico de 
ARTs de execução e fiscalização de obras 
registradas desde 1° de julho de 2021.

Pode ser usado em todas as ARTs, como 
ferramenta de acompanhamento e 
gestão de contratos.

Obrigatório, sim Útil, também

LIVRO DE
ORDEM
CREA-PR

Acesse aqui todas as
informações sobre o
Livro de Ordem:
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pesar dos prefeitos dos 

municípios paranaenses 

tratarem com prioridade os 

temas relacionados à pandemia, 

o primeiro semestre de 2021 teve 

resultado positivo para a Agenda 

Parlamentar do Crea-PR. Por 

meio da articulação dos gerentes 

regionais e lideranças locais ligadas 

às Entidades de Classe, as comitivas 

do Crea foram bem recebidas 

pelos prefeitos e associações de 

municípios. Destaque para os 

Agenda Parlamentar 
encerra o semestre com 
muitos convênios firmados
EM BREVE, UM NOVO CICLO DE PROGRAMAÇÃO DEVE 
APROXIMAR, AINDA MAIS, O PODER PÚBLICO DO CREA-PR

programas de políticas públicas 

como o Campo Fácil e Casa Fácil, 

e a parceria para qualificação do 

corpo técnico dos municípios. “Este 

diagnóstico só foi possível por meio 

das nossas interações da Agenda 

Parlamentar no primeiro semestre”, 

afirma o gerente do Departamento 

de Relações Institucionais do Crea-

PR, Claudemir Prattes. 

Nestes encontros, as Entidades 

de Classe e o Crea-PR apresentam 

os Cadernos Técnicos da Agenda 

Parlamentar e os EBDMs - Estudos 

Básicos de Desenvolvimento 

Municipal, que apresentam um 

diagnóstico e sugestões de ações 

de temas específicos daquelas 

localidades. Até meados do mês 

de setembro 24 EBDMs já haviam 

sido acatados pelos gestores 

municipais em todo o estado, o que 

reforça a importância do trabalho 

propositivo da Agenda Parlamentar 

do Crea-PR.

A

Acesse pelo 
QRCode e entenda 

como o Crea-PR e 
seus profissionais 

contribuem para as 
políticas públicas 

municipais.
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Futuro da Agenda 
Parlamentar 

No próximo ciclo, que começa em 

setembro, a ideia é realizar um 

grande evento estadual em parceria 

com a Amunpar (Associação 

dos Municípios do Paraná) para 

apresentar os produtos da Agenda 

Parlamentar e atingir a grande 

maioria dos 399 municípios do 

estado. Entre as ações estão:

 Convênio de trocas de 

informações e mútua cooperação 

entre municípios e Crea-PR

 Cursos de capacitação 

dos profissionais dos quadros 

técnicos das prefeituras, a partir 

das necessidades mapeadas nos 

encontros do primeiro semestre. 

“Verificamos uma grande carência 

na capacitação dos profissionais 

em BIM e já existem ações em 

andamento dentro do Conselho 

para viabilizar treinamentos e 

qualificação sobre este tema”, 

conta Prattes.

 Proposta de constituição da 

Frente Parlamentar da Engenharia, 

que já está formulada e em breve 

será apresentada à ALEP.

 Maior participação das 

profissões do Sistema Confea/Crea 

no desenvolvimento de programas 

de governo, propostas de políticas 

públicas e até mesmo de ideias 

e soluções para contribuir com a 

atuação dos deputados.
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oi durante um curso na China que o engenheiro 

mecânico Fabiano Ostapiv se encantou com 

a versatilidade do uso do bambu. Resistente como 

aço, a planta pode ser usada na construção civil como 

fonte de energia e até no ramo alimentício, podendo 

ser consumida em broto ou utilizada na produção de 

cervejas artesanais. 

Na China, cerca de dez mil empresas giram em torno 

dessa cadeia produtiva, gerando em média 8 bilhões 

de dólares por ano.  Por aqui, embora conte com 

algumas espécies, o cultivo não é difundido. Foi assim 

que Ostapiv e o professor Eleandro Brun, junto com 

outros professores da UTFPR, iniciaram uma pesquisa 

em 2013 para verificar a viabilidade de plantar a 

espécie no sudoeste do Paraná. 

Os objetivos, desde então, são fomentar a cadeia 

produtiva do Paraná, oferecendo uma alternativa 

sustentável, e com diversas possibilidades de uso. “O 

bambu pode ser muito útil para as Engenharias Civil, 

Florestal, Agronomia, Sanitária e Ambiental. Isso o 

torna potencial para o Sudoeste do Paraná, pois em 

uma pequena área de plantio o produtor consegue 

tirar material para diversos usos na propriedade e para 

a comercialização”, conta o professor Eleandro Brun.

Cultivo de bambu no 
sudoeste do Paraná 
apresenta resultados 
promissores
VERSATILIDADE, ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE SÃO ALGUMAS 
DAS VANTAGENS MOSTRADAS PELAS PESQUISAS DA UTFPR

F Com sinal verde, a plantação iniciou em 2014, em 

parceria com a empresa Bambu Carbono Zero. Hoje, 

as hastes chegam a 23 metros, mas podem chegar a 

40 em mais de três anos. Os bambus gigantes estão 

localizados no campus da UTFPR em Dois Vizinhos, na 

maior floresta experimental do Paraná, tendo pesquisas 

sendo realizadas pelos alunos da instituição, junto 

com os professores. Desde 2014, foram desenvolvidos 

produtos como pranchas de surf, habitações rústicas, 

pisos, painéis laminados, compensados, shape de 

skate e até muletas de bambu. 

Os estudos são promissores e indicam que a espécie 

pode ser usada puramente na construção civil, ou 

misturada com cimento e outros materiais, para gerar 

energia com a biomassa, e no ramo alimentício.  “Nós 

acreditamos que a Engenharia Florestal tem uma 

enorme contribuição para a sociedade. As pesquisas 

indicam que o uso do bambu pode ser implementado 

nas pequenas e médias propriedades rurais e 

indústrias, pois é um material atrativo, resistente, e 

que pode substituir outros elementos mais caros”, 

explica Brun. 
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Vantagens

As espécies de bambu crescem 

bem em terra fértil, mesmo sem 

adubação. Dessa forma, ele se 

torna autossustentável pela 

ciclagem de nutrientes. Com 

isso, há uma redução no custo 

de implantação, sendo uma 

alternativa atrativa para pequenas 

e médias propriedades rurais.

Além da resistência - as hastes 

são tão firmes quanto o aço, 

podendo substituir materiais 

como madeira, ferro, plástico 

e o próprio aço - algumas 

espécies podem ser utilizadas no 

paisagismo, na indústria moveleira 

como acabamentos, corrimãos 

e utensílios domésticos, na 

alimentação no consumo do broto 

(como o palmito) e na produção 

de cervejas artesanais. “A partir 

do terceiro ano, é possível fazer 

um corte planejado, ordenado, de 

forma que se tenha corte de varas e 

hastes todos os anos”, explica Brun. 

Os próximos passos da pesquisa 

são oferecer protocolos de 

implantação, manejo e uso 

dos bambus nas propriedades 

rurais e incentivar as empresas 

a conhecerem os múltiplos 

usos da espécie. “Queremos 

que toda a sociedade conheça 

os resultados das pesquisas e 

que sejam aplicados em prol do 

desenvolvimento para o bem de 

todos”, almeja Brun. 
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ulho e agosto foram 

meses importantes para o 

Departamento de Fiscalização 

(DEFIS) do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia do 

Paraná (Crea-PR). No período, foi 

intensificada a fiscalização em 

barragens em todas as regiões do 

estado. A ação foi amparada por 

legislações nacionais e estaduais 

e faz parte do Planejamento 

Estratégico deste ano. 

Mas antes de adentrarmos ao tema 

das barragens, queremos chamar 

atenção, primeiro, para a nossa 

Como e por que o Crea-PR 
fiscaliza barragens?

atividade-fim: a fiscalização. O 

Crea-PR tem o papel de zelar pela 

integridade e disciplina das diversas 

profissões nas áreas da Engenharia, 

Agronomia e Geociências. Para 

atingir esse objetivo, fiscalizamos o 

exercício profissional, tendo a ética 

como um valor primordial. Nossa 

missão é proteger a profissão, mesmo 

que, para isso, seja necessário, 

eventualmente, defendê-la do 

próprio profissional, quando este 

não segue uma conduta adequada.

Sabendo disso, qualquer 

fiscalização do Crea-PR terá, como 

objetivo principal, fiscalizar a 

correta presença de profissionais 

habilitados e registrados nosso 

sistema, em todos os serviços 

técnicos relacionados às Engenharia, 

Agronomia e Geociências. Falando 

especificamente das barragens, 

para a qual nosso foco se voltou 

nas últimas semanas, verificamos 

se existem profissionais envolvidos 

nos trâmites que englobam a 

Política Nacional de Segurança de 

Barragens (PNSB), instituída pela Lei 

12.334/2010 e atualizada em 2020, 

através da Lei 14.066. 

J

Barragem de Itaipu – Foz do Iguaçu/PR
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Depois do rompimento das 

barragens de minério de Mariana, 

em 2015, e Brumadinho, em 2019, 

o Governo Federal endureceu 

as regras e reformou a principal 

legislação que norteia os processos 

envolvendo projetos, construção 

e fiscalização de barragens, bem 

como as sanções previstas em casos 

de acidentes (Lei 14.066/2020). 

No Estado do Paraná, um decreto 

publicado em setembro de 2020 

criou o Comitê Paranaense de 

Segurança de Barragens, do qual 

participam ativamente, além do 

Crea-PR, a Coordenadoria Estadual 

de Defesa Civil (CEDEC), a Agência 

Nacional de Mineração (ANM) 

e o Instituto Água e Terra (IAT). 

O objetivo do grupo é realizar 

reuniões ordinárias para discutir a 

segurança das barragens instaladas 

no território paranaense. 

Amparadas por essas legislações, 

o Crea-PR tem autonomia para 

exigir a presença de um profissional 

habilitado no Sistema Confea/

Crea em qualquer serviço de 

estudo, plano, projeto, construção, 

inspeção de barragens. Também 

temos a obrigação de solicitar 

a apresentação da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), 

documento que identifica, de forma 

legal, objetiva e rastreável, que a 

obra ou serviço foi planejado e 

executado por profissionais e/ou 

empresas habilitadas pelo Conselho 

e que cabe, exclusivamente a estes, 

a responsabilidade técnica pela 

obra ou serviço realizado. Essas 

são premissas do novo texto da 

PNSB. Ademais, o parágrafo quinto, 

do artigo oitavo, determina que o 

Plano de Segurança de Barragem 

(PSB) seja elaborado e assinado 

por responsável técnico, com 

registro no Conselho Profissional. 

Será de responsabilidade dele, 

inclusive, elaborar e atualizar o PSB, 

observando as recomendações 

dos relatórios de inspeção de 

segurança para, posteriormente, 

encaminhá-lo ao Crea-PR ou demais 

órgãos competentes dentro de sua 

jurisdição.

Para instruir e preparar nossos 

fiscais nessa força-tarefa, utilizamos 

procedimentos baseados em Nota 

Técnica elaborada pelo próprio 

Confea. Nela, há diversas instruções 

sobre os locais, bem como os 

documentos que devem ser 

fiscalizados. Averiguamos barragens 

de água, mineração e resíduos. Neste 

âmbito, verificamos quem são os 

responsáveis técnicos dos estudos 

de viabilidade, hidrológicos, projetos 

de terraplenagem, execução de 

obras, licenças ambientais, planos 

de monitoramento geotécnico, 

estudos de investigação geotécnica, 

entre dezenas de outros itens. “São 

diversas as atividades técnicas 

que podem existir vinculadas 

a barragens: desde antes da 

construção, como, por exemplo, 

Ouça o Minuto 
Crea e saiba 
mais sobre a 
fiscalização em 
barragens

estudos e projetos, e depois, 

enquanto a mesma está em 

operação, como o próprio PSB, 

relatórios de inspeção de segurança, 

plano de monitoramento e plano 

de recuperação ou melhoria da 

barragem”, comenta Mariana Alice 
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Acesse pelo 
QRCode, 
apontando seu 
celular, mais 
informações 
desse assunto

IMAGEM PONTOON-E.COM

Maranhão, engenheira Ambiental e gerente do Departamento de Fiscalização (DEFIS) do Crea-PR.

Está é a terceira fiscalização realizada pelo Crea-PR nos últimos três anos: a primeira foi em março de 2019 e a 

segunda no final do mesmo ano. No Paraná, há 461 barragens com diferentes finalidades, entre elas, acúmulo 

de água, rejeitos industriais e para geração de energia. Ao fiscalizar as obras e o serviços vinculados às diversas 

profissões que representamos, salvaguardamos a sociedade de possíveis danos que possam vir a ocorrer. Ao 

fiscalizar as barragens, diminuímos a chances de acidentes envolvendo esse tipo de estrutura. A lei é clara e objetiva 

ao estabelecer que somente profissionais habilitados podem executar 

obras e serviços nessas áreas e que cabe a nós, órgãos controladores, 

fiscalizar seu correto cumprimento. Nossa fiscalização, antes de ter mero 

caráter punitivo, tem foco na prevenção de intercorrências e na educação 

voltada ao aprimoramento profissional. Nosso objetivo é mostrar que, 

através de uma fiscalização responsável e ética, defendemos a sociedade 

das consequências amargas de um trabalho feito por profissionais sem 

conhecimento técnico.
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2ª SEPEAG DIGITAL 
surpreende participantes com 
programação diversa, debates 
e mais de 40 palestrantes 

Um dos destaques deste ano, bastante elogiado pelo público, foi 
a tradução simultânea em libras, durante toda a programação da 

Semana, tornando o evento acessível aos surdos

A 2ª SEPEAG DIGITAL - Semana Paranaense de Engenharia, Agronomia e Geociências, promovida pelo Crea-PR, 
reuniu mais 40 palestrantes com uma programação totalmente on-line e gratuita. Idealizada para ser uma ação 
para suprir a falta de eventos presenciais, a SEPEAG acabou se tornando um importante espaço para apresentar 
oportunidades, discutir as novidades do setor e inspirar profissionais. 
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 “A SEPEAG hoje é um evento 
com vida e brilho próprios, que 
veio definitivamente para ficar. 
Isso é possível graças aos nossos 
apoiadores, colaboradores, equipe, 
Colegiados e Comitês Empresariais”, 
afirma o presidente do Crea-PR, 
engenheiro civil Ricardo Rocha. 
Ele completa dizendo que toda a 
programação foi elaborada com 
muito carinho, focada em todos que 
se interessam por inovação e pelo 
desenvolvimento da sociedade.
Para o gerente do Departamento 
de Relações Institucionais do Crea-
PR, Claudemir Prattes, um dos 
destaques da programação foi o 
painel ‘Jovens Profissionais’, que 
reuniu engenheiros brasileiros 
de diferentes áreas e que hoje 
trabalham em pontos distintos 
do mundo para compartilhar suas 
experiências. “Também destaco 
a palestra do cofundador da AAA 
Plataforma de Inivição, Arthur 
Igreja, uma das mais acessadas 
do evento, e o painel ‘Carreiras 
no Mercosul e os impactos das 
mudanças econômicas’, com a 

participação de Maurício Salgado, 
secretário técnico da Comissão 
de Pavimentos de Concreto do 
Instituto do Cimento e Concreto do 
Chile. No painel ‘Cidades Acessíveis 
2025’, a engenheira civil Paula Teles, 
fundadora da mpt®, empresa de 
planejamento urbano e gestão da 
mobilidade em Portugal, trouxe um 

conteúdo muito relevante”, conta 
Prattes. A SEPEAG teve, como um 
dos seus diferenciais, a participação 
de painelistas e participantes de 10 
países diferentes.
Destaque, também, para a presença 
do engenheiro civil Joel Krüger 
(presidente do Confea), que 
proferiu a palestra ‘A Engenharia 
no âmbito nacional e internacional’. 
Ele mostrou como é a atuação 
do Conselho Federal junto a uma 
população nacional estimada 
de 215 milhões de pessoas, com 
999.744 profissionais ativos, o 
que significa 466 profissionais por 
100 mil habitantes. Entre as ações 
citadas estão as que buscam garantir 
a empregabilidade, principalmente 
dos jovens profissionais, como 
as representações estratégicas 
– no Comitê Nacional de 

2ª SEPEAG 
EM NÚMEROS
160 mil pessoas alcançadas
72 mil visualizações no canal do Crea-PR no YouTube
12 mil visualizações apenas nas palestras
53 mil espectadores de mais de 10 países
20% a mais de inscritos em relação à primeira edição
30 horas de transmissão
40 painelistas
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Desenvolvimento Tecnológicos da 
Habitação (CTECH), no Conselho 
Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, na Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção e no 
Projeto Monitor do Seguro Rural. 
Ele citou, ainda, as representações 
internacionais com as quais o 
Conselho Federal dialoga, como 
o World Council of Civil Engineers 
(WCCE), a Federação Mundial 
de Organizações de Engenharia 
(FMOI), o Conselho das Associações 
Profissionais de Engenheiros 
Civis dos Países de Língua 
Oficial Portuguesa e Castelhana, 
e a Copimera (Confederação 

Panamericana de Engenharia 
Mecânica, Elétrica, Industrial e 
Ramos afins). Ao final, também 
citou os acordos internacionais 
firmados com foco na capacitação 
e emprego, como parcerias com 
entidades e instituições da Europa, 
África e América do Norte. 

Uma das entusiastas da segunda 
edição da SEPEAG foi a diretora 
financeira do Crea-PR, engenheira 
civil Maria Cristina Graf. “No ano 
passado eu participei de algumas 
palestras. Mas percebi grande 
mudança na programação deste 

ano, com um conceito inovador na 
proposta dos temas. A diversidade 
e qualidade da programação, a 
competência dos profissionais, a 
divisão de dias e temas. Destaco 
as abordagens sobre saúde 
física e mental, os palestrantes 
internacionais, que tem vivências 
próximas das nossas e permitiu a 
troca de experiências. Eu gostei 
demais e todos os temas eram 
muito interessantes. Estava tão 
bom que chegou a faltar tempo 
para um debate maior”, confessa 
Maria Cristina.
O encerramento da SEPEAG 
aconteceu com o Painel ‘Inspiração 

SEPEAG 2022 confirmada
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Assista ou reveja 
os melhores 
momentos da 
programação da 
2ª Sepeag

Profissional para as Engenharias, Agronomia e 
Geociências. Participa-ram o presidente do Crea-PR, 
eng. civ. Ricardo Rocha, o eng. eletric. Fábio Bianchetti 
e o eng. agr. Clodomir Ascari, que mediaram as 
apresentações de Mariângela Hungria, pesquisadora 
da Embrapa, Sandoval Feitosa, diretor da ANEEL, 
e Thaís Fabrício Melo, líder técnica na Google. 
Todos contaram fatos importantes que marcaram e 
inspiraram suas carreiras, e afirmaram que dedicação, 
responsabilidade, coragem, aprendizado, resiliência e 
capacidade de se preparar para mudanças são alguns 
pontos fundamentais para qualquer profissão.
Ao encerrar as atividades da 2ª SEPEAG DIGITAL 
e agradecer a participação dos mais de 35 mil 
telespectadores de 10 países, o presidente do Crea-
PR anunciou que a terceira edição do evento já está 
agendada para agosto de 2022.
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s Geociências são o principal caminho para 

entender modelos complexos da sociedade 

– seja na economia, na saúde ou no desenvolvimento 

das cidades.” Essa citação é do geógrafo Jorge Campelo, 

quando questionado pelo Crea-PR sobre os principais 

avanços recentes da Geografia. Se há dados que precisam 

de interpretação para indicar padrões ou referências, 

há um geógrafo para ler, correlacionar e mapear esses 

dados, construindo indicadores. Com a chegada da 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), em 

O papel do Geógrafo 
na LGPD
VEJA PORQUE PROFISSIONAIS HABILITADOS 
DA ÁREA ESTÃO EM ALTA

“A 2020, e o fato de estarmos em uma sociedade com a 

maior disponibilidade de dados da história, amplia a 

importância da atuação destes profissionais. Apesar de 

não precisar de uma formação específica para trabalhar 

com a LGPD, a elaboração e criação de dados devem 

seguir procedimentos e métodos que demandam 

profissionais diretamente ligados a geomarketing, Big 

Data, Business Intelligence, Data Analyst e áreas afins.

Na prática, isso significa que é papel do geógrafo 

utilizar sua capacidade de síntese para correlacionar 
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diversas fontes de dados, sejam 

elas físico-químicas, ambientais, 

territoriais e tecnológicas. 

“As geociências convalidam a 

necessidade da aplicação da LGPD, 

que ainda é muito frágil e pouco 

clara sobre alguns pontos como, por 

exemplo, a geolocalização”, avalia o 

geógrafo e coordenador da Câmara 

Especializada de Agrimensura 

e Engenharia de Segurança do 

Trabalho – CEAEST – do Crea-PR, 

Danilo Giampietro Serrano. Para ele, 

há poucos geocientistas com amplo 

entendimento do que é, de fato, um 

dado baseado em localização e seu 

grau de sensibilidade. “Hoje, este 

dado é coletado irrestritamente por 

todas as redes sociais existentes”, 

completa Serrano. 

Muito além da LGPD, a geociência 

tem papel fundamental no que 

diz respeito a Internet das Coisas 

(IoT) e na construção de cidades 

inteligentes, também chamadas 

Smart Cities. Em um evento 

promovido pelo Crea-PR para 

celebrar o Dia do Geógrafo, a 

geógrafa Grazielle Carvalho afirmou 

que a construção de uma cidade 

inteligente passa, necessariamente, 

pelo conhecimento, c/ levantamento 

de dados e a identificação de 

prioridades. Na opinião de Danilo 

Serrano, o grande salto se dará com 

a evolução das tecnologias de redes 

sem fio mais rápidas e estáveis, 

como a 5G e suas sucessoras, e a 

disseminação de sensores pelas 

cidades conectados em modelos de 

redes mesh. 

Formação acadêmica

Diante do cenário atual, e o que se 

planeja para o futuro, os profissionais 

que tiverem em sua formação 

capacidade de síntese serão cada 

vez mais exigidos no mercado de 

trabalho. “Hoje podemos afirmar 

que, mesmo com a grande evidência 

deste segmento, não existe uma 

Instituição de Ensino que forme 

um profissional especialista em 

LGPD. Por isso, é fundamental estar 

atento na formação continuada e 

nas possibilidades do mercado, pelo 

menos no que tange à formação de 

geógrafos, engenheiros, cartógrafos 

e agrimensores”, finaliza Serrano.

Sobre a LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados 

- Lei Federal n.º 13.709/2018 - 

estabeleceu o tratamento de dados 

pessoais, inclusive nos meios 

digitais, por pessoa natural ou por 

pessoa jurídica de direito público ou 

privado, com o objetivo de proteger 

os direitos fundamentais de 

liberdade e de privacidade e o livre 

desenvolvimento da personalidade 

da pessoa natural.
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Aponte o celular 
e saiba mais sobre 
a PL que institui a 
Política Nacional 

de Cidades 
Inteligentes.
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Assim que os Engenheiros, Agrônomos e Geocientistas se registram no Crea-PR, eles obtêm títulos 
que garantem que estão aptos a exercer os conhecimentos adquiridos ao longo da vida acadêmica, e 
passam a fazer parte de um Sistema (Confea/Crea/Mútua), onde têm acesso a diversos serviços e 
benefícios.

No quesito qualificação, o Crea-PR oferece dezenas de cursos gratuitos de aperfeiçoamento técnico 
on-line para o desenvolvimento de soft skills e atualização técnica. Por meio de aportes financeiros 
disponibilizados pelo Conselho - via Editais de Chamamento Público - as Entidades de Classe 
organizam eventos, cursos técnicos e publicações que difundem conhecimento a milhares de 
profissionais e acadêmicos. Além disso, convênios assinados com Instituições de Ensino possibilitam 
descontos em cursos de extensão, graduação e pós-graduação, que podem ser feitos também pelos 
familiares de profissionais registrados e estudantes.

Falando em ferramentas que facilitam o dia a dia do profissional, disponibilizadas pelo Sistema 
Confea/Crea, destacamos o Livro de Ordem digital, que permite implantar um diário de obras 
vinculado à plataforma exclusiva de serviços digitais do Crea-PR; acesso à Câmara de Mediação e 
Arbitragem, que encurta caminhos e evita judicialização de situações corriqueiras; tabelas 
referenciais de honorários, criadas pelas Entidades de Classe; acesso sem custo para consulta às 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e/ou descontos de até 66% no ato de 
aquisição de normas ou cursos da ABNT.

Outro grande diferencial oferecido pelo Sistema é a Caixa de Assistência aos Profissionais, a Mútua. 
Por meio dela, é possível obter recursos para investimentos em equipamentos, veículos, férias e 
imóveis, com taxas de juros inferiores às praticadas no mercado financeiro. Ainda há benefícios 
assistenciais como seguro de vida, pecúlio e funeral. O simples ato de se associar já garante acesso a 
todos os benefícios e um seguro de vida. O Garante Saúde, por exemplo, é um dos melhores 
programas de assistência à saúde oferecidos no mercado. Pode ser usado em casos de atendimento 
médico, hospitalar, odontológico, compra de remédios e até pagamento de planos de saúde. O plano 
de previdência privada oferecido pela Mútua, é hoje o produto mais acessado pelos profissionais, 
com diferenciais significativos aos demais planos existentes no mercado.

Ainda na linha financeira, por meio de convênio com o Sistema Profissional, a Cooperativa CredCrea 
oferece acesso a recursos que vão de cartões de crédito até financiamentos imobiliários nos mesmos 
padrões de bancos estatais.

O Sistema Confea/Crea é um verdadeiro prestador de serviços, do primeiro dia da universidade até o 
momento de sua aposentadoria. Investe em proporcionar aperfeiçoamento científico, inserção no 
mercado de trabalho, formação de network, fortalecimento de cargos públicos e ferramentas 
tecnológicas que facilitam a prática laboral. Do ponto de vista pessoal, fornece linhas de crédito para 
serviços de saúde e previdência privada, não só para o profissional, mas para toda a família.

Esse é Sistema Confea/Crea, por você.

SABE O QUE 
O SISTEMA 

CONFEA/CREA
E MÚTUA FAZ
POR VOCÊ? 

MUITO.
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Assim que os Engenheiros, Agrônomos e Geocientistas se registram no Crea-PR, eles obtêm títulos 
que garantem que estão aptos a exercer os conhecimentos adquiridos ao longo da vida acadêmica, e 
passam a fazer parte de um Sistema (Confea/Crea/Mútua), onde têm acesso a diversos serviços e 
benefícios.

No quesito qualificação, o Crea-PR oferece dezenas de cursos gratuitos de aperfeiçoamento técnico 
on-line para o desenvolvimento de soft skills e atualização técnica. Por meio de aportes financeiros 
disponibilizados pelo Conselho - via Editais de Chamamento Público - as Entidades de Classe 
organizam eventos, cursos técnicos e publicações que difundem conhecimento a milhares de 
profissionais e acadêmicos. Além disso, convênios assinados com Instituições de Ensino possibilitam 
descontos em cursos de extensão, graduação e pós-graduação, que podem ser feitos também pelos 
familiares de profissionais registrados e estudantes.

Falando em ferramentas que facilitam o dia a dia do profissional, disponibilizadas pelo Sistema 
Confea/Crea, destacamos o Livro de Ordem digital, que permite implantar um diário de obras 
vinculado à plataforma exclusiva de serviços digitais do Crea-PR; acesso à Câmara de Mediação e 
Arbitragem, que encurta caminhos e evita judicialização de situações corriqueiras; tabelas 
referenciais de honorários, criadas pelas Entidades de Classe; acesso sem custo para consulta às 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e/ou descontos de até 66% no ato de 
aquisição de normas ou cursos da ABNT.

Outro grande diferencial oferecido pelo Sistema é a Caixa de Assistência aos Profissionais, a Mútua. 
Por meio dela, é possível obter recursos para investimentos em equipamentos, veículos, férias e 
imóveis, com taxas de juros inferiores às praticadas no mercado financeiro. Ainda há benefícios 
assistenciais como seguro de vida, pecúlio e funeral. O simples ato de se associar já garante acesso a 
todos os benefícios e um seguro de vida. O Garante Saúde, por exemplo, é um dos melhores 
programas de assistência à saúde oferecidos no mercado. Pode ser usado em casos de atendimento 
médico, hospitalar, odontológico, compra de remédios e até pagamento de planos de saúde. O plano 
de previdência privada oferecido pela Mútua, é hoje o produto mais acessado pelos profissionais, 
com diferenciais significativos aos demais planos existentes no mercado.

Ainda na linha financeira, por meio de convênio com o Sistema Profissional, a Cooperativa CredCrea 
oferece acesso a recursos que vão de cartões de crédito até financiamentos imobiliários nos mesmos 
padrões de bancos estatais.

O Sistema Confea/Crea é um verdadeiro prestador de serviços, do primeiro dia da universidade até o 
momento de sua aposentadoria. Investe em proporcionar aperfeiçoamento científico, inserção no 
mercado de trabalho, formação de network, fortalecimento de cargos públicos e ferramentas 
tecnológicas que facilitam a prática laboral. Do ponto de vista pessoal, fornece linhas de crédito para 
serviços de saúde e previdência privada, não só para o profissional, mas para toda a família.

Esse é Sistema Confea/Crea, por você.

SABE O QUE 
O SISTEMA 

CONFEA/CREA
E MÚTUA FAZ
POR VOCÊ? 

MUITO.



CREA ed. 100

52

CREA ed. 100

52

c r e a - p r . o r g . b r

É lei: toda empresa de Agronomia, Engenharia 
e Geociências precisa ter registro no CREA-PR. 
Além de evitar multas, o registro permite que 
seus serviços sejam contratados por todos os 
clientes, sejam públicos ou privados. Por isso, 
não perca mais tempo: acesse o QR Code ao 
lado e registre já a sua empresa no CREA-PR. 
É muito mais negócio.

EMPRESA 
REGISTRADA 
NO CREA-PR 
É MUITO MAIS 
NEGÓCIO.


