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EDITORIAL

Sempre admirei a trajetória da Engenheira 
Enedina Marques. Forte, obstinada e desbra-
vadora, ela retrata fi elmente a qualidade de 
todas as mulheres e, em especial, a das en-
genheiras. Por mais referências honrosas que 
ela já tenha recebido, quando pensamos na 
criação de um prêmio que reconhecesse o 
trabalho das profi ssionais do nosso estado, 
achei que o nome não poderia ser outro: Prê-
mio Crea-PR Engenheira Enedina Marques.
E assim, no mês em que o Crea-PR come-
mora seus 88 anos, lançamos um prêmio 
que, anualmente, reconhecerá oito profi ssio-
nais mulheres do Paraná, uma pertencente 
a cada regional do Conselho, tendo indica-
ções vindas das Entidades de Classe locais.
A elaboração do prêmio contou com o envol-
vimento de várias áreas do Conselho - par-
ceiros como o CredCrea e a Mútua – e, em 
destaque, do Comitê Mulheres do Crea-PR. 
Desde que foi criado em 2017, o Comitê 
vem atuando constantemente para que as 
engenheiras se envolvam  nas ações do Sis-
tema e que seus trabalhos sejam reconheci-
dos e valorizados de forma igualitária e justa.
Chegar aos 88 anos mantendo os mesmos 
valores de Ética; Foco em resultados; Com-

promisso com a excelência; Gestão partici-
pativa; Interesse público; Respeito, desenvol-
vimento e valorização das pessoas, e ainda 
abraçando fortemente outras propósitos e 
lutas como esta busca pelo tratamento igua-
litário das engenheiras no mercado de tra-
balho, só reforça a potência, vanguarda e 
sensatez de uma autarquia que trabalha em 
prol da uma sociedade longeva e sustentável.
Fechando as ações deste mês comemorativo 
com brilhantismo, o Crea-PR conseguiu aprovar 
na Assembleia Legislativa do estado a criação 
da Frente Parlamentar das Engenharias, Agro-
nomia e Geociências, uma importante conquis-
ta para nosso SistemaProfi ssional. Detalhes 
desta ação você poderá conferir na página 22. 
Obrigada a todos os profi ssionais e Entidades 
de Classe que nas bases trabalharam juntos aos 
deputados, para que tivéssemos a quantidade 
de apoio necessária para a criação da Frente.
O aniversariante é o Crea-PR mas o meu 
parabéns vai também para todos vocês!
Vida longa ao Crea-PR, seus profi ssionais, co-
laboradores e parceiros!

Engenheiro Civil Ricardo Rocha
Presidente do Crea-PR
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INTERNET MÓVEL
MAIS RÁPIDA
MAIS RECENTE PADRÃO 
TECNOLÓGICO PARA SERVIÇOS 
MÓVEIS PERMITE APLICAÇÕES 
INOVADORAS 
Todas as capitais brasileiras e o Distrito Federal 
devem ter o 5G – novo padrão tecnológico 
para serviços móveis – operando até 31 de 
julho de 2022. E 12 das 26 capitais brasileiras 
(mais Distrito Federal) já estavam totalmen-
te prontas - tanto em infraestrutura quanto 
em legislação - para receber o 5G em janeiro 
deste ano, segundo dados do Ministério das 
Comunicações.
O 5G tem três modos de uso:
• Banda Larga Móvel Avançada - altas velo-
cidades de download e upload, provendo as 
necessidades do usuário convencional;
• Controle de Missão Crítica - conexão com 
baixíssima latência e altíssima confiabilidade 
voltada para aplicações sensíveis a erros como 
controle remoto de maquinário industrial, car-
ros autônomos, cirurgias remotas, entre outras;
• Internet das Coisas Massiva (IoT), que irá a 
um novo patamar com alta cobertura e baixo 
consumo de bateria, segundo a Agência Na-
cional de Telecomunicações (Anatel). 
A nova tecnologia “vai atender a tudo aquilo 

que tanto se espera de um serviço móvel de 
internet com agilidade maior e tempo de es-
pera menor”, explica o Engenheiro Eletricista 
Fernando Felice, conselheiro do Crea-PR.
Os benefícios são amplos. “Teremos avanços 
tecnológicos, melhorias na velocidade tanto 
para os usuários da rede de telefonia móvel 
quanto para áreas como segurança pública, 
telemedicina, cidades inteligentes, veículos 
autônomos, automação industrial, automação 
agrícola, entre muitas outras áreas”, conta o 
Engenheiro Eletricista Ricardo Toyama, tam-
bém conselheiro do Crea-PR. 
A tecnologia 5G é flexível, sendo uma das 
funcionalidades previstas a network slicing 
ou “fatiamento de rede”, adaptando-se de 
acordo com a aplicação utilizada. Isso significa 
que a infraestrutura de rede será em várias 
fatias permitindo às operadoras disponibilizar 
em uma mesma estrutura várias redes com 
diversas características e desempenho. Estes 
segmentos serão então como que “persona-
lizados” para os usuários.
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CASO O PODER MUNICIPAL TENHA INTERESSE 
EM ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO 
DO 5G, BASTA PROTOCOLAR A SOLICITAÇÃO 
NO SITE DO CREA-PR EM FORMULÁRIOS 
ONLINE > SOU LEIGO > OUTRAS 
SOLICITAÇÕES > CONSULTAS DIVERSAS.

5G
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Ambos os entrevistados e mais o Engenheiro 
em Eletrônica, Tibiriçá Krüger Moreira e o 
Engenheiro Eletricista Fernando Nunes Patrí-
cio, também conselheiros, lançaram no ano 

passado um Caderno Técnico sobre o assunto.

VISÃO MUNDIAL
Lançado no mundo no fi nal do ano de 2018, a 
estimativa é que as conexões 5G ultrapassem1 
bilhão em 2022 e 2 bilhões em 2025. Até o 

fi nal de 2025, o 5G será responsável por mais 
de um quinto do total de conexões móveis e 
mais de duas em cada cinco pessoas no mun-
do terão ao alcance uma rede 5G. 
Os dados constam no Relatório de Economia 
Móvel 2022, da GSMA, associação mundial das 
empresas que atuam no segmento móvel. Se-
gundo a associação, o crescimento é sem pre-
cedentes, superando o 3G e 4G comparando-se 
o período de 18 meses após o lançamento.

COMPARAÇÃO 5G E 4G 

4G5G

Velocidade 
(transferência de dados) 

Latência 1

Dispositivos conectados

Banda larga

Consumo energético

20 Gbps

2 milissegundos

Mais de 1 milhão

Ampla

Economia de até 90%

1 Gbps

35 - 52 milissegundos

10 mil 

Reduzida

Maior consumo

CARACTERÍSTICAS
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DESAFIOS PARA 
IMPLANTAÇÃO 
NO BRASIL

E
stá previsto um cronograma para im-
plantação do 5G no Brasil com término 
em julho de 2028 (ver arte) começando 
pelas capitais e terminando nas cida-
des menores, de 30 mil habitantes. “O 

desafi o é de infraestrutura. O 5G precisa de mais 
antenas e novos equipamentos porque atua em 
uma frequência maior. Também existem questões 
burocráticas a se vencer, entre elas, as legislações 
municipais para atender às necessidades da nova 
tecnologia”, explica o Engenheiro Eletricista Fer-
nando Felice que atua na área há mais de 35 anos 
e acompanhou da implantação de sistemas de 
telecomunicações desde a primeira geração – 1G.
O leilão para exploração e oferta do 5G, foi rea-
lizado em novembro do ano passado e também 
prevê que as empresas que arremataram as con-
cessões também devem ampliar para 100% do 
Brasil a cobertura do padrão atual, o 4G.
E segundo matéria da Agência Brasil sobre o as-
sunto, é o Decreto nº. 10.480 de 2020 que detalha 
a expedição de licenças para que as operadoras 
possam realizar a instalação da rede. A instalação 
das novas antenas do 5G difere das tecnologias 
anteriores, já que necessitam de densidade maior 
de replicadores de sinal. Os grandes centros ur-
banos terão uma antena para cada 100 mil habi-
tantes - número 10 vezes maior do que o que se 
usa atualmente no padrão 4G. 

Já a responsabilidade de fi sca-
lização e regulamentação das 
antenas que serão instaladas 
em todo o Brasil é da Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), que participará 
de todo o processo de transição 
da atual rede de antenas para o 
novo padrão.
Neste contexto, cada prefeitu-
ra, explica o conselheiro Feli-
ce, tem autonomia para defi nir 
essa legislação e deve atualizar 
suas leis. “Para evitar que isso 
se torne um entrave na implan-
tação do novo sistema o Crea-
-PR, por meio da Câmara Espe-
cializada de Engenharia Elétrica 
(CEEE), se coloca à disposição 
das prefeituras do Paraná para 
dar assessoria técnica necessá-
ria”, afi rma. 
Caso o poder municipal tenha 
interesse basta protocolar a so-
licitação no site do Crea-PR em 
Formulários online > Sou leigo 
> Outras solicitações > Consul-
tas diversas. 
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20282027202620252022

31 DE JULHO

Todas as capitais 
brasileiras

31 DE JULHO 

Cidades com 
mais de 500 mil 

habitantes

31 DE JULHO 

Cidades com 
mais de 200 mil 

habitantes

31 DE JULHO 

Cidades com 
mais de 100 mil 

habitantes

31 DE JULHO 

Cidades com 
mais de 30 mil 

habitantes

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO 5G NO BRASIL

x
ANTENAS 2G 3G 4G 5G

QUANTIDADE DE
ANTENAS NECESSÁRIAS

1,5X
(voz, dados
e whatsapp)

3X
(vídeo e

streaming)

10 A 15X
(IoT, carros 
autônomos, 

monitoramentos 
de saúde, aplicações 

industriais)

Assista a matéria 
da TV Evangelizar 

publicada em 
maio sobre o 5G 

na agricultura

Veja mais sobre o 5G 
no site do Ministério 
das Comunicações

Tecnologia abre novas 
oportunidades no 

mercado de trabalho
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FOMENTO
À INOVAÇÃO
UNIVERSIDADES ESTADUAIS SE 
DESTACAM EM POLOS ESTRATÉGICOS 
PARA A PRODUÇÃO CIENTÍFICA, 
TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO, 
MAS FALTAM AÇÕES PRÁTICAS E 
INVESTIMENTOS 
Recentemente, o Governo do Estado lançou o 
Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
e o Pacto pela Inovação, ferramentas que visam 
incentivos à inovação e integração entre univer-
sidade, poder público e setor produtivo. O ins-
trumento legal abrange a nova Lei de Inovação 
nº 20.541/2021, para o fomento da pesquisa 
científica, tecnológica e de inovação. E também 
a Lei de Fundações de Apoio à Pesquisa nº 
20.537/2021, que moderniza a relação entre as 
universidades estaduais, hospitais universitários 
(HUs) e instituições de pesquisa científica e tec-
nológica (ICTs) com as fundações.
O assunto agora está em debate e as universi-
dades estão desenvolvendo suas Políticas de 
Inovação e Tecnologia, uma das exigências 
para que as ICTs desenvolvam ações relacio-
nadas ao Marco Legal. 

“São iniciativas importantes que norteiam a 
inovação e vão incentivar a produção cientí-
fica. Mas, infelizmente, não serão de acesso 
a todos porque acabam beneficiando cursos 
que já tem visibilidade e são atrativos ao setor 
privado, infelizmente”, opina o Engenheiro 
Agrônomo Ricardo Antonio Ayub, professor 
de Agronomia com ênfase em fruticultura da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa.
O professor e Engenheiro Químico, Camilo 
Freddy Mendoza Morejon, da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), re-
força a importância da consolidação da cultura 
da inovação como fator estratégico. “Temos 
conseguido trabalhar com a nossa infraestru-
tura e nosso capital intelectual desenvolvendo 
pesquisas aplicadas, com base de problemas, 
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“Parece que o ensino público está caindo em 
descrédito. Não é valorizado o potencial de 
recursos humanos e de capacidade de produção 
científica gerado”. - Prof. AyubUnioeste / José Fernando Ogura AEN



CREA ed. 104

14

CURIOSIDADES
SOBRE AS 

UNIVERSIDADES
ESTADUAIS 

DO PARANÁ

07

90

381

304196

92

7.685

8.847

MIL 
ESTUDANTES
MATRICULADOS

CURSOS DE 
GRADUAÇÃO

CURSOS DE 
ESPECIALIZAÇÃO

CURSOS DE 
MESTRADO

CURSOS DE 
DOUTORADO

PROFESSORES
(90% COM
MESTRADO
E DOUTORADO)

PROFISSIONAIS
DA CARREIRA
TÉCNICA-
ADMINISTRATIVA

INSTITUIÇÕES

Fonte: Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (Seti-PR)
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demandas e desafios provenien-
tes do setor produtivo. O resulta-
do tem gerado soluções tecnoló-
gicas inovadoras, na maioria dos 
casos, com patentes nacionais e 
também internacionais. Ao mes-
mo tempo, temos conseguido 
concretizar as transferências de 
tecnologia para benefício da so-
ciedade e do mercado como um 
todo”, informa. 
Ambos os professores traba-
lham com inovação há muitos 
anos. “Em 2002, ainda sem o 
Marco Legal, iniciamos a tra-
mitação do primeiro pedido 
de patente da Unioeste, que 
se concretizou em 2004. De lá 
para cá, do total de produção 
na área de inovação, nosso 
grupo de pesquisa conseguiu 
gerar em torno de 59 tecnolo-
gias, 49 depósitos de patentes 
brasileiras, 2 patentes interna-

cionais e 15 cartas-patente.”
Segundo ele, o mais importan-
te é a negociação em torno de 
70% de processos de transfe-
rência de tecnologia nos mol-
des da Lei de Inovação. “Desta 
forma, estamos conseguindo 
contribuir com a transformação 
do conhecimento em produ-
tos, processos e tecnologias 
inovadoras os quais devem po-
tencializar o desenvolvimento 
inovador”, afirma o professor 
Morejon que é também coorde-
nador do Grupo de Pesquisa em 
Inovações Tecnológicas para o 
Desenvolvimento Territorial Ino-
vador (GPinova) da Unioeste. 
O professor Ayub, que tam-
bém tem várias patentes regis-
tradas, destaca a importância 
dessa produção. “A universi-
dade gera riqueza por meio do 
conhecimento e da formação 

de pessoas capacitadas contri-
buindo com o desenvolvimento 
do Estado, inclusive formando 
pessoas preparadas para as-
sumir cargos importantes em 
diversas empresas e órgãos 
governamentais”, resume.
Ele apenas lamenta que “pa-
rece que o ensino público está 
caindo em descrédito. Não é 
valorizado o potencial de recur-
sos humanos e de capacidade 
de produção científica gerado.”

UEPG/ Arnaldo Alves AEN

Veja a iniciativa 
do Projetek 
Paraná, que 

conta com apoio 
do Crea-PR

Ações do 
Governo do 
Estado para 

fomento à 
inovação

Arnaldo Alves AEN
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TRABALHOS EM DESTAQUE

CONHEÇA DUAS İNOVAÇÕES 
DESENVOLVİDAS NA UEPG 
E NA UNİOESTE
UEPG – DISPOSITIVO ELETRÔNICO DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO DE MATURAÇÃO 
DE FRUTOS EM POMAR 
Dispositivo eletrônico baseado em uma matriz de sensores de gás, de umidade relativa do ar e de 
temperatura, com características de um “nariz eletrônico”, para detecção de compostos orgânicos 
voláteis no ambiente, destinado à identifi cação de maturação de frutos em pomar. O dispositivo indica 
qual o ponto de maturação do fruto.
O dispositivo difere de um nariz eletrônico convencional pela sua estrutura, uma vez que tem um siste-
ma de ventilação e circulação do ar que permite o fl uxo da amostra contida no ambiente por meio da 
matriz de sensores. Esse sistema de circulação da amostra conta com uma ventoinha na parte superior 
do dispositivo e furos nas extremidades laterais do equipamento, responsáveis por coletar amostras 
do ar e manter a pressão do ar constante e renovada dentro da câmara interna do dispositivo. 
O sistema é microcontrolado para pré-processamento dos sinais dos sensores, com armazenamento 
dos dados obtidos e comunicação com periféricos (computador) por USB. Um software realiza o pré-
-processamento, processamento e construção do modelo de aprendizado de máquina, para identifi car 
os padrões olfativos da amostra.

Autores: Engenheiro Eletricista Sergio Luiz Stevan Jr - professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR-PG); 
Engenheiro da Computação Henike Guilherme Jordan Voss e Engenheiro Agrônomo Ricardo Antonio Ayub, professor de Agro-
nomia com ênfase em fruticultura da UEPG.

UNIOESTE – INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
O trabalho está relacionado com a problemática da gestão de resíduos sólidos urbanos, que resultou 
em um conjunto de tecnologias que viabilizam a industrialização dos mesmos. A pesquisa apontou que, 
na área urbana, 69% do lixo corresponde aos Resíduos Orgânicos, 23% são os materiais recicláveis e 8% 
é constituído pelos rejeitos. 
Com base nestes dados foram desenvolvidas soluções tecnológicas que conseguem o aproveitamento 
desses materiais como matérias-primas de processos de industrialização. As inovações tecnológicas 
apresentam grandes expectativas de impacto econômico e social pela geração de novos empreendi-
mentos industriais com a geração de emprego e renda, em um ambiente salubre, em sintonia com a 
Lei 12.305/2010 de Resíduos Sólidos.

Autor - Grupo de Pesquisa em Inovações Tecnológicas para Desenvolvimento Territorial Inovador (GPINOVA), da Unioeste, 
coordenado pelo professor e Engenheiro Químico, Camilo Morejon
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CURSOS
ON-L INE
DO
CREA -PR

VA L E M  M U I T O ,

N Ã O  C U S T A M  N A D A .

Através da plataforma PRO-CREA você tem acesso a cursos on-line
gratuitos desenvolvidos pelo CREA-PR em parceria com entidades
de classe e outros convênios.  Uma ótima oportunidade de
aprimorar ou atualizar seus conhecimentos em sua área
pro�ssional e avançar na sua carreira.

CONHEÇA NOSSOS CURSOS 
PELO SITE OU ACESSE O QR CODE moodle.crea-pr.org.br
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NOVA ANÁLISE DE SOLOS CRIADA 
PELA EMBRAPA PERMITE TERRA 
MAIS SAUDÁVEL E AGRICULTURA 
MAIS SUSTENTÁVEL

MAIS CIÊNCIA 
NO CAMPO COM 
A BIOAS

Desde maio os produtores rurais e consul-
tores agrícolas do Paraná tem à disposição 
a Tecnologia de Bioanálise de Solo (BioAS). 
A análise foi lançada em 2020, incialmente 
para a região dos Cerrados, e é o primeiro 
método de avaliação da condição biológica 
do solo devidamente calibrado e padroni-
zado para uso em laboratórios de prestação 
de serviços de análises de solo. “Trata-se de 
uma iniciativa pioneira no mundo”, explica 
a Engenheira Agrônoma Iêda de Carvalho 
Mendes, pesquisadora da Embrapa Cerra-
dos e líder do projeto Bioindicadores.

A ampliação para o Paraná foi possível gra-
ças a algoritmos de interpretação para os 
níveis de atividade enzimática (alto, médio 
e baixo) específicos para os solos da região 
sob cultivos anuais. São analisadas duas 
enzimas: beta-glicosidase e arilsulfatase. 
Elas estão associadas, respectivamente, aos 
ciclos do carbono e do enxofre e funcionam 
como bioindicadores da saúde do solo “Es-
tamos trabalhando para que a tecnologia 
alcance cada vez mais regiões do Brasil e, 
também, outros cultivos, como cana-de-
-açúcar, café e pastagens”, afirma Iêda.



MAIO.JUNHO 22

19

“Do lançamento até agora já foram feitas análises 
de 10 mil amostras e isso que passamos por um 
problema de falta de reagentes no mercado.” - 
Eng. Agr. Iêda de Carvalho Mendes

Embrapa
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Atualmente são seis laborató-
rios que podem realizar a aná-
lise no Brasil. Todos passaram 
por treinamento e foram habi-
litados para usar a plataforma 
on-line de interpretação dispo-
nibilizada on-line pela Embrapa. 
Ainda no primeiro semestre a 
expectativa é ter mais dez labo-
ratórios habilitados. “Do lança-
mento até agora já foram feitas 
análises de 10 mil amostras e 
isso que passamos por um pro-
blema de falta de reagentes no 
mercado”, conta a Engenheira 
Agrônoma, mostrando a gran-
de demanda pela novidade.

AVANÇO CIENTÍFICO
Com a BioAS, “o agricultor 
pode conhecer como está a con-
dição biológica do solo da sua 
propriedade, o que antes era 
restrito às características quími-
cas e, em alguns casos, físicas”, 
ressalta o Engenheiro Agrôno-
mo e pesquisador da Embrapa 
Soja, Marco Antonio Nogueira.
A análise pode ser comparada 
a um “exame de sangue”, para 
constatar, por exemplo, pro-
blemas assintomáticos. “O solo 
pode até ser produtivo, mas ter 
problemas biológicos. É uma 
análise que extrapola a ques-
tão do rendimento indicando 
a capacidade do solo armaze-
nar água, sequestrar carbono, 
mitigar gases do efeito estufa, 
entre outros”, informa.

FUTURO PROMISSOR
A líder do projeto antecipa que 
a BioAS pode ter seus benefí-
cios ampliados no futuro. A aná-
lise pode, por exemplo, provar 
que determinado agricultor pra-
tica o manejo conservacionista. 
“Pode ser inclusive uma ferra-
menta de prova para possíveis 
pagamentos de compensação 
ambiental ou/e incentivos para 
àqueles cujos solos são mais 
saudáveis”. Isso porque, segun-
do lembra Iêda, solo saudável 
resulta em fl ora e fauna saudá-
veis e pessoas e planeta com 
mais saúde. Os resultados das 
análises também farão parte de 
um grande banco de dados so-
bre o solo no Brasil.

Confi ra os 
laboratórios 

credenciados 
e mais sobre  

BioAS

Assista a 
um vídeo 

da Embrapa 
sobre a 

bioanálise

Veja detalhes 
da BioAS, 

custo e 
tempo para 

resultados
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RECUPERAÇÃO DO SOLO
Mesmo que a análise mostre que o solo não está saudável, existem formas de remediar a 
situação. “Não é nenhum segredo. Os agricultores já conhecem bem as estratégias de me-
lhorar o solo quimicamente por meio da adubação e calagem com base na interpretação da 
análise química. Solos sob diferentes históricos de manejo podem ser quimicamente iguais, 
mas biologicamente distintos”, explica o Engenheiro Agrônomo e pesquisador da Embrapa 
Soja, Marco Antonio Nogueira. 
Segundo ele, se o solo é biologicamente mais ativo, o sistema de produção se torna mais 
resiliente, ou seja, resistente às condições adversas. A diversifi cação de culturas e o aporte 
de resíduos orgânicos ao solo, principalmente por meio de plantas e suas raízes, melhora a 
qualidade do ponto de vista físico, químico e biológico. 
“Por exemplo, o uso do plantio direto, com a diversifi cação com gramíneas tropicais, como as 
braquiárias solteiras ou em consórcio, melhora a qualidade tornando o solo mais permeável, 
biologicamente mais ativo e aumenta seus estoques de carbono. Isso refl ete positivamente 
nos resultados da BioAS. Por outro lado, a falta de cobertura, baixo aporte de resíduos orgâ-
nicos, pouca diversifi cação de culturas, revolvimento com arações e gradagens prejudicam 
a qualidade do solo e isso refl ete negativamente nos resultados da BioAS. É desta forma 
que a interpretação dos resultados auxilia no direcionamento do melhor manejo”, conclui.
Isso também vai facilitar o trabalho do Engenheiro Agrônomo. “Antes não tinha como pro-
var ao agricultor que este ou aquele manejo estava prejudicando o solo. Agora sim, com os 
resultados e dados robustos em mãos fi ca mais fácil convencer o agricultor a fazer mudanças 
no manejo”, detalha a Engenheira Agrônoma Iêda de Carvalho Mendes.
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DATAS 
SIGNIFICATIVAS
88 ANOS DE ATIVIDADES, SESSÃO 
PLENÁRIA 1.000 E CRIAÇÃO DA 
FRENTE PARLAMENTAR MARCAM 
O MÊS DE JUNHO DO CREA-PR

Orlando Kissner Alep
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O lançamento da Frente Par-
lamentar das Engenharias, 
Agronomia e Geociências, e 
da Infraestrutura e Desenvol-
vimento Sustentável do Pa-
raná, realizado no dia 7 de 
junho no Grande Expediente 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), marca datas 
importantes para o Crea-PR. 
Afinal, é o mês em que com-
pleta 88 anos e também está 
prestes a realizar Sessão Ple-
nária de número 1.000. 
“A conjunção das datas de-
monstra uma longa trajetó-
ria percorrida e uma atuação 
muito forte na defesa e valori-
zação das profissões das áre-
as das Engenharias, Agrono-
mia e Geociências”, enfatiza 
o presidente do Crea-PR, En-
genheiro Civil Ricardo Rocha. 

HISTÓRIA
A Frente Parlamentar é resul-
tado de um trabalho que vem 
se desenvolvendo desde a 
criação do programa chama-
do Agenda Parlamentar, uma 
iniciativa da época do então 
presidente do Crea-PR, En-
genheiro Agrônomo Álvaro 
Cabrini Jr. “E o movimento 
aumentou de forma cada vez 
mais estruturada. É uma ação 
que coloca nossos profissio-
nais no protagonismo e auxilia 
o poder público em benefício 

de toda a sociedade”, afirma.
Deste trabalho já foram lan-
çados cadernos técnicos, 
também os Estudos Básicos 
Municipais, Regionais e agora 
o Estadual (todos estes cader-
nos estão no site da Agenda 
Parlamentar). “São sugestões 
e propostas de políticas pú-
blicas dos profissionais das 
áreas tecnológicas, ou seja, 
um conjunto de documentos 
com uma contribuição histó-
rica”, diz.
Neste contexto a Agenda 
Parlamentar do Crea-PR, que 
reúne mais de 250 propostas 
das áreas tecnológicas para 
a inclusão em planos de go-
verno, com vistas a contribuir 
com a melhoria da gestão pú-
blica, resultado de encontros 
realizados em 46 municípios 
paranaenses, com envolvi-
mento de cerca de 500 pro-
fissionais do Paraná é “uma 
contribuição ímpar para o 
desenvolvimento do Estado”, 
reforça o presidente.

MOTIVOS PARA 
COMEMORAR
“A data traz uma trajetória de 
quase nove décadas e 1.000 
Sessões Plenárias que tam-
bém debateram formas de 
contribuir para o desenvolvi-
mento do Estado. “É muita 
honra olhar o passado para 

compreender o momento 
presente e projetar um futuro 
com mais inovação e tecnolo-
gia”, destaca Ricardo Rocha.

FRENTE
O pedido de criação da Fren-
te Parlamentar foi protocolado 
pelo deputado estadual Marcio 
Nunes (PSD), que é Engenheiro 
Agrônomo e foi assinado pe-
los deputados: Marcio Nunes 
(PSD); Luiz Claudio Romanelli 
(PSD); Bazana (PSD); Plauto 
Miró (UNIÃO); Tercilio Turini 
(PSD); Artagão Junior (PSD); 
Reichembach (PSD); Jonas 
Guimarães (PSD); Maria Victo-
ria (PP); Guto Silva (PP); Nelson 
Luersen (UNIÃO); Cobra Re-
porter (PSD); Delegado Jaco-
vos (PL) e Professor Lemos (PT).

Criada
Frente

Parlamentar

Agenda
Parlamentar
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MULHERES NA 
ENGENHARIA
DIA INTERNACIONAL LEMBRA DA 
IMPORTÂNCIA DE CONDIÇÕES 
IGUALITÁRIAS E DO PAPEL FEMININO 
FUNDAMENTAL NA CONTRIBUIÇÃO 
PARA UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA
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O Dia Internacional das Mulheres na Engenharia é comemo-

rado em 23 de junho. A data, criada pela Women’s Enginee-

ring Society (WES), do Reino Unido, celebra seu nono ano em 

2022 com o objetivo de dar às mulheres das engenharias em 

todo o mundo visibilidade e incentivar mais jovens mulheres 

e meninas a seguir carreiras de engenharia.
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Como forma de reconhecer o 

trabalho das mulheres, foi lan-

çado este ano o Prêmio Crea-

-PR Engenheira Enedina Alves 

Marques, organizado pelo Co-

mitê Mulheres do Crea-PR, com 

apoio da Mútua-PR e Coopera-

tiva de Crédito Credcrea, com 

a indicação de uma profissional 

de cada Regional do Conselho 

(oito no total) para receber a ho-

menagem. Os nomes escolhi-

dos são resultado de sugestões 

vindas das Entidades de Classe 

e Instituições de Ensino. 

O Prêmio demonstra a valoriza-

ção do papel das mulheres nas 

Engenharias, Agronomia e Ge-

ociências (veja no site a história 

e depoimento das vencedoras, 

saiba mais sobre a engenheira 

Enedina e acesse as fotos da 

entrega do Prêmio). As indica-

das são: Eng. Agr. Ana Maria de 

Moraes (Apucarana); Eng. Civ. 

Célia Neto Pereira Rosa (Casca-

vel); Eng. Cartóg. Taciana Ach-

car Malheiros Vannucci (Curi-

tiba); Eng. Agr. Sandra Mara 

Vieira Fontoura (Guarapuava); 

Eng. Civ. Célia Oliveira Souza 

Catussi (Londrina); Eng. Civ. 

Donária Regina Nogueira Rizzo 

(Maringá); Eng. Civ. e de Seg. 

do Trab. Loreni Fenalti da Costa 

(Pato Branco) e Eng. Agr. Maris-

tela Dalla Pria (Ponta Grossa). 

“É uma data para apoiar as 

mulheres e dar oportunidade 

para que possam atingir todo 

o seu potencial como profissio-

nais livres. A engenharia ajuda 

a desenvolver o mundo que se 

torna melhor, mais seguro, mais 

inovador e emocionante a partir 

das atividades de engenharia e 

a visão feminina é fundamental 

neste processo”, avalia o presi-

dente do Crea-PR, Engenheiro 

Civil Ricardo Rocha.

Dados embasam a importância 

do assunto. A Organização das 

Nações Unidas (ONU), divulga 

que as mulheres representam 

apenas 35% dos estudantes 

matriculados em STEM, sigla 

em inglês para Ciências, Ma-

temáticas, Engenharias e Tec-

nologia, nas universidades. O 

percentual é ainda menor nas 

engenharias Industrial, de Pro-

dução, Civil e em tecnologia: 

menos de 28% do total. 

No mundo corporativo não 

é diferente. Apenas 13% das 

empresas brasileiras têm CEOs 

mulheres. Elas representam 

26% das pessoas em posição 

de diretoria, 23% em vice-pre-

sidência e 16% em cargos de 

conselhos. Os números são da 

consultoria Talenses e Instituto 

de Ensino e Pesquisa (Insper), 

divulgados em 2019.

“Ainda há uma predominância 

de homens e é necessário um 

conjunto de ações e políticas 

para aumentar a participação 

das mulheres e meninas que se 

interessem pela área de exatas. 

Uma das ações importantes é 

incentivá-las a gostar das áreas 

que são relacionadas às enge-

nharias, buscar desenvolver e 

despertar interesse por matemá-

tica, ciências e por áreas tecnoló-

gicas. Uma outra ação é buscar 

referências importantes para elas 

terem como referência”, explica 

o presidente do Crea-PR.

E o momento é agora, como 

defende a ONU: “à medida que 

o mundo continua a lidar com 

a pandemia COVID-19 e a crise 

climática, a participação e lide-

rança plena e igualitária de mu-

lheres e meninas nas comunida-

des de ciência e tecnologia é 

mais importante do que nunca. 

Agora é a hora de reconhecer 

as contribuições das mulheres 

em pesquisa e inovação, des-

truir estereótipos e derrotar a 

NÚMEROS
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discriminação”, afi rma a 

organização internacional.

PAPEL DO CREA-PR
Uma das ações desenvol-

vidas dentro do Sistema 

Profi ssional é o Programa 

Mulher. “O Paraná foi o 

primeiro CREA a ter um 

Comitê Mulheres e que 

hoje está consolidado em 

todos os CREAs. Podemos 

nos orgulhar deste pionei-

rismo e a nossa participa-

ção tem aumentado a cada 

ano, por meio de ações 

desenvolvidas pelo comi-

tê”, conta a Engenheira 

Civil Karlize Posanske da 

Silva, Conselheira do Cre-

a-PR e coordenadora do 

Comitê Mulheres.

O Programa Mulher do 

Sistema Confea/Crea e 

Mútua fomenta a elabora-

ção de políticas atrativas 

para mulheres engenhei-

ras, agrônomas e da área 

das geociências dentro 

das diversas entidades de 

classe e Conselhos Regio-

nais, a fi m de ampliar a 

participação feminina de 

forma protagonista no 

sistema profi ssional. 

NÚMEROS

Profissionais com registro 
regular no Paraná: 62.358, 
sendo 11.542 mulheres

Profissionais ativos no Brasil: 
1.051.834, sendo 204.420 
mulheres

16,9% das startups de todos os 
setores têm mulheres no grupo 
dos fundadores

1.576 iniciativas nas 
startups do agro brasileiro

59% de mulheres 
trabalham com inovação 
dentro da porteira

52% antes da porteira

34,3% depois da porteira

(Fontes: Confea, Crea-PR, Abstartups - Associação Brasileira de Startups e hub 
AgTech Garage, de Piracicaba)
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Apesar da ainda menor participação das mulheres no universo das engenharias, agro-
nomia e geociências, não faltam bons exemplos. É o caso das paranaenses Engenheira 
Agrônoma e Bióloga, Gabriela Vieira Silva, e Engenheira Agrônoma Sheila Ariana Xavier 
Valencio. Elas fi guram na Lista da Forbes Brasil das 20 mulheres inovadoras nas agtechs.
“Reconhecimento super gratifi cante porque é desafi ador empreender e inovar no Brasil 
ainda mais sendo mulher. Mas acredito que estamos em transição para um mercado de 
trabalho mais igualitário”, prevê Gabriela, sócia-fundadora da Agribela, empresa com 
foco no desenvolvimento de tecnologias para o manejo de pragas agrícolas, de Londrina.
Ela atribui fi gurar na lista ao fato de “acreditar no que faz. Na Agribela nós vivemos e 
buscamos entender os problemas da agricultura”. Neste sentido, o foco é trabalhar para 
“deixar um legado e realmente contribuir com a melhoria signifi cativa do campo com 
novas tecnologias. Este é nosso diferencial”, argumenta.  

EXEMPLOS 
INSPIRADORES

Eng. Agr. Mariangela Hungria Doutora em Tecn. Lindamir Salete Casagrande Eng. Agr. Sheila Ariana Xavier Valencio
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EXEMPLOS 
INSPIRADORES

Sheila Valencio é sócia e diretora comercial da Startup Fitovision Agridata, empresa de 
base tecnológica voltada para o ramo agrícola que objetiva trazer soluções para gerencia-
mento de experimentos agrícolas. “Me senti muito feliz pelo reconhecimento e motivada 
a trabalhar com mais dedicação e empenho. Estou honrada em estar em uma lista que 
reúne essas mulheres tão efi cientes, nas quais eu me inspiro”, avalia.
A empresa lançou seu primeiro software em 2017 e em 2020 ampliou o ramo de atuação 
com desenvolvimento de novos softwares e trabalhos com reconhecimento de imagens 
e avaliações automatizadas por drone. Atua nacional e internacionalmente.
Outras mulheres paranaenses que fi guram na lista são: a Cientista da Computação Ana 
Carolina Ferronato, da NetWord Agro, de Palotina; a Química Industrial Carla Porto da Silva, 
da MS Bioscience, de Maringá (PR); a Médica Veterinária Luiza Reck Munhoz, da LebenLog, 
de Toledo; a Advogada Mariana Bonora, da Bart Digital, de Londrina; a mestre em Proprie-
dade Intelectual e Transferência de Tecnologia, Tatiana Fiuza, da Cocriagro, de Londrina.

Eng. Agr. Sheila Ariana Xavier Valencio Eng. Civ. Karlize Posanske da Silva Eng. Agr. Gabriela Vieira Silva
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PODER FEMININO
A pesquisadora da Embrapa Soja, Engenheira Agrônoma Mariangela 
Hungria está na primeira posição brasileira e é a única da América do Sul 
no recém lançado ranking dos 100 principais cientistas em Fitotecnica 
e Agronomia (Plant Science and Agronomy), publicado pelo Research.
com, um site que oferece dados sobre contribuições científi cas em nível 
mundial. Mariangela também já recebeu o Prêmio Destaque Profi ssional 
do Crea-PR.
Como é fi gurar na primeira posição brasileira e única da América do 
Sul do ranking?
Fiquei muito surpresa porque jamais imaginaria estar no primeiro lugar no 
Brasil entre os 36 brasileiros classifi cados neste ranking dos mil cientistas 
mais destacados do mundo. Fiquei alegre porque é o reconhecimento 
do esforço de uma vida. Mas gostaria de destacar que na área que es-
tou classifi cada (fi totecnia e agronomia) tem 36 brasileiros e apenas 6 
mulheres, ou seja, menos de 17%. É pouco. Agora, no ranking mundial 
a participação é ainda menor. Entre os brasileiros eu fui a única classifi -
cada entre os 100 top do mundo e fi guram apenas seis mulheres. Ainda 
é preciso aumentar a participação feminina.
Quais são os principais desafi os que as mulheres ainda enfrentam no 
Brasil para desenvolver pesquisas e inovar? 
Fazer pesquisa no Brasil é um desafi o para todos. Costumo falar que no 
Brasil não fazemos pesquisa, fazemos milagre. Isso porque são poucos os 
recursos disponíveis e o processo para fazer uma pesquisa acaba sendo 
estressante, difícil e, às vezes, frustrante. Isso no universo feminino é ainda 
mais desafi ador porque precisa conciliar maternidade e outras tarefas.
Em sua trajetória pessoal sofreu discriminação de alguma forma por 
ser mulher na área de agronomia?
Sim, a começar pelo fato de que engravidei por acidente no segundo 
ano da faculdade e, na época, não conseguia estágio mesmo sabendo 
que tinha capacidade para conciliar. Depois tive uma fi lha e me separei 
cedo. Daí era a mulher separada com dois fi lhos, sendo uma especial. As 
pessoas achavam que eu não ia dar conta. Mas eu dava. Quando tinha 
que levar minha fi lha ao médico eu trabalhava sábado, domingo e feriados 
para ter todos os dados em dia e me saía até melhor do que os outros. 
Ser mãe me deu foco e foi responsável por alavancar minha carreira.

Metodologia - O ranking considera as contribuições científi cas - valores de índice h -quantifi ca a 
produtividade e o impacto de artigos científi cos mais citados, publicações e citações - coletadas 
em 6 de dezembro de 2021. Foram analisados perfi s de 166.880 cientistas do mundo em 21 nas 
áreas das ciências e 2.575 perfi s na área de Fitotecnia e Agronomia)
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O LEGADO DE ENEDINA MARQUES
Enedina Alves Marques este é o nome da primeira mulher formada em Engenharia Civil no Paraná. Após 
formada, em 1945, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Paraná tornou-se a primeira Enge-
nheira Civil negra do Brasil.
E o seu legado segue inspirando. Por isso, o Crea-PR fez uma homenagem especial às mulheres enge-
nheiras, premiando as que se destacam por sua atuação em cada uma das oito Regionais do Conselho 
com o Prêmio Crea-PR Engenheira Enedina Marques. 
Em 2021 também foi lançado o livro infanto juvenil “Enedina Marques: mulher negra pioneira na enge-
nharia brasileira”, da pós-doutorada em Estudos Interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismos 
e doutora em Tecnologia, Lindamir Salete Casagrande.
“Tive contato com a história de Enedina Marques na época do mestrado entre 2003 e 2005 e me encantei. 
Mulher forte, resiliente, pioneira, ousada, corajosa e outras tantas qualidades que me faltam palavras para 
descrever merece ter sua história conhecida pelo maior número de pessoas possível. Resgatar, e contar 
de forma leve e acessível ao público em geral, de modo especial, às crianças e adolescentes foi e é um 
desafio que tive a honra de aceitar e que me deixa muito feliz em vê-lo concretizado”, resume a autora.
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ENGENHEIRA AGRÔNOMA ANA MARIA DE MORAES

REGIONAL APUCARANA
“A indicação coroa todo um trabalho, uma vida profi ssional dedicada à Agro-
nomia, sempre devotada à minha profi ssão nesses 33 anos. A gente faz as 
coisas na vida sem pensar no que vai ser depois, só pensa na qualidade do 
trabalho que está fazendo. Eu sempre me dediquei muito ao meu trabalho e 
esse reconhecimento dos meus pares, dos meus colegas, do que eu executei, 
é emocionante. Eu fi co extremamente agradecida por eles terem me visto 
dessa forma. E também é muito emocionante receber essa indicação pelo fato 
de estar encerrando minha carreira, por ter me aposentado recentemente.” 

ENGENHEIRA CIVIL CÉLIA NETO PEREIRA DA ROSA

REGIONAL CASCAVEL
“É uma validação, e com foco na representação feminina é ainda mais espe-
cial. Essa é mais uma maneira de fortalecer a atuação da mulher engenheira 
e, principalmente, de mostrar às alunas e colegas profi ssionais que é possível 
ir além em profi ssões que antes eram muito masculinas. Estou muito feliz e 
honrada pelo reconhecimento. Para minhas alunas e colegas da área, é uma 
forma de inspirar a não desistir da carreira e buscar seus espaços para que 
o símbolo de liderança, profi ssionalismo e trabalho sejam também a fi gura 
feminina. O Crea-PR nos honra e orgulha por entender o privilégio de ter as 
profi ssionais atuantes e reconhecer o trabalho e esforço delas.”

ENGENHEIRA CARTÓGRAFA TACIANA ACHCAR MALHEIROS VANNUCCI 

REGIONAL CURITIBA
“Senti um misto de gratidão e privilégio ao saber da indicação. Penso que a 
melhor forma de lidar com a sensação de ser minoria – num ambiente pre-
dominantemente masculino - ou de ser questionada em sua capacidade é 
com resultados. E essa premiação é mais um passo que busca a indicação de 
mulheres que têm feito algo de importante pela nossa sociedade, não apenas 
dentro de nosso nicho de atuação. O nome da Enedina para a premiação já é 
um grande marco para o Crea-PR, considerando sua trajetória por trilhos que 
não foram a seu favor, na maioria das vezes. E sabemos que ela é inspiração 
para muitas de nós. Que possamos premiar muitas Enedinas.”

ENGENHEIRA CIVIL CÉLIA OLIVEIRA SOUZA CATUSSI

REGIONAL LONDRINA
"Quando recebi a notícia da indicação ao Prêmio Engenheira Enedina, me 
senti privilegiada ao recebê-lo. Considero que esse é um reconhecimento 

pelo meu trabalho como profi ssional da construção civil."

32

PRÊMIO CREA-PR ENGENHEIRA ENEDINA ALVES MARQUES

 Acesse o hotsite 
do Prêmio Crea-

PR Engenheira 
Enedina 
Marques
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ENGENHEIRA AGRÔNOMA SANDRA MARA VIEIRA FONTOURA 

REGIONAL GUARAPUAVA
“Me sinto extremamente realizada na minha profi ssão e amo o que faço, que 
é ser pesquisadora. O maior desafi o de ser mulher nessa área, é se destacar 
em um ramo predominantemente masculino. Hoje se percebe menos essa 
diferença, mas quando estudei e iniciei a trabalhar, praticamente não havia 
mulheres na área. Sou grata por esta homenagem. Recebi a notícia do Prêmio 
Enedina com muita alegria, e até mesmo com surpresa, pois sei que existem 
muitas colegas competentes nesta área.”

ENGENHEIRA CIVIL DONÁRIA REGINA NOGUEIRA RIZZO

REGIONAL MARINGÁ
“A instituição que concede a premiação é valorosa por si só e o Prêmio Enedina 
é uma maneira de destacarmos as engenheiras do nosso estado, trazendo à 
tona tantas valorosas profi ssionais que serão representadas por algumas. Para 
mim, é importante a premiação pelo fato de amar a minha profi ssão e exercê-la 
da melhor forma possível. Entendo que muitas profi ssionais engenheiras o me-
recem e me sinto honrada em recebê-lo. O respeito com o exercício da nossa 
profi ssão deve sempre estar em primeiro lugar, atrelado à ética. E se atualizar 
é palavra de ordem, pois o conhecimento nunca é perdido. Então defi na sua 
área de atuação e procure sempre ser o melhor no que faz.”

ENGENHEIRA CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO LORENI 

FENALTI DA COSTA | REGIONAL PATO BRANCO
“A engenheira Enedina é uma mulher que orgulha a nossa classe, pois enfrentou 
todos os tipos de preconceito, em um ambiente hostil, e deixou um impor-
tante legado. Enedina é uma inspiração! Estou muito grata pela homenagem, 
especialmente à Area-PB (Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos 
de Pato Branco), que indicou o meu nome e teve apoio das outras Entidades 

de Classe da região.”

ENGENHEIRA AGRÔNOMA MARISTELA DALLA PRIA

REGIONAL PONTA GROSSA
“É uma honra receber uma homenagem com o nome de Enedina Alves Mar-
ques, pela inestimável conquista desta mulher e o que ela representa para 
todas aquelas que sofrem com a realidade da discriminação racial e de gênero. 
Que o trabalho incansável e a luta diária desta mulher incrível, à frente do 
seu tempo, sirva de inspiração para que continuemos na luta por melhores 

condições de trabalho e igualdade entre mulheres e homens.”
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AEROPORTO DE 
CASCAVEL: AVANÇOS 
RECONHECIDOS
OBRAS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
RENDERAM PRÊMIO DE MELHOR AEROPORTO 
REGIONAL DO BRASIL

Neri Cardoso e Prefeitura de Cascavel Legenda: Aeroporto de Cascavel
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“Infelizmente no passado fomos referência de 
como não fazer e hoje somos referência de 
como fazer e isso é muito bom para a cidade”. 
A frase é do Engenheiro Civil Sandro Cami-
lo Rocha Rancy, secretário de Obras Públicas 
(Sesop), de Cascavel e reflete o trabalho e os 
investimentos feitos para tornar o Aeroporto 
Coronel Adalberto Mendes da Silva adequado 
à realidade da cidade.

OBRAS DE MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO 
RENDERAM PRÊMIO DE MELHOR AEROPORTO 
REGIONAL DO BRASIL
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Foram quatro anos de trabalho, 
iniciado em 2017, para tirar o 
projeto e as obras - que haviam 
sido abandonadas por uma em-
presa licitada – do papel. Os 
investimentos na modernização 
e ampliação foram da ordem 
de R$ 50 milhões. “E não pode-
mos parar. Estamos elaborando 
um Plano Diretor com apoio 
da Infraero com investimentos 
para 5, 10, 15 e 20 anos tendo 
em vista novas obras e melho-
rias”, conta o secretário.
Um dos reconhecimentos do 
esforço veio este ano com 
o prêmio “Aviação + Brasil 
2022”, que classificou o ae-
roporto de Cascavel como 
melhor aeroporto regional do 
Brasil. O prêmio é uma inicia-
tiva da Secretaria Nacional de 
Aviação Civil (SAC) e da Co-
missão Nacional de Autorida-
des Aeroportuárias (Conaero) 
e visa a estimular a melhoria 
na prestação de serviços dos 

aeroportos, empresas aéreas 
e órgãos públicos atuantes nos 
aeroportos brasileiros e, com 
isso, elevar o nível de satisfa-
ção dos usuários.
“Após anos de muitas dificul-
dades, tornamos o aeroporto 
uma realidade que traz empre-
gos, renda e desenvolvimento 
para todos, não somente aos 
usuários”, comemorou o pre-
feito da cidade, Administador 
Leonaldo Paranhos quando re-
cebeu o prêmio.
Atualmente o aeroporto ofere-
ce seis voos diários com duas 
companhias aéreas: Azul e Gol. 
“Estamos muito otimistas por-
que vamos receber a partir de 
12 de julho a companhia aérea 
Latam”, antecipa Rancy.
Segundo ele, a vinda da Latam 
vai permitir explorar mais os 
grandes hubs aeroportuários 
como Curitiba, São Paulo, Cam-
pinas, Rio de Janeiro, Brasília e 
Goiânia. “Ter ligação com es-

tes grandes centros, para nós, 
é muito importante porque o 
cascavelense vai chegar a qual-
quer destino nacional ou inter-
nacional saindo da sua casa.”
Hoje, para fazer estas cone-
xões, é necessário se deslocar 
até a cidade de Foz do Iguaçu, 
distante 150 quilômetros de 
Cascavel. O secretário também 
lembra que o aeroporto de 
Cascavel atende mais 24 mu-
nícipios da Região Metropo-
litana - mais de um milhão de 
habitantes - e também recebe 
passageiros de outras regiões 
como Toledo, Umuarama, Ter-
ra Roxa e Guaíra. “Para estas 
cidades, somos o aeroporto 
mais próximo”, informa.
A conselheira do Crea-PR, En-
genheira Civil e de Segurança 
do Trabalho, Suzely Soares, 
utiliza o aeroporto há 12 anos. 
“No passado o terminal não 
era nada adequado. Aí come-
çaram melhorias, em pista, em 

Neri Cardoso e Prefeitura de Cascavel
Legenda: Aeroporto de Cascavel
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equipamentos e o início da 
construção de um novo termi-
nal que resultou numa obra ina-
cabada. Finalmente em 2020 
foi fi nalizada a nova estrutura, 
que modernizou muito o aero-
porto”, observa.
Segundo ela, “a obra é mo-
derna, e os equipamentos ins-
talados melhoraram muito as 
condições e a qualidade de 
todos os serviços e como a re-
gião está entre as dez de maior 
potencial econômico, acredi-
to que o aeroporto seja uma 
ferramenta excelente para aju-
dar nesse desenvolvimento”, 
salienta. Porém, a conselheira 
também diz que poderia ter 
mais disponibilidade de voos 
e empresas aéreas. “E também 
mais portões de embarque, se 
pensarmos em aumento de nú-
mero de voos e de empresas 
operando”, reforça.
A Construtora OTT de Curitiba 
foi a responsável pela constru-
ção do terminal de passagei-
ros, a Dalba Construtora fez 
o pátio das aeronaves, a Pe-
trocon fez o estacionamento e 
Avenida Itelo Weber, a Cons-
trutora Evolução fez a cerca no 
entorno do sítio aeroportuário 
e a EBSA-Empresa Brasileira de 
Soluções Aeroportuárias, fez 
instalação dos fi ngers (pontes 
de embarque e desembarque).

01

02

03

04

Reaproveitamento de materiais da 
obra paralisada: Estrutura metálica 70% | 
Estrutura de concreto 80% | Alvenaria 
50% | Piso 100% 

Conciliar três fontes de recursos | 
federais, estaduais e municipais |
 durante o andamento do contrato

Aprovação dos fi ngers | pontes de 
embarque | no meio do andamento da 
obra. Teve de ser feito o detalhamento e, 
mesmo assim, a obra sofreu apenas três 
meses de prorrogação de contrato.

Pátio das aeronaves feito com 2,5 mil 
metros cúbicos de concreto, o que 
representa 320 caminhões do produto

TOP 4 DESAFIOS 
DA ENGENHARIA
EM AEROPORTOS
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PLANO DIRETOR 
A Infraero, empresa pública nacional com mais de 40 anos de experiência, foi 
escolhida por Cascavel para assessoria dos serviços da administração aero-
portuária com vistas à certifi cação da nova estrutura que terá uma mudança 
na homologação, de C3 para C4, o que deve ocorrer em breve. 

A Infraero também está em fase fi nal de elaboração do Plano Diretor e de um 
estudo mercadológico para os demais serviços de melhoria do aeroporto e 
projetos de implantação dos instrumentos de aproximação, bem como um 
estudo de viabilidade técnico e econômico para a concessão. 

“Este plano elaborado com apoio da Infraero prevê investimentos de mais 
50 milhões de reais nos próximos cinco anos”, explica o secretário de Obras 
Públicas, Engenheiro Civil Sandro Camilo Rocha Rancy. 
Entre as obras previstas está a ampliação da pista de pouso que hoje conta 
com 1771 metros de comprimento e 45 metros de largura. A ideia é ampliar 
para 2500 metros de comprimento. “Cascavel nasceu na parte mais alta do 
relevo da região então temos aqui situações de ventos laterais e o aumento 
da pista trará mais tranquilidade aos pilotos nas manobras de pouso, tor-
nando a pista ainda mais segura e o pouso mais tranquilo”, esclarece Rancy.
Também estão previstos pátios com estrutura para cargas e descargas e o 
Sistema de Pouso por Instrumento (ILS- Instrument Landing System), dis-
positivo que fornece ao piloto duas informações essenciais para um pouso 
mais seguro: o eixo da pista e a trajetória ideal de planeio. Esse sistema visa 
eliminar problemas de pousos em condições de teto e visibilidade restritas 
e junto com o Sistema de luzes de aproximação - ALS (Approach Lighting 
System) facilitar também voos noturnos. 
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Engenheiro
responsável

pela obra foi 
homenageado

“No passado o terminal não era nada adequado. Aí começaram 
melhorias, em pista, em equipamentos e o início da construção de 
um novo terminal que resultou numa obra inacabada. Finalmente 
em 2020 foi finalizada a nova estrutura, que modernizou muito o 
aeroporto.”- Eng. Civ. e Seg. Trab. Suzely Soares
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ANATEL E ANEEL FAZEM REVISÃO 
NORMATIVA CONJUNTA PARA 
REGULARIZAÇÃO DE 10 MILHÕES 
DE POSTES NO BRASIL

POSTES 
REGULARIZADOS

As reguladoras Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) e Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) pretendem até o ano 
que vem lançar a revisão da Resolução Con-
junta número 4 Anatel/Aneel, de 2014. Uma 
das motivações é buscar a regularização de 10 
milhões de postes. “Em um universo estimado 
de 46 milhões de postes no Brasil, estimamos 
que 20% estão elegíveis para uma organização 
estruturada”, explica o gerente de Monitora-
mento das Relações entre Prestadores, Enge-
nheiro de Telecomunicações Fábio Casotti. O 
valor estimado para adequação dos postes é 
de R$ 20 bilhões.
No caso do Paraná, o percentual é ainda maior, 
estimado em 30% de um total de três milhões 
de postes instalados, ou seja, um milhão pre-
cisam ser colocados em conformidade. 
A proposta passou por consulta pública en-
cerrada em abril e agora está em período de 

análise para posterior decisão pela diretoria 
colegiada, conforme informações repassadas 
pela área técnica da Aneel. Além da regulari-
zação dos postes, a proposta ainda trata das 
condições gerais de ocupação dos postes das 
distribuidoras, preço pago pela utilização e 
condições de acesso.
“O poste é um ativo muito importante para as 
duas indústrias – telecomunicações e energia 
elétrica – apesar de vinculado de maneira pri-
mária à atividade de distribuição de energia elé-
trica. É uma estrutura muito útil principalmente 
nos ambientes urbanos porque o mesmo poste 
que carrega a rede de energia é responsável 
por trazer às casas e ambientes empresariais 
os sistemas de telefonia, banda larga e TV por 
assinatura. É um ativo crítico e estratégico para 
ambas as indústrias”, explica Casotti.
O gerente da Anatel frisa ainda o que a ação 
objetiva “também preservar a segurança elétri-
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"Estimamos que de 46 milhões de postes no 
Brasil, 20% estão elegíveis para uma organiza-
ção estruturada." - Eng. Telecom. Fábio Casotti

Pexels
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ca e mecânica destes materiais 
pensando nos prestadores de 
serviços e em toda a sociedade.” 
Casotti opina também sobre 
a necessidade de uma revisão 
da Norma ABNT NBR 15214 - 
Rede de distribuição de ener-
gia elétrica — Compartilha-
mento de infraestrutura com 
redes de telecomunicações – 
que é de 2006. “Esta norma é 
utilizada como padrão de ocu-
pação pelas distribuidoras, mas 
é do tempo em que o poste era 
ocupado somente por energia 
e telefonia”, explica. E, contex-
tualiza: “hoje o cenário é outro. 
Os cabos mudaram e não são 
mais tão pesados e há neces-
sidade de se utilizar melhor os 

postes para abarcar todas as 
novas tecnologias”, frisa. 

REDES AÉREAS
Sobre a adoção de uma rede 
subterrânea no Brasil, Casotti 
lembra que a rede aérea aten-
de bem ao País e tem um custo 
de instalação e de manutenção 
bem menor. Segundo a área téc-
nica da Aneel, este custo é 10 
vezes maior na rede subterrânea 
em comparação com a aérea. 
A agência de energia elétrica 
ainda informa que as fi ações 
subterrâneas, podem ser uma 
opção das distribuidoras e 
das empresas de telecomu-
nicações. “Quanto às distri-
buidoras, que são reguladas 

pela ANEEL, a decisão sobre 
a adoção desse padrão é ba-
seada, entre outros aspectos, 
pelo resultado da estimação 
de ganhos com uma melhor 
qualidade na prestação do 
serviço e menores custos de 
manutenção em detrimento de 
uma necessidade de maiores 
investimentos, que podem im-
pactar as tarifas dos consumi-
dores”, informa a Aneel.
Segundo a agência reguladora 
de energia elétrica, a substitui-
ção de redes aéreas por redes 
subterrâneas também pode ser 
demandada por outros interes-
sados, desde que os custos se-
jam arcados por quem solicitar.

Rakelly Calliari Copel
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Conheça mais 
sobre iluminação 

pública

OS POSTES E O 5G

A tecnologia do 5G é mais um ponto motivador para a readequação dos 
postes no Brasil. “O 5G vai demandar um conjunto massivo de investimentos. 
E a performance e desempenho das redes e altas frequências requeridas vai 
necessitar de uma quantidade de redes e uma presença muito granular, ou 
seja, uma densidade das chamadas small cells - que são sistemas irradiantes 
ou “antenas”. Se hoje é possível fazer com distâncias de 1 ou 2 quilômetros 
com o 5g essa distância muda para dezenas ou centenas de metros”, explica 
o Engenheiro de Telecomunicações Fábio Casotti.

E para atender a demanda toda infraestrutura será importante. “Não só 
de postes, mas de todo mobiliário urbano que pode se tornar candidato a 
receber equipamentos da tecnologia. Estamos falando de pontos de ônibus, 
semáforos e fachadas de edifícios.” Leia mais sobre o 5G na página 6.
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A MICRO E 
MINI GERAÇÃO 
DISTRIBUÍDA 
AUMENTA A TARIFA?

ARTIGO          ENGENHEIRO MECÂNICO RICARDO VIDINICH1

A Aneel calcula as tarifas le-
vando em conta os parâme-
tros qualidade e continuidade 
do serviço, com competên-
cia emanada na Constituição 
Federal, que, no seu art. 21, 
determina como titular para a 
exploração dos serviços e ins-
talações de energia elétrica, a 
União.
Algumas decisões tarifárias 
nos encaminham à reflexão, no 
caso da gasolina, por exemplo, 
a formação dos preços, segun-
do a Petrobras, se dá por um 
mix de 27% de álcool anidro 
- ao custo unitário de R$ 3,85/

litro - e de 73% de gasolina 
pura - que mesmo com um 
poder calorífico 54% superior, 
tem o mesmo custo.
O uso do álcool encarece o pro-
duto ao consumidor, enquanto 
beneficia toda uma indústria 
nacional de açúcar e álcool. 
Não se trata de questionar o 
modelo que escolheram para 
nós, mas há de se deixar claro 
quem ganha e quem paga.
O mesmo ocorre na Mini e 
Microgeração Distribuída - 
MMGD. Para incentivar a ex-
pansão da MMGD, a Aneel 
emitiu a resolução normativa 

482 em 2012 permitindo que 
a energia produzida fosse in-
teiramente compensada com a 
tarifa final. À época, os valores 
das placas solares ainda eram 
muito elevados e a geração 
neste modelo era incipiente. 
Em 2019, foi proposta pela 
Aneel, levar em conta apenas 
o valor de energia para fins de 
compensação, o que gerou 
muita pressão contrária por 
parte dos empreendedores e 
consumidores-geradores. Não 
à toa, surgiu o famoso jargão 
“Querem taxar o sol”.
Ato contínuo, exerceu-se pres-

1 Ricardo Vidinich é Conselheiro do Crea-PR, foi representante do Crea-PR no Conselho de Consumidores da Companhia Paranaense de 
Energia Distribuição (Copel-Dis), onde foi presidente até 31 de dezembro de 2021.
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são, também, sobre o parla-
mento, resultando na Lei 14.300 
de 6/1/22, que basicamente 
mantém os benefícios do mo-
delo de compensação até 2045 
- para os que implantarem a ge-
ração solar nos seus tetos até 
o final de 2022 - e uma redu-
ção de 15% ao ano, a partir de 
2023, para os que aderirem ao 
modelo a contar daí. Esse bene-
fício para os próximos 23 anos 
cria, para os consumidores que 
não instalaram seus painéis, um 
valor tarifário cada vez maior. 
Estima-se, a valor presente, um 
valor de R$ 100 bilhões.
Por que isso ocorre? Porque a 
tarifa é calculada com base na 
soma de quatro componentes 
- distribuição, energia, trans-
missão e encargos -, divididos 
pela energia vendida, o que 
resulta no valor em R$/kWh. 
Se o denominador diminui, o 

valor automaticamente aumen-
ta, simples assim. E quem paga 
essa conta é o consumidor, não 
a distribuidora.
Na tarifa básica de baixa tensão 
da Copel-PR, para atendimen-
to a residências, comércios e 
indústrias, o valor é a soma de 
R$ 232,04/MWh (41,5%) para a 
geração; R$ 72,82/MWh (13%) 
para a transmissão; R$ 134,51/
MWh (24,1%) para a distribui-
ção; e R$ 119,43/MWh (21,4%) 
para os encargos (subsídios). 
Para os consumidores cativos, 
que terão de pagar todos os 
custos, equivale ao pagamento 
de R$ 558,81/MWh por essa 
energia gerada pelo seu vizi-
nho que tem teto solar. Ocorre 
que, no último leilão A-4, de 
27/05/22, essa mesma fonte 
energética, vinda das grandes 
fazendas solares, foi comercia-
lizada por R$ 178,20/MWh.

Será que a tarifa em outros pa-
íses é muito menor? Segundo 
os dados oficiais do U.S. De-
partment of Energy (fev/22), o 
consumo médio de cada resi-
dência norte-americana foi de 
908 kWh/mês, e o valor médio 
da tarifa foi de US$ 138/MWh 
ou R$ 689/MWh. A tarifa da Co-
pel é de R$ 558,81/MWh, e o 
consumo médio é de 153 kWh/
mês. Ou seja, a tarifa da Copel 
é 23% menor, apesar do con-
sumo de cada residência nor-
te-americana ser 6 vezes maior. 
O que é bem diferente são os 
impostos, que por lá são de 
8%, enquanto por aqui 50%. 
A Câmara (mai/22), sabiamen-
te, limitou o valor do ICMS, o 
que, se aprovado no Senado, 
vai ajudar a reduzir esse efeito 
para 28%. Estaremos mais pró-
ximos dos norte-americanos.

freepik
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No mês de maio representantes de 63 Entida-
des de Classe estiveram reunidos em Cascavel 
para participar do 6º Seminário do Programa 
de Apoio às Entidades de Classe do Crea-PR. 
Com o tema ‘Agenda Parlamentar do Crea-PR’, 
o evento promoveu a integração de dirigentes 
de Entidades e lideranças do Sistema Confea/
Crea no Paraná e sua preparação para atuar em 
defesa das profissões em questões legislativas. 
Esta ação faz parte do Planejamento Estratégi-
co do Crea-PR e é coordenada pelo Colégio 
Regional de Entidades de Classe (CDER).
Participaram da abertura o presidente do Cre-
a-PR, Eng. Civ. Ricardo Rocha de Oliveira, de 
forma virtual, e presencialmente o coordena-
dor do CDER, Eng. Amb. Luiz Guilherme Grein 
Vieira, o coordenador do CDIN - Colégio de 
Inspetores Estadual, Eng. Eletric. Gilberto Dias 
de Melo, o coordenador do CIE - Colégio 
de Instituições de Ensino Estadual, Eng. Agr. 
José Abramo Marchese, o diretor geral da 
Mútua-PR, Eng. Civ. Julio Cesar Vercesi Russi, 

o conselheiro federal, Eng. Agr. Luiz Antonio 
Corrêa Lucchesi, e o presidente da Areac - 
Associação Regional dos Engenheiros Agrô-
nomos de Cascavel, que foi sede do evento, 
Eng. Agr. Cesar Veronese.
O presidente do Crea-PR disse ser muito im-
portante esse encontro de representantes de 
praticamente todas as Entidades de Classe 
registradas no Crea-PR para essa preparação 
de um trabalho que será feito em conjunto, 
por meio de ações da Agenda Parlamentar. 
Para ele, “a Agenda tem sido um sucesso, a 
rodada que fizemos em 2021 com as prefeitu-
ras, desenvolvimento de novos Estudos Bási-
cos de Desenvolvimento Municipal (EBDMs), 
trouxeram bons exemplos de políticas que 
deram certo como resultado das ações da 
Agenda Parlamentar”. Ele explica que por isso 
este evento foi organizado de forma diferente, 
como uma preparação para a movimentação 
para o lançamento da Frente Parlamentar, “na 
Sessão da Assembleia Legislativa do Paraná 

CREA-PR AUXILIA 
ENTIDADES DE 
CLASSE A ATUAREM 
EM DEFESA DAS 
PROFISSÕES
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(Alep), em defesa do trabalho 
da Frente Parlamentar da Enge-
nharia no estado, como já ocorre 
em nível nacional, pata tratar de 
questões pertinentes às nossas 
profissões, por meio de melho-
rias na legislação”, diz.
O gerente do Departamento de 
Relações Institucionais do Crea-
-PR, Claudemir Marcos Prattes, 
fez uma apresentação geral do 
ProEC, explicando as ações que 
o conselho faz e, prol da susten-
tabilidade das Entidades.
Em seguida foi a vez do diretor 
legislativo da Alep, Dillyardi Alessi, 
realizar uma apresentação detalha-
da sobre o funcionamento da Alep.
A equipe do Crea-PR apresentou 
um minucioso estudo de todos 
os projetos de lei que tramitam 
hoje na Assembleia, destacando 
todos os que têm algum impacto 
nas profissões do Sistema Con-
fea/Crea: Engenharias, Agrono-
mia e Geociências. Com essa 

seleção, os representantes 
presentes tiveram a oportu-
nidade de priorizar aqueles 
projetos que devem ser foco 
do trabalho inicial da Agenda 
com a Frente Parlamentar da 
Engenharia.
 
BONS EXEMPLOS 
– RESULTADOS DA 
AGENDA PARLAMENTAR
No segundo dia do 6º Semi-
nários do ProEC foram apre-
sentados cinco casos de su-
cesso na sustentabilidade das 
Entidades de Classe focados 
em políticas públicas.
O case ‘Projetec – Universi-
dade Estadual de Londrina’ 
foi apresentado pelo prof. Dr. 
Eng. Civ. Aron Lopes Petrucci.
O case ‘Instituto de Plane-
jamento de Cascavel (IPC)’ 
foi apresentado pelo diretor 
presidente do Instituto, Tales 
Riedi Guilherme.

O case ‘Inovações no Proje-
to Casa Fácil - COHAB/Crea/
CEAL/Universidades’ foi apre-
sentado pelo Arq. Luiz Cândido 
de Oliveira, diretor presidente 
da Cohab Londrina.
O case ‘Implantação do Institu-
to Ambiental de Maringá (IAM)’ 
foi apresentado pelo Eng. Agr. 
Osvaldo Danhoni.
Para apresentação do case ‘Pa-
vimentação de Estradas Rurais, 
Internet no Campo e Implan-
tação da Secretaria Municipal 
de Tecnologia e Inovação de 
Pato Branco’, esteve presente 
o Eng. Agr. Clodomir Ascari, 
presidente da Federação dos 
Engenheiros Agrônomos do 
Paraná e vice-presidente do 
Crea-PR.
Finalizando o evento, o pales-
trante Rodrigo Fornos, Jorna-
lista, falou de “Mídia training, 
comunicação, apresentação 
pessoal e advocacy”.
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As tabelas referenciais de honorários profissio-
nais são parâmetros que auxiliam na formula-
ção do cálculo de honorários para a prestação 
de serviços técnicos, com base em valores 
referenciais para a execução de determina-
dos tipos de obras ou serviços. Porém, vale 
destacar que a tabela é aplicável em situações 
cuja contratação seja objeto de concorrência 
entre profissionais, estando dentro de uma 
mesma base territorial. As tabelas parame-
trizam valores para a concorrência leal entre 
os profissionais, e este é o ponto crucial a ser 
considerado. Essa concorrência leal é o princi-
pal benefício das Tabelas, conforme preconiza 

o Código de Ética do Sistema Confea/Crea, 
adotado pela Resolução 1002/2002.

COMO SABER SE UM HONORÁRIO É VIL 
OU EXTORSIVO?
As Tabelas Referenciais de Honorários de-
vem ser expressão do equilíbrio das práticas 
de mercado profissional na sua circunscrição, 
ao mesmo tempo em que devem promover 
ganhos justos para os profissionais e ser im-
pulsionadoras de uma política de valorização 
das profissões perante a sociedade. Prática 
de honorários justos é a defesa, preservação 
e valorização das profissões.

VOCÊ CONHECE AS 
TABELAS REFERENCIAIS 
DE HONORÁRIOS 
PROFISSIONAIS?
ENTENDA O QUE SÃO, COMO SE TORNAM 
LEGÍTIMAS E PORQUE O PROFISSIONAL QUE 
DESCUMPRIR OS VALORES REFERENCIADOS 
FICA SUJEITO ÀS PENALIDADES COMPATÍVEIS 
COM A INFRAÇÃO
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QUEM ELABORA AS TABELAS 
REFERENCIAIS DE HONORÁRIOS?
Os profissionais de uma mesma base territorial, 
através de suas Entidades de Classe, legítimas 
e representativas, com interesse em determina-
do tipo de obra ou serviço que sejam objetos 
concorrenciais, por meio de um pacto ético.

COMO UMA TABELA REFERENCIAL 
DE HONORÁRIOS SE TORNA LEGAL, 
APLICÁVEL E LEGÍTIMA?
Através do seu registro no Crea, conforme es-
tabelece a Lei Federal n.º 5.194/66 que regu-
la o exercício das profissões de Engenharia, 
Agronomia e Geociências e que estabelece a 
competência do Crea em registrar as Tabelas 
Básicas de Honorários Profissionais elaboradas 
pelos órgãos de classe.

QUAL O PAPEL DAS ENTIDADES DE CLASSE?
• Identificação da tipologia de obras e serviços 
que demandam parametrização de honorários:
• Mobilização dos profissionais de sua base 
territorial;
• Formatação das Tabelas de Honorários;
• Pacto na divulgação, debate e aprovação da 
Tabela;
• Proceder o registro da Tabela no Crea;
• Execução da aplicação das Tabelas;
• Divulgação;
• Acompanhamento das respostas de mercado;
• Ajustes e verificação do cumprimento.

QUAL O PAPEL DO CREA?
• Estímulo às Entidades de Classe para formu-
lação das Tabelas de Honorários;
• Sugestão de critérios;
• Apoio à produção;

• Registro e divulgação das Tabelas de Hono-
rários, conforme dispõe a lei;
• Fiscalização do cumprimento ético pelos seus 
meios correntes;
• Instauração de processo por infração ética 
ante denúncia ou indício verificado pela fis-
calização de descumprimento das Tabelas de 
Honorários.

QUAL O PAPEL DOS PROFISSIONAIS?
• Contribuir para a elaboração e aperfeiçoamen-
to das Tabelas;
• Cumprir com o pactuado nas Tabelas;
• Auto fiscalização;
• Contribuir para o cumprimento e permanente 
aperfeiçoamento das Tabelas;
• Definir seus honorários livremente, porém 
observando os parâmetros existentes.

CAMPANHA DO CREA-PR PELA 
ATUALIZAÇÃO DAS TABELAS 
REFERENCIAIS DE HONORÁRIOS
Em 2022, o Crea-PR lançou junto às Entidades 
de Classe do estado a campanha em prol da 
atualização das Tabelas Referenciais de Hono-
rários e hoje todas as tabelas registradas estão 
disponibilizadas no sítio eletrônico do Con-
selho. Este trabalho de orientação e fomento 
em andamento tem previsão de conclusão nos 
próximos meses. É uma ação estratégica im-
portante do Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Paraná em prol da valorização 
das profissões. Futuras ações de divulgação, 
fomento e fiscalização do cumprimento das 
Tabelas estão previstas pelo Crea-PR.
Acesse no site das Entidades de Classe as Ta-
belas Referenciais de Honorários que estão re-
gistradas no Crea-PR.
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Números 
JAN – MAI

2022
ACESSOS EM 2022 

29.500
TOTAL DE ACESSOS DESDE 2013

1.164.000

REVISTA 
TÉCNICO-CIENTÍFICA

INSCRIÇÕES EM 2022

3.000
TOTAL DE INSCRIÇÕES DESDE O LANÇAMENTO

13.500

CURSOS ON-LINE 
PLATAFORMA EAD 
DO CREA-PR

FISCALIZAÇÃO

11.535
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

7.812
PROCESSOS FINALIZADOS

DENÚNCIAS ATENDIDAS

1.216

FISCALIZAÇÃO
POR MODALIDADE

6.147
1.804
1.237
952
812
312
254
17

CIVIL

MECÂNICA/METALÚRGICA

ELÉTRICA

AGRONOMIA

DIVERSAS MODALIDADES

QUÍMICA/ GEOLOGIA/ MINAS

SEGURANÇA DO TRABALHO

AGRIMENSURA

COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO
E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

36
TELEVISÃO:

62
JORNAIS IMPRESSOS:

89
RÁDIO:

375
SITES:

1
REVISTAS:

46
VEÍCULOS SEGMENTADOS DAS ÁREAS
DE ENGENHARIA , AGRONOMIA 
E GEOCIÊNCIAS

NOTÍCIAS PUBLICADAS EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
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A Agenda Parlamentar do CREA-PR traz uma 
série de cadernos técnicos que descrevem a visão 
e orientação das engenharias, agronomia e 
geociências em 4 eixos essenciais para o 
desenvolvimento da sociedade. Apresentada a 
prefeitos e candidatos de 40 municípios, a Agenda 
Parlamentar é um guia valioso para orientar nossos 
gestores públicos e ajudar a construir um futuro 
melhor para todos os paranaenses.

AS ENGENHARIAS, AGRONOMIA
E GEOCIÊNCIAS FALAM,
A SOCIEDADE ESCUTA,
E UM FUTURO
MELHOR ACONTECE.

APONTE A CÂMERA E ACESSE 
A AGENDA PARLAMENTAR:


