
Foco
ENGENHARIA
AssociAção dos EngEnhEiros E ArquitEtos dE cAscAvEl Em pArcEriA com o crEA-pr

Ano 2 | Edição 3 | Novembro 2018

78678059/0001-20/2018 DR/PR 
AEAc

Fiscalização está mais rígida com lei que dá poder de 
polícia administrativa ao Corpo de Bombeiros | Pág. 18







E n t r e  A s p a s

E x p e d i e n t e

AEAC – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel
Rua Presidente Bernardes, 1910 – Centro 85801-180 • Cascavel PR • 45 3224-1315 • www.aeac.org.br

Rodolfo Azanha Batista Presidente Andrea Resende de Souza Vice-Presidente Paulo Gris 1º Secretário 
Larissa Giovanella 2ª Secretária Darci Gonzatti 1º Tesoureiro Thiago Augusto Folador 2º Tesoureiro 
Maria Estela M. Domingues, Ronald Peixoto Drabik e José Luiz Parzianello Conselho Fiscal

REviSTA AEAC EDição 3  •  novEMBRo/2018
Textos Patrícia Blümel Projeto Gráfico e Diagramação Daniela Baumguertner Fotos vandré Dubiela, Banco de imagens & Freepik.com 
Revisão Hellen Guareschi Impressão Gráfica Positiva Tiragem 1000 exemplares

Aprimorando e reciclando nossos 
conhecimentos técnicos-científicos

Colaborar com a constante evolução e excelência da 
expertise de nossos profissionais, por meio da disseminação 
de conhecimentos gerais e técnico-científicos, é um dos 
grandes papeis das Entidades de Classe, por isso, parabenizo 
a AEAC por mais esta edição.

No Crea-PR, estamos alcançando resultados surpreendentes 
com a veiculação das nossas Revistas Técnicos-Científicas. Já 
somamos 13 publicações e, somente no primeiro semestre 
deste ano, tivemos 63.331 mil acessos em nossos conteúdos, 
totalizando 333 mil desde o lançamento do primeiro número.

Para que um artigo seja publicado na revista Técnico-Científica 
do Crea-PR é necessário que o autor seja um profissional regis-
trado no sistema Confea/Crea, de qualquer região do Brasil. 
Já os coautores, não precisam do registro. A submissão dos 
artigos é feita diretamente no site do Crea-PR (www.crea-pr.
org.br), onde é possível acessar critérios da política editorial 
e mais informações. Após a submissão, cabe ao coorde-
nador editorial analisar previamente a forma e o conteúdo 
submetido e, se considerado apto, é encaminhado eletroni-
camente a pelo menos dois avaliadores, especialistas da área 
e membros do Conselho Avaliador. Para os artigos científicos, 
a submissão ocorre para o Conselho Avaliador Científico, já 
para os artigos técnicos, a submissão ocorre para o Conselho 
Avaliador Técnico.

Para acessar nossas revistas Técnico-Científicas, basta entrar 
no site do Crea-PR www.crea-pr.org.br ,na aba Comunicação.

Boa leitura!

Engenheiro civil Ricardo Rocha, presidente do Crea-PR

Reinventar-se, sempre!

Com o ano de 2018 chegando ao fim, cabe uma análise 
das ações feitas, mas principalmente um olhar à frente, com 
foco em tudo o que ainda pode ser alcançado. As metas são 
sempre ambiciosas e somente o trabalho árduo e dedicado 
nos fará alcançá-las.

O trabalho agora é de reconstrução da entidade, aproximação 
com os associados e busca por novos profissionais. E, para 
isso, é preciso dinamismo, organização e divulgação. Temos 
também a meta de depender cada vez menos do Crea-PR. 
A ajuda é bem-vinda, mas sabemos que é possível caminhar 
mais longe com as próprias pernas.

Atrair novos associados também exige uma diretoria dinâmica, 
novas ideias e cada vez mais serviços e atividades que atendam 
aos anseios dos profissionais. E esse é um trabalho contínuo 
e que reverbera por muito tempo. Basta ver que ainda hoje, 
mesmo com todas as dificuldades, a Aeac é reconhecida no 
Prêmio Crea de Qualidade (PCQ).  Isso é fruto de um bom 
trabalho desenvolvido no passado. 

E assim vamos começar o ano de 2019, com novas metas 
para a construção de uma entidade cada vez mais fortale-
cida. Olhar para o futuro, mas com mãos unidas construindo 
o presente! Seguimos, sempre em frente!

Boa leitura.

Engenheiro eletricista Rodolfo Azanha Batista, 
presidente AEAC
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A c o n t e c e  n a  E n g e n h a r i a

AEroporto rEgionAl dE cAscAvEl

Cascavel entre 
as melhores

O prefeito de Cascavel Leonaldo Paranhos esteve 
recentemente em audiência com o secretário 
estadual de Desenvolvimento Urbano - Sedu, 
Silvio Barros. Entre os assuntos, o projeto e o 
edital de licitação das obras do terminal que está 
em fase de conclusão do Aeroporto Regional 
de Cascavel, assunto abordado na matéria 
especial na primeira edição da revista da Aeac. 
Ambos também trataram da homologação do 
processo licitatório para obras de recape da Rua 
Flamboyant, com área total de 17.491,80 m². A 
obra será executada pela empresa Pavimentações 
e Terraplenagens Schmitt Ltda. 
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Confea define 
data da 76ª Soea
Na sessão plenária 1476, foi aprovado o período de 
16 a 19 de setembro para realização da 76ª Semana 
Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea), em 
Palmas (TO). Em outra decisão, os conselheiros 
aprovaram que a solenidade de encerramento da 76ª 
Soea, marcada para o dia 19 de setembro de 2019, 
ocorrerá junto com a sessão solene de abertura do 
10º Congresso Nacional de Profissionais (CNP).  
O Congresso de Profissionais reunirá os delegados 
de 19 a 21 de setembro, em Palmas, para apreciação 
das propostas. Pelo texto aprovado, a segunda etapa 
do Congresso será realizada em Brasília, em data que 
ainda será definida.

(com informações do Confea)

A cidade conquistou a 23ª posição como 
melhor do Brasil para fazer negócios no estudo 
da Urban Systems para a Revista Exame, 
que analisou fatores sociodemográficos, 
econômicos, de saúde, educação, infraestrutura, 
financeiros e o transporte de 310 municípios 
para definir o ranking. No Paraná, a cidade está 
na terceira posição, atrás de Curitiba e Maringá 
e à frente de Londrina, Toledo, Umuarama, 
Araucária, Guarapuava e Foz do Iguaçu. Em 
um ano, Cascavel subiu 17 posições. Em 2017, 
ocupava a 40ª posição neste mesmo ranking.
(com informações da Prefeitura de Cascavel)
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Novos prazos 
do eSocial
Para aperfeiçoar o processo de implantação do 
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU), no início de outubro, a 
Resolução CDES nº 05, que definiu novos prazos para o 
envio de eventos de segurança e saúde do trabalhador. 
Pelo novo cronograma, passa a ser janeiro de 2020. Não 
houve alterações para as empresas do 1º grupo, que 
já estão transmitindo todos os eventos para o eSocial, 
exceto eventos de SST, que serão enviados a partir de 
julho/2019.

cAscAvEl É 
dEstAquE nA 
gErAção dE 
EmprEgos
O Paraná é destaque na geração de empregos 
em setembro, de acordo com dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
divulgados pelo Ministério do Trabalho. O 
saldo positivo foi de 9.487 postos de trabalho. 
No acumulado do ano, foram abertos 54.958 
postos de trabalho, o que coloca o Paraná 
na terceira posição no ranking nacional. No 
período, Curitiba foi a cidade no estado que 
mais empregou, com a abertura de 3.650 vagas, 
seguida de Cascavel com 554, Ponta Grossa com 
438 e Foz do Iguaçu com 343.
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casa fácil 
atende 90% 
dos municípios
Criado pelo Crea-PR em 1989, o Programa 
Casa Fácil firma uma parceria do Conselho 
com Entidades de Classe registradas e as 
Prefeituras Municipais, para a construção de 
casas populares com até 70 m² para famílias 
com renda de até três salários mínimos. Em 
1998, o Convênio foi premiado pela ONU – 
Organizações das Nações Unidas e integrado 
ao banco de boas práticas da organização na 
categoria regional. Já atendeu mais de 180 
mil famílias, com mais de 10 milhões de m² 
construídos em diversas cidades do Paraná. 
Acesse: http://casafacil.crea-pr.org.br
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Diferenciação
é a chave

nEGoCiAção Como vender e precificar produtos e serviços de engenharia

m e r c a d o

Engenheiro civil 
e conselheiro 
do Crea-PR, 
Sady Pezzi 
Júnior

CABE AOS ENGENhEIROS 
BUSCAREM A MELhORIA DOS 
PROCESSOS E A INOVAçãO PARA 
CONqUISTAR MAIS CLIENTES
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É o mercado que dita qual preço deve ser 
praticado. De acordo com o engenheiro civil 
Sady Pezzi Júnior, não há como ser diferente 
disso quando falamos em formação de preços 
na engenharia. Mas a inovação faz toda 
a diferença. “Imagine um engenheiro que 
desenvolveu uma metodologia exclusiva para 
alguma atividade da obra que lhe dá uma 
diminuição nos custos. Ele tem a opção de 
se tornar mais competitivo repassando ao 
cliente e só depois que seus colegas estiverem 
prontos a usar esta nova tecnologia os preços 
serão equalizados”, exemplifica o sócio da 
Sady Pezzi Soluções Empresariais.

Mas, quando falamos em negociação, o mais 
importante é buscar um posicionamento na 
mente do consumidor, segundo o engenheiro, 
que também é conselheiro do Crea-PR. “Seu 
produto ou serviço precisa apresentar um grau 
de diferenciação percebido a ponto de o cliente 
estar disposto a pagar mais.” Ou seja, é preciso 
que o cliente perceba valor no que vai adquirir.
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nEgociAção
O engenheiro explica que nenhuma negociação é parecida 

com a outra, pois as pessoas de ambos os lados têm interesses 
individuais diversos: menor preço, prazo, condição de pagamento, 
empatia e disponibilidade, por exemplo. “Toda e qualquer negociação 
do século XXI será baseada em informação, o lado mais informado 
terá vantagem. E ambos os lados devem ter uma percepção de valor 
atendida”, explica Pezzi Júnior. 

“A concorrência existe em 
todos os setores. Mantenha-se 
atualizado sobre tudo que possa 
ser percebido como valor pelo 
seu cliente. Não adianta falar 
sobre qualidade, ela precisa ser 
percebida” Sady Pezzi Júnior

Tudo começa, orienta o engenheiro, com a percepção de quais 
são as variáveis mais importantes para o cliente. Assim é possível 
individualizar propostas para melhor acertar. O conselheiro alerta 
também sobre uma variável presente na negociação, e que é descrita 
por Charles M. Futrell em seu livro “Vendas, Fundamentos e Novas 
Práticas de Gestão” que é a objeção. “A objeção representa a contra-
riedade ao que foi oferecido e é preciso saber lidar com essa situação, 
caso ocorra, para fechar um negócio”, diz o engenheiro civil. 

PASSoS PArA 
A CoNquiStA

Pontos importantes a se considerar 
no momento da negociação

PlANeJAr-Se para objeções 

ANteCiPAr-Se e ir prevenido

SAber liDAr com as objeções quando surgirem

Ser SeMPre PoSitivo

ouvir, escutar o que o cliente quer – isso pode 
ser decisivo

eNteNDer as objeções

reSPoNDer as objeções

Fonte: Livro “Vendas, Fundamentos e Novas Práticas de Gestão”, de 
Charles M. Futrell

prEcificAção
E na hora de colocar preço? De onde partir para 
precificar corretamente produtos e serviços de 
engenharia? O engenheiro civil explica que é 
preciso levar em conta dois fatores: concorrência e 
influência do governo na formação do preço. 
“O preço refere-se à relação entre custo e margem 
e o que aumenta a concorrência de preços são 
alguns fatores como custo fixo elevado; excesso 
de capacidade instalada; crescimento lento e falta 
de diferenciação”, explica Sady Pezzi Júnior, que 
também é professor universitário.

Para estabelecer uma fórmula básica, pode-se levar 
em conta os seguintes fatores: A - Custos e despesas 
variáveis; B - Soma das margens de contribuição de 
todos os produtos; C - Custos fixos e despesas fixas; 
D - Lucro desejado. 

Assim, a fórmula é: A+B+C+D = PREçO

O conselheiro diz que “o lucro é o valor auferido 
após o esgotamento das despesas e do preço 
final praticado, levando em conta concorrência 
e governo”. Segundo Pezzi Júnior, o lucro deve 
ser prioridade e pode ser obtido basicamente de 
duas formas: vendendo em grande quantidade, 
sacrificando margens para ganhar no volume – 
varejo; ou vendendo em menor quantidade por 
preços maiores, ganhando na exclusividade. “Cabe 
a cada um definir o que deseja.”

Revista AEAC | 9



Mudança de
ACESSo Profissionais são fundamentais

d e s e n h o  u n i v e r s a l

ACESSIBILIDADE É 
TEMA DE MUITOS 
DEBATES, MAS 
AINDA FALTA 
COMPROMETIMENTO 
PARA ALCANçAR 
RESULTADOS MAIS 
EFETIVOS

O tema não é novo, 
mas merece sempre ser 
colocado em destaque, 
pois os avanços ainda são 
divulgados de forma tímida. 
No Crea-PR, a defesa da 
questão acontece desde 
2006, quando foi criado o 
Programa de Acessibilidade 
do Conselho.

paradigmas
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A presidente da Comissão de Acessibilidade do Crea-PR e 
conselheira, engenheira civil Célia Neto Pereira da Rosa, afirma 
que o trabalho tem sido intensificado no sentido de levar infor-
mação aos profissionais. Célia atua nessa questão também 
na Comissão Temática de Acessibilidade e Equipamentos do 
Confea (CTAE) e na Comissão de Acessibilidade da Prefeitura 
de Foz do Iguaçu.

Recentemente, o Confea lançou uma reedição da Cartilha de 
Acessibilidade. “Na CTAE estamos definindo o Manual de Acessibi-
lidade. A ideia é apresentar um material completo de necessidades 
em obras e equipamentos para elaboração de projetos e reformas 
de acordo com a norma ABNT 9050/2015 e LBI (Lei Brasileira de 
Inclusão), bem como demais normas e leis”, conta.

Segundo Célia, a finalidade é facilitar aos profissionais o 
acesso às informações atualizadas com relação a normas, leis e 
decretos. “Sabemos da dificuldade que os profissionais têm em 
buscar todas as informações nas diversas fontes ficando muitas 
vezes em dúvida e não atendendo a norma”, afirma.

“O que eu observo é que as falhas de implementação 
podem ser encontradas em diversas etapas: no desenvolvimento 
do projeto – principalmente em função do tipo de edificação 
ou uso – na aceitação do proprietário ou até na execução. O 
objetivo é desenvolver os projetos atendendo todas as normas, 
mas ao longo da construção pode haver alterações que acabam 
gerando uma falha no desenho universal que só depois que a 
obra está pronta aparecem”, explica a engenheira civil Larissa 
Giovanella Folador, diretora de projetos da DGI Construtora e 
membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CMPD). 

pApEl dos 
municípios
A questão da acessibilidade também passa por formulação 

de políticas públicas e inclusão do tema na pauta dos debates 
municipais. “As prefeituras devem analisar os novos projetos 
com base na Norma de Acessibilidade ABNT 9050/2015 e 
também as obras de reforma. Sugerimos que as prefeituras 
tenham a Comissão de Acessibilidade para análise e fiscalização 
das obras. Não permitindo que obras novas ainda sejam feitas 
em desacordo com a norma e a LBI bem como demais normas 
e leis”, orienta Célia.

Em Cascavel, a Assessoria de Políticas Públicas e Inclusão 
Social da Pessoa com Deficiência (APPIS), criada em 2001, 
cumpre a função de pensar as políticas públicas. A criação foi 
uma reivindicação do Fórum Municipal em Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência.

A principal tarefa da APPIS é assessorar técnica, política e 
juridicamente o Executivo e articular com os diversos órgãos da 
administração municipal, visando ações com objetivo de incluir a 
pessoa com deficiência nos programas e projetos do município.

Para a coordenadora da APPIS, Maria Filomena Cardoso 
André, também conselheira do Conselho Municipal dos Direi- 
tos das Pessoas com Deficiência de Cascavel, é importante que 
os municípios tenham como base a questão técnica na elabo-
ração de suas políticas públicas. “Mas tenham também a humil-
dade de consultar a comunidade, especialmente os segmentos 
que serão contemplados pelos seus projetos, programas e 
serviços, a fim de atender às diversas realidades”, avalia.

dEsAfios
Infelizmente essa não é a realidade em todos os municípios. 

“Dependendo da estrutura do município, se não houver uma 
programação ao longo do tempo da execução das adaptações 
necessárias em edificações antigas, serão gerados um custo 
acumulado e uma quantidade de obras que dificilmente uma 
gestão consegue concluir”, observa Larissa.

Para ela, além da necessidade de atenção nos projetos 
dessas obras antigas, também há uma demanda de projetos de 
obras novas. “Mas é preciso que o município exija que as novas 
obras sejam executadas de forma que atendam a legislação em 
vigor”, afirma.

E reforça: “A norma de acessibilidade, NBR 9050, foi criada 
em 1985, só que atualmente com a facilidade de acesso à tecno- 
logia os profissionais não podem alegar o desconhecimento 
da norma. Principalmente desde sua segunda edição em 2004, 
quando foi amplamente divulgada. Lembrando que já temos a 
terceira edição desde 2015”.
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Avanços 
na gestão

EvoLução BIM para obras públicas

t e c n o l o g i a

Engenheiro civil 
Leonardo 
Lora
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Decreto prevê uso de BIM em 
obras públicas e medida trará mais 
controle e rastreabilidade

O Decreto nº 9.377/2018, de 18 de maio, institui a Estratégia 
Nacional de Disseminação do Building Information Modelling – 
Estratégia BIM BR. Essa é uma boa notícia, já que a tecnologia BIM 
chegou para revolucionar a construção civil. “A utilização do BIM pelo 
setor público representa um grande passo para se acabar de vez com 
os esquemas de corrupção, fraudes e superfaturamentos em obras 
públicas, sem contar todos os outros benefícios que uma obra bem 
planejada traz”, afirma o engenheiro civil Leonardo Lora, sócio-proprie- 
tário da Construtora Bastian e Lora.

“historicamente sabemos que revoluções assim só acontecem 
impulsionadas por força maior, seja por iniciativa do mercado (quando 
há interesse e lucro) ou por força de Lei, o que já vem ocorrendo em 
muitos países de forma muito eficaz”, explica a arquiteta Danielle 
Cenci, especialista em gestão de projetos e que está concluindo o MBA 
de BIM Manager.

Ela se refere às iniciativas internacionais, como os Estados Unidos, 
que criaram, em 2003, o programa nacional denominado 3D-4D-BIM 
e a partir de 2006 decretaram que os novos edifícios públicos fossem 
projetados em BIM. Dados de 2012 mostraram que a utilização do BIM 
chegou a 71%.

Outros países também seguiram o mesmo caminho, tais como: 
Singapura, Reino Unido (que hoje já ultrapassou os Estados Unidos em 
representatividade BIM), Noruega, Dinamarca, Finlândia, hong Kong, 
Coreia do Sul, holanda, Espanha, além de Alemanha, França e China, 
que vêm se movimentando rapidamente.

“Na América do Sul, o Chile foi o pioneiro na adoção da tecnologia 
BIM em projetos públicos”, informa Danielle. No Brasil, Santa Catarina 
foi o primeiro estado a definir que até 2019 as licitações de obras 
públicas sejam feitas com a metodologia BIM. “Mas outros estados, e 
aqui destaco o Paraná, também encontram-se bem avançados em suas 
normativas, discussões e incentivos ao BIM.”

oportunidade
Lora destaca que isso representa novas perspectivas para os 

profissionais. “Na verdade, não se trata mais de futuro. O processo 
de transição de nosso modelo atual para essa nova plataforma já está 
em andamento, e dentro de alguns anos quem não estiver atualizado 
perderá espaço no mercado. A demanda do mercado por profissionais 
capacitados é inevitável, a procura por consultorias, cursos, palestras, 
workshops deve crescer exponencialmente nos próximos anos, abrindo 
um novo espaço com ótimas expectativas.”

compatibilização 
de projetos
O BIM traz inúmeras vantagens, sendo uma das mais expressivas 

a compatibilização dos projetos, acabando com erros e interferên-
cias entre os diversos planejamentos de uma obra. “No sistema, 
todos os profissionais que integram a equipe de criação do projeto 
podem interagir e adicionar diversas informações de maneira quase 
simultânea, evitando que os projetos fiquem desatualizados ou em 
versões diferentes”, elucida Danielle.

Como resultado, a tecnologia permite um melhor planejamento 
tanto do projeto como da obra. “É possível organizar a logística dos 
materiais, criar cronogramas mais próximos da realidade, além de mais 
controle das fases e aquisição ou solicitação de equipamentos durante 
o ciclo da obra”, conta a arquiteta.
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diferencial
competitivo

SEGuRAnçA Sistemas reduzem riscos ambientais

g e s t ã o  A m b i e n t a l
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OS SISTEMAS DE 
GESTãO AMBIENTAL 
PERMEIAM TODOS 
OS PROCESSOS DE 
UMA EMPRESA

Engana-se quem acha que um Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA) cumpre 
apenas questões e processos ligados à 
questão ambiental. É muito mais que 
isso. “Todas as atividades humanas 
provocam interações nas condições 
ambientais, de variadas intensidades, 
conforme os riscos ambientais 
relacionados”, explica o engenheiro 
químico e de Segurança do Trabalho, 
Luiz Fernando Joly Assumpção.

Autor de diversos livros técnicos sobre o tema, como o “Manual 
Prático para implementação de Sistema de Gestão Ambiental para 
Certificação ISO 14.001/2015”, Assumpção afirma que as empresas 
podem ter várias vantagens com o SGA. Entre elas: melhoria da 
competitividade; melhoria do desempenho ambiental e atendi-
mento à legislação; facilidade no gerenciamento de problemas 
quanto à identificação de causas relacionadas e nas condutas para 
solucioná-las. Além disso, o SGA evita desperdícios e reduz custos; 
redução e eliminação de riscos e responsabilidade ambientais; 
melhoria de imagem e melhoria na relação com os detentores de 
interesses (funcionários, clientes, fornecedores, vizinhos, fiscalização 
ambiental e outros); acesso a capital de baixo custo e a seguros mais 

baratos. Por fim, permite acesso a novos mercados e melhoria na 
competitividade empresarial.

E olhando para todos esses benefícios logo se pensa que fazer 
um SGA é apenas para grandes empreendimentos, mas não: “O SGA 
deve ser entendido como apropriado e vantajoso para qualquer tipo 
de unidade – do ramo industrial, comercial e de serviços – e, princi-
palmente, para nossas residências”.

compEtitividAdE
Implementar um SGA também pode trazer melhora na competi-

tividade para as empresas, já que alguns mercados impõem condições 
para que somente empresas com determinados pré-requisitos 
possam participar. “Como, por exemplo, a exigência da certificação 
ambiental para organizações que queiram tomar parte do mercado 
automobilístico americano e europeu. Mesmo aqui no Brasil algumas 
montadoras já estão sugerindo prazos para que as suas fornece-
doras de peças obtenham esta certificação”, afirma Assumpção, que 
também é mestre em engenharia e ciência dos materiais.

E apesar de ainda não representar um diferencial tão significa-
tivo no Brasil, a área está em expansão. “quando a interferência das 
alterações climáticas e os problemas decorrentes da poluição urbana 
se salientarem, os valores relacionados com a imagem ambiental de 
determinado produto ou serviço, certamente se tornará um diferen-
cial significativo”, diz Assumpção.

Para ele, que também é auditor ambiental, “o SGA pode ser uma 
oportunidade para realçar a imagem de um produto no mercado e, 
com esta vantagem sobre os concorrentes, pode determinar volume 
maior de vendas, novas e melhores oportunidades de negócios e, 
sobretudo, uma maior lucratividade”.

Empresas como fabricantes de papel e celulose, ramo químico 
e farmacêutico, metal-mecânico, montadoras de automóveis e suas 
fabricantes de autopeças estão entre as que já têm optado por esta 
oportunidade.

Um SGA amadurecido pode melhorar a imagem do produto 
no mercado consumidor e isso poderá ser, em um futuro próximo, 
determinante para a sobrevivência do produto no mercado. “O SGA 
faz um reforço adicional na imagem de venda de um determinado 
produto, com isso, o investimento em um projeto ambiental, além 
de evitar acidentes e obter inúmeros outros benefícios já citados, 
também poderá determinar seguramente a melhoria na competitivi-
dade e na lucratividade empresarial”, calcula o engenheiro.

ExEmplos Em 
outros pAísEs
O engenheiro conta que na Europa as empresas que possuem 

um SGA robusto já acumulam vantagens sobre as que ainda estejam 
em planos de implantação de um sistema. Eletroeletrônicos e outros 
aparelhos já são vistos com bons olhos pelo consumidor quando se 
pode identificar que o fabricante demonstra preocupações ambi-
entais. Mesmo no Brasil, eletroeletrônicos que consomem menos 
energia já são preferidos em comparação com aqueles com design 
ou características mais arrojadas.

Engenheiro 
químico e de 
Segurança do 
Trabalho, 
Luiz 
Fernando 
JoLy 
aSSumPção
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Passo a passo

1. Obter o comprometimento da alta direção

2. eScOlher e indicar o gestor ambiental

3. PreParar e relacionar necessidades 
(orçamento, materiais, pessoal etc.)

4. efetuar uma avaliação do status atual das 
condições ambientais da unidade

5. MONtar o Time de Trabalho

A elaboração de um efetivo programa ambiental 
deve seguir a seguinte ordem:

6. elabOrar o Planejamento do SGA

7. cONtratar, se necessário, uma 
consultoria externa

8. DefiNir cronograma de reuniões

9. elabOrar cronograma de atividades 

10. iNiciar os trabalhos técnicos

Câmara de Vereadores de Cascavel 
entrega votos de louvor ao presidente 
Ricardo Rocha de Oliveira

O presidente do Crea-PR, engenheiro civil Ricardo Rocha de 
Oliveira, foi homenageado pela Câmara Municipal de Cascavel no 
último dia 6 de novembro. Por proposição do vereador Fernando 
hallberg, o presidente recebeu Voto de Louvor e Congratulações, 
entregue a personalidades da região que se destacam por sua atuação.

Antes de assumir a posição de presidente do Conselho Regional, 
Oliveira, que é doutor em Engenharia Civil, teve sua atuação marcada 
na defesa do ensino. Foi professor e coordenador de curso de Enge- 
nharia Civil na Unioeste e também chefe do Departamento de Engenha- 
ria e diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia. Entre julho de 
2003 e janeiro de 2004 foi reitor pró-tempore. Atuou também como 
coordenador da Comissão de Ensino do Crea-PR.
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LouvoR Presidente do Crea-PR

h o m e n a g e m

Presidente do Crea-PR, 
Ricardo Rocha de 

oliveira (esq.), recebe 
a homenagem do 

vereador de Cascavel 
Fernando Hallberg
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Foco na 
divulgação

ASSiSTênCiA Entidade busca ampliação do quadro associativo

Diretoria da Mútua busca 
difundir serviços, ações e 
benefícios para os profissionais 
das áreas tecnológicas

A Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-PR – 
atua para fornecer atendimento às necessidades e benefícios para 
profissionais ligados ao sistema Confea/Crea. Conta atualmente no 
Paraná com 3.611 associados, sendo as maiores categorias: 1.243 
engenheiros civis; 440 engenheiros agrônomos; 318 engenheiros 
eletricistas; 250 funcionários do Crea-PR e 200 engenheiros mecânicos.

Mas considerando o universo de profissionais das áreas 
tecnológicas, o número de associados ainda é pequeno. “A Mútua 
é uma entidade pouco conhecida no Paraná, desta forma tem um 
quadro associativo muito reduzido, considerando sua importância 
para os profissionais registrados no Crea”, afirma o engenheiro 
químico, diretor administrativo da Mútua, Luiz Eduardo Caron.

Segundo ele, que também é conselheiro do Crea-PR e coor-
denador nacional das Câmaras de Engenharia química e ainda 
coordenador da Câmara de Engenharia química, Geologia e Minas 
do Conselho Regional, “esse é um dos motivos que levou a atual 
diretoria a definir como meta para 2018 a divulgação dos serviços, 
ações e benefícios para ampliação do quadro associativo e interio- 
rização da assistência”.

“Conseguimos uma adesão maciça após a apresentação da 
Mútua PR em eventos. Tanto que o quadro associativo aumentou, 
e muito, devendo chegar a 70% até fim desse ano em comparação 
ao ano anterior”, avalia o engenheiro civil e diretor geral da Mútua, 
Julio Cesar Vercesi Russi.

E o diretor administrativo confirma que os resultados estão 
aparecendo. “O crescimento de associados, tanto em números abso-
lutos como percentuais, foi o maior entre todas as 27 Mútuas que 
atuam no país. Da mesma forma, os números de benefícios e do 
programa Divulga Mútua tiveram expressivo crescimento. As metas 
definidas para 2018 foram cumpridas, o que nos deixa muito satis-
feitos, pois os resultados atendem ao principal motivo da existência 
da Mútua: propiciar melhoria de qualidade de vida aos associados”, 
comemora Caron.

EntidAdEs 
dE clAssE
Entre as metas também está a aproximação e parceria com as 

entidades de classe. “Temos feito visitas constantes às entidades, 
ministrando palestras sobre a Mútua e seus Benefícios, e com essa 
aproximação o interesse dos profissionais em se associar tem aumen-
tado”, conta o engenheiro mecânico harlon Luna Ferreira, diretor 
financeiro da entidade.

No caso específico das entidades de classe, a Mútua também conta 
com o Divulga Mútua. “Um programa de repasse de benefícios para 
eventos e atendimento a outras demandas das entidades”, explica Russi. 

Da esquerda para 
a direita: diretor 

financeiro Harlon 
Luna Ferreira; 

diretor geral Julio 
Cesar vercesi 

Russi e diretor 
administrativo Luiz 

Eduardo Caron 
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inCênDioS Mais segurança

f i s c a l i z a ç ã o

A LEI 19.449/2018 AMPLIA PODERES NAS 
FISCALIzAçõES DE MEDIDAS DE PREvENçãO 
E COMBATE A INCêNDIO E A DESASTRES
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Mais rigidez, controle e segurança 
devem ser os resultados práticos da Lei 
19.449/2018 criada em abril deste ano. 
A legislação regula o exercício do poder 
de polícia administrativa pelo Corpo de 
Bombeiros Militar e institui normas gerais 
para a execução de medidas de prevenção e 
combate a incêndio e a desastres. Em breve, 
deve ser publicado o Decreto regularizando 
o poder de polícia administrativa e que 
efetivamente colocará a Lei em vias de ser 
aplicada, seguindo cronograma de entrada 
em vigor no dia 1 de janeiro de 2019.

“Em termos de fiscalização a legislação traz mais segurança 
contra incêndios permitindo ao Corpo de Bombeiros efetivamente 
exercer papel de polícia para que as normas sejam cumpridas”, 
explica o comandante do 4º Grupamento de Bombeiros – Cascavel, 
tenente coronel Fernando Raimundo Schunig.

A engenheira civil e de Segurança do Trabalho, Suzely Soares, 
conta que o que muda, principalmente, é o poder dado ao Corpo 
de Bombeiros (CB). “Atualmente, o bombeiro não pode lacrar nem 
obra, nem empreendimento, situação que passa a ser válida com a 

Tenente coronel
Fernando 

SChunig,  
comandante do 
4º Grupamento 
de Bombeiros - 

Cascavel
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Lei 19449/2018”, afirma Suzely que também é conselheira e 
participa na Comissão de Prevenção de Sinistros, Controle de 
Pânico e Acidentes (CSPA) do Crea-PR.

Na situação atual, esclarece a engenheira, o 
bombeiro realiza a vistoria, emite relatórios, por vezes 
nega laudo ou certificado pelos locais não estarem de 
acordo com as normas vigentes. “Mas se o proprietário/
empresário continuar com o estabelecimento aberto, ele 
acaba conseguindo mesmo na ilegalidade”, conta.

“Se for encontrada uma irregularidade na vistoria, o CB 
precisa do suporte do Ministério Público, por exemplo, para 
aplicar medida punitiva. Com a nova Lei, será bem menos buro-
crático e ágil. Constatada a irregularidade, aplica-se a multa e 
faz-se cumprir a Lei”, informa.

Para o engenheiro civil, mestre em Engenharia da 
Construção Civil e major Bombeiro Militar, Ivan Ricardo 
Fernandes, a legislação é um grande desafio no campo da 
segurança contra incêndio em edificações. “A Lei atribui aos 
responsáveis pelo uso das edificações as obrigações de imple-
mentar e a manter as medidas de segurança contra incêndio 
das edificações”, constata.

Ele esclarece que a Lei possibilita ao Corpo de Bombeiros a 
adoção de medidas administrativas, sanções por meio de multas 
e cassação da autorização de funcionamento, e ainda medidas 
acautelatórias, como a evacuação e interdição da edificação, 
situação esta que ficava anteriormente sob responsabilidade 
apenas dos municípios e não necessariamente a assuntos 
afetos à segurança contra incêndio.



Engenheiro 
civil e major 
do Corpo de 
Bombeiros,  
ivan 
riCardo 
FernandeS
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“O processo também desburocratiza no sentido em que fica sob 
responsabilidade dos responsáveis pelo uso das edificações a inserção 
em sistema on-line das informações relacionadas a sua edificação, 
restando ao Corpo de Bombeiros verificar a sua veracidade por meio 
de vistoria in loco”, conta o major, que também é professor da Espe-
cialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e coordenador 
da Especialização em Engenharia de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico da PUCPR.

EstAdo 
pionEiro
Embora alguns estados já tenham legislações parecidas, o 

coronel Schunig ressalta que a Lei do Paraná é mais complexa e 
abrangente. “Buscamos uma legislação completa também em termos 
de fiscalização, sempre com objetivo final de garantir a segurança da 
população”, diz.

A engenheira Suzely afirma que “o Paraná é sempre pioneiro nas 
discussões de normas de incêndio e tem uma presença muito forte 
na frente parlamentar no Congresso Nacional. hoje, cada estado tem 

as suas normas de análise e vistoria de edificações, mas o ideal é que 
o país inteiro falasse a mesma língua, afinal de contas, um incêndio 
ou sinistro não se comporta de maneira diferente por questões de 
limites geográficos. Seria muito interessante que o país inteiro tenha 
legislação o mais parecida possível”, avalia.

O que muda para 
os profissionais

Muito embora o Confea e o Crea-PR não tenham partici- 
pado diretamente na elaboração da Lei, desde 2012 um 
grupo do Colégio de Entidades Regionais (CDER) foi criado 
para debater assuntos relativos à segurança contra incêndios. 
Várias reuniões foram feitas entre as partes e, em 2017, foi 
entregue uma documentação ao alto comando do Corpo de 
Bombeiros, com sugestões que resultaram desse trabalho. “A 
partir de 2018, o assunto passou a ser debatido por meio da 
CSPA”, informa Suzely.

Segundo a engenheira, o impacto no exercício da engenharia 
será grande. As legislações sobre incêndio e pânico no Brasil 
sempre acabaram sendo atualizadas após algum sinistro, como o 
Edifício Joelma em 1994 e o caso da Boate Kiss em 2012. “Depois 
desses acidentes, o país inteiro repensou as normas contra 
incêndio, principalmente no que tange às saídas de emergência e 
controle de materiais de acabamento”, exemplifica.

Corpo de Bombeiros 
terá poder de polícia 
administrativa em 
relação à vistoria 
de prevenção de 
incêndios e pânico
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Qualificação 
para 
interpretação 
dos projetos
A única ressalva que a conselheira Suzely 
faz em relação à nova Lei é que o CB 
realiza análise de projetos e documentos, 
porém os analistas não necessariamente 
são profissionais da área técnica da 
engenharia. “Mas, aqui no Paraná, há 
treinamentos dos analistas para leitura de 
projetos e também cursos de atualização, 
como o de Especialização em Engenharia 
de Segurança Contra Incêndio e Pânico, 
que não é restrito a profissionais afetos ao 
Sistema Confea/Crea”, informa.

Segundo ela, o Crea-PR já entregou lista 
com sugestões de alterações de normas e 
procedimentos incluindo ter profissionais 
nos setores de análise de projetos. “Mas o 
entendimento do Alto Comando foi de que 
no momento (a ação aconteceu em 2017) 
não era viável, até mesmo por questões de 
orçamento do estado”, explica.

Por conta disso, diz Suzely, os profissionais já vinham 
sentindo a diferença, pois a cobrança dos itens de segurança 
passou a ser mais rigorosa, mas ainda existe uma cultura de 
que prevenção é muito caro, e que se já está pronto é mais fácil 
a liberação de vistorias. “A partir da Lei, essa realidade pode 
mudar. Assim como a cobrança nos projetos se tornou mais 
rigorosa, o poder de polícia ao bombeiro vai permitir o fecha-
mento de edificações e/ou empreendimentos que não estejam 
de acordo com os respectivos projetos e normas. E demolir, 
refazer, ou mesmo ficar sem poder funcionar para a empresa 
pode se tornar muito caro. Mas talvez esse seja o preço para 
estabelecer a cultura de fazer antes para não pagar muito mais 
caro depois”, reflete.

O major Ivan complementa que a busca pelos serviços dos 
profissionais afetos à segurança contra incêndio e pânico em 
edificações deva aumentar, visto que os responsáveis pelo uso 
das edificações deverão se assegurar tecnicamente que sua 
edificação e uso atende aos requisitos estabelecidos pelo Corpo 
de Bombeiros, sob pena da adoção das medidas administrativas 
cabíveis que poderão culminar na interrupção das atividades da 
edificação e mesmo de seu uso.

“Esta condição poderá ocorrer quando constatadas situa- 
ções de risco iminente à vida, como capacidade de público 
excedida, obstrução das saídas de emergência, ausência ou 
inconformidades nas saídas de emergência, irregularidades na 
sinalização das saídas de emergência, irregularidades na ilumi-
nação de emergência relacionadas às saídas de emergência e 
indício da iminência de colapso estrutural, as quais deverão ser 
avaliadas por profissional técnico capacitado e com formação na 
segurança contra incêndio e pânico em edificações”, destaca.
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NovoS 
CoNSelhoS, 
ProCeDiMeNtoS
e MuDANçAS

AuTonoMiA Técnicos industriais e agrícolas

l e g i s l a ç ã o

CONFEA E CREA-PR ORIENTAM SOBRE A TRANSIçãO DOS 
PROFISSIONAIS PARA OS NOVOS CONSELhOS PROFISSIONAIS

No dia 26 de março deste ano 
foi promulgada a Lei Federal, 
nº 13.639/2018, que cria o Conselho 
Federal dos Técnicos Industriais, 
o Conselho Federal dos Técnicos 
Agrícolas, os Conselhos Regionais dos 
Técnicos Industriais e os Conselhos 
Regionais dos Técnicos Agrícolas.

Desde então, estão sendo definidos 
os procedimentos de transição que já 
estão em andamento, conforme prevê 
o art. 34 da Lei, com o processo 
eleitoral sendo conduzido pela 
CNPL – Confederação Nacional das 
Profissões Liberais. 
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Acesse o site da cnpl para saber 
mais ou tirar dúvidas sobre os novos 
conselhos www.cnpl.org.br

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

técnicos em segurança do trabalho 
não estão contemplados na referida 
lei e permanecerão com o registro 
no sistema confea/crea

dEcisão 
liminAr
O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) 

esclarece que vem atendendo a todas as orientações legais rela-
cionadas à transição do registro de profissionais, anotações de 
responsabilidade técnica e certidões de acervo técnico dos profis-
sionais técnicos industriais, determinadas pela Lei nº 13.639/2018, 
que criou o Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT). 

Uma decisão da 30ª Vara Cível e uma sentença da 2ª Vara 
atestaram a fundamentação legal das medidas promovidas pelo 
Confea, entre elas o repasse dos cadastros de profissionais e 
ainda do montante de cerca de R$ 20 milhões ao CFT, oriundo 
da arrecadação de todos os Conselhos Regionais de Engenharia e 
Agronomia do país, dentro dos prazos legais previstos. 

Apesar de todo esse respaldo, uma decisão liminar do juiz 
Alcides Saldanha Lima, da 10ª Vara da Justiça Federal, datada do 
último dia 11 de outubro, em resposta à ação movida pelo Conselho 
Federal dos Técnicos Industriais (CFT), determinou que os Creas 
promovam, até o prazo de 20 de dezembro corrente, os registros 
de profissionais diplomados no país, suas Anotações de Responsa-
bilidade Técnica – ARTs e suas Certidões de Acervo Técnico - CATs, 
bem como o repasse de todas as informações relativas aos serviços 
prestados pelos profissionais técnicos industriais nesse período. Em 
atendimento a essa determinação, o Confea publicou, no dia 15 de 
outubro, a Portaria Ad Referendum nº 327, determinando o cumpri-
mento da decisão liminar exarada.

informE-sE
Além da CNPL, é possível ter mais informações nos endereços 

eletrônicos da Federação Nacional dos Técnicos Industriais, Federa- 
ção Nacional dos Técnicos Agrícolas, Sindicato dos Técnicos 
Industriais no Estado do Paraná e Sindicato dos Técnicos Agrícolas 
de Nível Médio no Estado do Paraná. Especificamente sobre o 
Conselho Federal e Regional dos Técnicos Industriais, é possível 
ter mais informações em www.cft.org.br em Dúvidas Frequentes. 
Pelo WhatsApp (61) 99867-8310 ou 0800 0161515.
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convênio garante acesso

Todos os profissionais sabem (ou deveriam saber) da importância 
das Normas Técnicas. Exercida pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), a normalização tem como finalidade: “Atividade 
que estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, 
prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva com vistas à 
obtenção do grau ótimo de ordem em um dado contexto”.

Desta forma, a normalização tem diversos objetivos, como 
proporcionar a redução da crescente variedade de produtos 
e procedimentos, proteger a vida humana e a saúde, prover a 
sociedade de meios eficazes para aferir a qualidade dos produtos. 

convênio
Por meio de um convênio, os profissionais registrados no CREA 
e os associados à Mútua podem visualizar as normas da ABNT 
antes de adquiri-las. A norma de interesse poderá ser visualizada 
na sua íntegra por 10 minutos para dirimir quaisquer dúvidas se 
realmente ela atenderá as necessidades. O objetivo é difundir o 
conhecimento técnico e a importância da normalização.

Todo e qualquer profissional registrado no Sistema Confea/Crea/
Mútua, que esteja com a sua situação regular e em dia com as 
anuidades perante ao Conselho, pode usufruir do convênio. Para 
aqueles que possuam registro em um Crea de outro estado, 
deverão utilizar o serviço no Conselho Regional de origem.

Pelo convênio, os profissionais têm acesso ilimitado ao 
conhecimento de normas técnicas via internet; flexibilidade, 
rapidez e menor custo no acesso e/ou aquisição de normas 
técnicas via internet. Para mais informações sobre o convênio, 
e serviços oferecidos, acesse: www.crea-pr.org.br/ws/
convenios-gerais.

noRMAS TéCniCAS Prescrições para garantia de qualidade

i n s t i t u c i o n a l

CREA-PR E ABNT TêM 
CONVêNIO qUE POSSIBILITA 
qUE PROFISSIONAIS CONSULTEM 
NORMAS TÉCNICAS

benefícios da 
Normalização

SEGUNDO A ABNT, SãO 
VANTAGENS QUANTITATIVAS 

E QUALITATIVAS
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convênio garante acesso
sErviços ofErtAdos 
VANTAGENS GARANTIDAS PELO CONVêNIO

50% do preço de venda praticado pela contratada para os 
profissionais da área tecnológica, devidamente registrados e 
adimplentes junto aos Creas, na aquisição das normas técnicas da 
ABNT e da AMN – Associação Mercosul de Normalização

60% do preço de venda praticado pela ABNT para os 
profissionais da área tecnológica, devidamente registrados e 
adimplentes junto aos Creas, que sejam associados à Mútua e que 
estejam em dia com suas obrigações associativas, na aquisição das 
normas técnicas da ABNT e da AMN

visualização gratuita de cada norma técnica por um tempo 
pré-determinado, durante a vigência do Termo de Contrato

15% nos preços praticados pela ABNT no ato da inscrição em cursos 
de grade de capacitação da ABNT aos profissionais da área tecnológica, 
devidamente registrados e adimplentes junto ao Sistema Confea/Crea

quantitativos
• Redução do consumo de materiais e do desperdício
• Padronização de equipamentos e componentes
• Fornecimento de procedimentos para cálculos 
e projetos
• Aumento de produtividade
• Melhoria da qualidade
• Controle de processos

qualitativos
• A utilização adequada dos recursos 
(equipamentos, materiais e mão de obra)
• A uniformização da produção
• A facilitação do treinamento da mão de obra, 
melhorando seu nível técnico
• A possibilidade de registro do conhecimento 
tecnológico
• Melhorar o processo de contratação e venda 
de tecnologia
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MAnuTEnção Obrigatoriedade prevista em Lei

c l i m a t i z a ç ã o

Nova 
legislação para 
sistemas de ar 
condicionado
Lei 13.589/2018 traz novidades para o setor, 
mas ainda é desconhecida por parte do mercado
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Todos os edifícios, públicos ou privados, são obrigados a 
fazer a manutenção de seus sistemas de ar condicionado. É 
o que determina a Lei 13.589/2018. Publicada em janeiro, a 
nova legislação ainda não é de conhecimento de todos. “Por 
se tratar de uma portaria nova, é mais comum o conhecimento 
por grandes empresas e áreas com atividades ligadas a saúde”, 
explica o engenheiro mecânico Cassiano Colet, diretor-presi-
dente da EngClima.

Segundo ele, apenas as empresas de grande porte como as 
multinacionais estão buscando se adequar de forma espontânea, 
prevenindo possível autuação. “Na prática o que estamos vendo 
é que a fiscalização está mais intensa nas áreas ligadas a saúde, 
como em hospitais e clínicas”, afirma o engenheiro.

Para a engenheira civil Maria Estela Montini Domingues, 
diretora da PPN Construções, o mercado acaba precisando de 
um tempo maior de adequação. “Isso também se observa com 
outras legislações e normas”, constata ela, que também faz 
parte do Conselho Fiscal da Aeac.

mudAnçA 
culturAl
A engenheira civil reforça que os profissionais das áreas 

tecnológicas detêm o conhecimento necessário das regras esta-
belecidas, mas ainda é necessária uma mudança cultural. “É 
preciso se conscientizar que um trabalho feito de acordo com as 
regras agrega em qualidade e durabilidade”, elucida.

Para Colet, a questão do custo às vezes fala mais alto. 
“Muitas vezes o cliente ainda não foi fiscalizado, então, tem difi-
culdade em entender a economia que um sistema corretamente 
instalado pode trazer”, constata.

obrAs 
AntigAs
Edificações mais antigas podem representar um desafio 

para implantação de um Plano de Manutenção, Operação 
e Controle (PMOC). “Em alguns casos, além dos custos da 
adequação do sistema hVAC (heating, Ventilation and Air 
Conditioning), é preciso vencer a arquitetura, sendo necessário 
criar shafts (paredes e pilares falsos), aumentar espaço entre 
forro, deixando o ambiente com pé direito muito baixo. Isso às 

vezes acaba levando o investidor a resistir à ideia inicialmente”, 
afirma Colet.

Mas “a lei vem para garantir e manter a qualidade projetada 
do ar nos ambientes após a execução dos sistemas hVAC. No 
caso de edifícios existentes, vem para ditar condições mínimas 
para a qualidade do ar interior, onde muitos dos parâmetros e 
exigências não são atendidos e nem projetados de acordo com 
as normas atuais, melhorando a qualidade e saúde de todos”, 
avalia o engenheiro.

Nova lei 
abre mercado
Com uma legislação específica e fiscalização 
mais rigorosa, abre-se uma oportunidade para 
os profissionais. “Já se observa uma demanda 
maior por empresas e profissionais capacitados 
para execução dos Planos de Manutenção, 
Operação e Controle (PMOC)”, observa Colet.

Interessante que, segundo ele, esse aumento 
de demanda não se deu pelo aumento dos 
investimentos ou novos empreendimentos, 
“mas sim pela migração de clientes de 
empresas não capacitadas para empresas 
mais capacitadas.”

Maria Estela completa que a medida 
garante ao consumidor sistemas com melhor 
desempenho e isso gera valorização dos 
profissionais e um leque maior de atuação.

Engenheira 
civil maria 

eSteLa 
montini 

domingueS, 
integrante do 

Conselho Fiscal 
da Aeac
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Aquecimento 
imobiliário

REToMADA Construção e venda de imóveis

m e r c a d o

no Paraná, 
construtoras 
retomam 
lançamentos 
para atender 
mercado com 
perspectiva de 
crescimento
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A Associação das Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) 
e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) 
divulgaram dados que mostram uma retomada do ramo 
imobiliário e da construção civil em todo o país. Segundo os 
indicadores, 5.891 imóveis novos foram disponibilizados em 
agosto. Este é o melhor resultado desde 2014. 

Levando em conta o acumulado deste ano, foram lançadas 
51.004 unidades, o que representa um salto de 21% em relação 
ao mesmo período de 2017. Já no caso da venda de imóveis, o 
acumulado de 12 meses foi de 115.930 unidades comerciali- 
zadas, índice 11,1% maior do que no mesmo período anterior.

“O mercado vem em uma crescente após três anos de 
estagnação e declínio, obras paradas e quase nada de lança-
mentos. A perspectiva é boa. Em São Paulo, já foi constatado 
crescimento de 35% nas liberações para incorporação e um 
aumento de venda de 13%. Aqui no Sul, onde eu acompanho, 
o setor está apostando em obras para entrar forte em 2019”, 
avalia o corretor sênior da Corteze Imóveis, Jefferson Straube.

Para o engenheiro civil Edson José de Vasconcelos, presi-
dente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável 
de Cascavel e coordenador do Conselho de Infraestrutura e 
Logística da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep-PR), 
além de vice-presidente da Federação, o cenário atual é de 
estoque de imóveis reduzido e redução nos lançamentos. 

Segundo Vasconcelos, que atua há 17 anos no mercado 
de construção civil, “existe uma melhora na performance do 
mercado, mas ainda aquém do necessário”. Ele cita que precisa 
ainda de melhoria do crédito e capacidade de compra do mutuário 
para que realmente aconteça um aquecimento adequado.

Mas as perspectivas são boas, com superação de um 
período de crise e baixo investimento. “A nossa expectativa 
agora é de crescimento, é o encerramento de um ciclo. A 
demanda por imóveis é real e crescente. O mercado tem uma 
demanda reprimida muito forte”, avalia Straube.

FATORES COMO 
DISPONIBILIDADE 
DE CRÉDITO POR 
BANCOS PRIVADOS E 
CONFIANçA NO NOVO 
GOVERNO FOMENTAM 
LANçAMENTOS

ProJeto eM 
trAMitAção
A Comissão de Assuntos Econômicos do 
Senado (CAE) aprovou recentemente o Projeto 
de Lei 68/2018 que regulamenta os distratos 
em compras de imóveis. Caso seja acatada, 
a legislação ajuda a dar segurança jurídica 
aos setores imobiliários e de construção civil. 
Confira algumas mudanças previstas:

Definição de retenção de até 25% 
para os incorporadores, quando a desistência 
da compra partir do consumidor. No caso de 
empreendimentos construídos sob o regime do 
Patrimônio de Afetação, retenção de até 50%

quando o comprador desistir, podem 
ser cobrados IPTU e condomínio, entre outros, 
até o momento da desistência do negócio
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de olho nas 

ConSERvAção Prevenção regular é fundamental

m a n u t e n ç ã o

Desde o momento em que uma obra é entregue para ser 
ocupada, começa o trabalho de manutenção predial. Achou 
exagero? Pois não é. A engenheira civil Maria Clarice de Oliveira 
Rabelo Moreno trabalha há 38 anos na área e esclarece que na 
entrega da obra já deve ser feita uma inspeção predial.

“A maioria dos itens estão cobertos por garantia. Ou seja, a 
inspeção pode identificar patologias aparentes ou ocultas que 
ainda são de responsabilidade do construtor ou dos fornece-
dores”, afirma. 

Maria Clarice, que também é conselheira do Crea-PR e do 
Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), diz que a 
segunda vistoria deve ser feita quando o imóvel completa três 

NãO Só CONSTRUçõES 
ANTIGAS PRECISAM 
DE MANUTENçãO, A 
ATENçãO TAMBÉM VALE 
PARA AS NOVAS 

anos. “Esse é o tempo provável para que o imóvel seja comple-
tamente ocupado e é possível ver o desempenho da edificação 
com a carga prevista e a estrutura trabalhando”, orienta.

O engenheiro civil Anderson Lovera, especialista em Projetos 
Estruturais, reforça que essa orientação é passada pelos profis-
sionais habilitados e capacitados. “Eles promovem a orien-
tação para melhoria das condições técnicas de uso, operação, 
manutenção, funcionalidade e desempenho das edificações.” 
As manutenções aumentam a vida útil dos empreendimentos 
com avaliação permanente de todos os sistemas e componentes 
construtivos de uma edificação.
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“o profissional deve ter experiência 
em execução de obras e projetos e 
domínio das técnicas de inspeção 
predial, que permitem realizar 
um diagnóstico amplo e preciso 
das edificações avaliadas”, afirma 
Anderson lovera

entre as vantagens de se realizar as 
manutenções de forma frequente, 
está a constatação e correção 

de anomalias e manifestações 
patológicas, “como infiltrações 
e riscos estruturais identificados 
rapidamente. tudo com propósito 
de se agir em intervenções 
rápidas, impedindo a evolução da 
degradação dos sistemas”, explica 
lovera.

edificações
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normA 
tÉcnicA
A conselheira Maria Clarice salienta que a norma 

que rege o desempenho das edificações habitacionais 
é a NBR 15575. “A partir dessa norma que se prevê 
a rastreabilidade dos processos e produtos de uma 
construção”, afirma.

A norma também atribui responsabilidades a todos 
os participantes do processo: fornecedores, incorpo-
radores, construtores, projetistas e até clientes. Prevê 
algumas exigências de habitabilidade, como: estanquei- 
dade da água, desempenho em iluminação, térmico e 
acústico. Além disso, prevê níveis aceitáveis de mate-
rial particulado e condições de salubridade visando 
saúde, higiene e qualidade do ar. Também orienta 
sobre conforto tátil e antropodinâmico, funcionalidade 
e acessibilidade.

Além da NBR 15575, é preciso atender ao Programa 
Brasileiro de qualidade e Produtividade do habitat 
(PBqP-h), iniciativa do governo federal que visa 
organizar o setor da construção civil em torno de duas 
questões principais: a melhoria da qualidade do habitat 
e a modernização produtiva.

Para Anderson Lovera, “é notório que o brasileiro não 
tem uma cultura voltada à realização de manutenções 
preventivas nas edificações. Contudo, a partir da publi-
cação da NBR-15575, a manutenção preventiva nas 
edificações ganhou protagonismo, uma vez que prazos 
de garantia e vida útil das edificações ficaram vincu-
lados à correta execução das manutenções”.
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“A manutenção preventiva nas 
edificações ganhou protagonismo, 
uma vez que prazos de garantia e 
vida útil das edificações ficaram 
vinculados à correta execução das 
manutenções.” Anderson Lovera



revisão da 
Norma de Perícias

A Norma de Perícias de Engenharia na Construção Civil 
(ABNT NBR 13752) está em revisão e vai incluir as 
vistorias para entrega e recebimento de obras. “Esta 
norma rege todas as perícias na construção civil e estava 
bem defasada, datada de 1996”, conta o engenheiro 
civil, João Augusto Barão Michelotto, diretor do Instituto 
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do 
Paraná (Ibape PR).

Segundo o engenheiro, que também é conselheiro e 
coordenador da Comissão de Avaliação e Perícia do 
Crea-PR, muita coisa mudou neste período. “havia 
necessidade de reformulações, com inclusão de novos 
itens e nova estrutura geral dos variados trabalhos que 
se faz dentro desta área”, afirma.

Michelotto adianta que a revisão deve organizar os 
variados trabalhos em perícias: avaliações de bens, frutos 
e direitos; exames; vistorias; possessórias, dominiais 
e demarcatórias e desequilíbrios de contratos de 
construção civil. “O propósito final é ordenar diretrizes 
básicas, conceitos, critérios e procedimentos relativos à 
execução das pericias de engenharia civil, sendo cada 
caso único”, avalia.

A revisão está sendo feita pela Comissão de Estudo 
CE-002:134.003, que se reúne mensalmente para tratar 
sobre o tema e propor melhorias.

em Cascavel, em 
breve, pode ser 
obrigatoriedade

Um Projeto de Lei está em estudo em Cascavel 
e “estabelece a obrigatoriedade de obtenção da 
certificação de inspeção predial nas edificações 
que especifica, sua periodicidade e dá outras 
providências”.

“Cascavel ainda é uma jovem cidade com apenas 
67 anos, mas já é possível notar, principalmente 
na região central (das primeiras construções), a 
necessidade de manutenção de algumas edificações, 
pois há degradações nestas obras”, avalia o vereador 
Fernando hallberg.

O projeto ainda não foi protocolado. “Vamos realizar 
uma reunião aberta já no início de 2019, pois 
acreditamos que devemos debater sobre o assunto com 
os profissionais da área. Vamos convidar as classes de 
engenheiros e arquitetos. Já encaminhamos uma minuta 
do projeto de lei para o presidente do Crea-PR para 
apreciação”, declara o vereador.

O estudo baseia-se também em leis já aprovadas em 
outras cidades, como Maringá, Jundiaí e Ribeirão Preto.
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Os desafios 
da NBR 5419

noRMALizAção Revisão e atualização

PROFISSIONAIS DA 
áREA PRECISAM 
BUSCAR CURSOS E 
APERFEIçOAMENTO 
PARA ATENDER 
AOS REqUISITOS DA 
REVISãO NA NORMA 
TÉCNICA

Engenheiro 
eletrônico  
antonio 
PaniCaLi
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Em 2015, a NBR 5419, que trata 
de proteção de estruturas contra 
descargas atmosféricas, passou por 
uma revisão e atualização. “Em 
suma, o que mudou foi que a norma 
anterior previa a proteção externa 
das edificações e a nova norma prevê 
também a proteção interna, visando a 
segurança das pessoas, das instalações 
e dos equipamentos”, explica o  
engenheiro eletrônico, doutor em 
eletromagnetismo aplicado, Antônio 
Roberto Panicali.

Segundo ele, os requisitos mais rígidos da norma são importantes 
porque cresce exponencialmente o número de eletroeletrônicos utilizados 
e existe cada vez mais dependência da internet, o que torna essencial 
o uso dos Sistemas de Proteção Atmosférica (SPDA) com ênfase em 
compatibilização eletomagnética. Principalmente em casos de indústrias, 
Centros de Processamento de Dados, sistemas de Telecom e outras onde 
uma pequena falha pode acarretar grandes prejuízos.

“A grande questão é que a maioria dos profissionais viu, de uma 
maneira pouco abrangente, a questão da proteção externa na facul-
dade. Imagina então a proteção interna. São raras as instituições que 
abordam essa matéria com a ênfase necessária”, informa Panicali, 
que presta consultoria e ministra cursos na área.

E se, nas faculdades a matéria é pouco aprofundada, nos cursos 
técnicos é menos detalhada ainda. “Isso leva a uma situação que 
estamos vivendo no Brasil de escassez de mão de obra com conheci-
mento necessário em eletromagnética para fazer projetos que atendam 
a norma e que realmente tornem as estruturas seguras”, alerta.

pEríodo dE 
trAnsição
O engenheiro descreve a situação atual em relação à norma 

como um “período de transição” em que todos os atores do processo 
buscam formas de se adequar para atender ao que foi determinado. 
“O engenheiro precisa estar sempre atento e em busca de conheci-
mento. A responsabilidade no caso de um problema em um sistema 
mal feito, que ainda por cima conta com uma norma regulamenta-
dora, recai totalmente sobre o profissional. Não se pode brincar com 
essas questões”, enfatiza.

O que acontece no Brasil e que mostra como ainda há uma 
adaptação acontecendo é que, em muitos municípios, a fiscalização 
por parte do Corpo de Bombeiros leva em conta a norma antiga. Mas, 
caso ocorra algum acidente, o julgamento sobre a responsabilidade 
levará em conta a norma nova. “São situações que com o tempo 
devem ir se ajustando. Mas que mostram a importância novamente 
de o profissional da área se especializar, treinar seus funcionários e 
aplicar tecnicamente o que prevê a norma”, reforça.

Mas esse desafio também representa uma oportunidade, afinal, 
o profissional que já estiver ciente e por dentro da norma e de como 
aplicá-la consegue destacar-se no mercado, seja fazendo projetos 
mais bem elaborados, dando treinamentos e até trabalhando com 
laudos e inspeções.  

nbr 5419
A norma revista é muito mais completa e impacta todas as fases 

de um SPDA: projeto, execução, especificação, inspeção e fiscalização. 

Uma das mudanças que impacta diretamente nos Sistemas de 
Proteção Atmosférica (SPDAs) é o nível de proteção. Os valores Ng 
(densidade de descargas atmosféricas para a terra) passam a ser 
feitos com base em mapas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais), o que garante informações mais precisas.

Também mudaram as definições do grau de confiabilidade com 
base no risco tolerável (Rt), houve modificações nos métodos de 
proteção Franklin e gaiola de Faraday. Os condutores de descidas 
contam agora com espaçamentos reduzidos e sistema de aterra-
mento, entre outras mudanças.

Panicali chama atenção a uma das mudanças mais significa-
tivas que diz respeito a proteção interna das edificações para evitar 
prejuízos com equipamentos eletroeletrônicos. Isso é possível graças 
a dispositivos de proteção contra surtos (DPS), blindagem e rotea-
mento dos circuitos, entre outros.
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SegurANçA  
JuríDiCA

GARAnTiAS Seguros para engenharia

r e s p o n s a b i l i d a d e

SEGUROS E CONTRATOS 
SãO FUNDAMENTAIS NA 
ENGENhARIA E PODEM 
PROTEGER OBRAS, MáqUINAS 
E DANOS A TERCEIROS

“o contrato entre as partes é sempre 
visto com a devida importância pelos 
profissionais da área de engenharia. 
lamentavelmente, a cultura de seguros 
no brasil ainda é deixada em segundo 
plano e na maioria das vezes só é feita 
pelas empresas quando o contratante 
assim o exige.” 

A afirmação acima feita pelo engenheiro civil Cássio José 
Ribas Macedo, conselheiro do Crea-PR, mostra a importância 
de se esclarecer mais sobre o tema. Afinal, as atividades de 
engenharia envolvem riscos e o que for possível fazer para mini-
mizar perdas financeiras ou até de pessoas ou máquinas deve 
ser levado em consideração.

“Por mais que haja um bom planejamento e capacitação profis-
sional, os imprevistos e erros podem acontecer”, afirma Macedo, que 
também é diretor da Tutorial Corretora de Seguros.

Para Juliana Mugnol, advogada que atua na área cível e sócia 
da Mugnol advogados, existem diversos tipos de apólices: as que 
indenizam por responsabilidade civil, chamadas de RCs; Seguro 
de Obra, que cobre a estrutura até a entrega do empreendimento 

Engenheiro civil 
e conselheiro do 
Crea-PR,  
CáSSio 
JoSé riBaS 
maCedo
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e Seguro de Equipamentos, que é utilizado para garantir ressarci-
mento em caso de perda total ou parcial. Por último, ainda pode-se 
contratar um seguro de vida que garante indenização em caso de 
acidentes com funcionários.

“Os seguros protegem as empresas contra os riscos potenciais 
que podem surgir. Sem essas coberturas um eventual problema pode 
até comprometer a continuidade do negócio”, explica a advogada.

EscolhA 
do sEguro
A contratação deve ser sempre acompanhada por profissionais 

da área de engenharia, já que são eles que podem avaliar e ante-
cipar os principais riscos. Tendo esse diagnóstico em mãos, é preciso 
buscar a solução mais adequada em custo-benefício para a empresa.

A advogada Juliana também ressalta que a assessoria jurídica 
é importante. “Assim como na hora de fazer o contrato, também 
no momento da escolha de um seguro é importante que um 
advogado acompanhe. Esse profissional tem conhecimento do que 
a lei determina e sabe o que pode acontecer juridicamente em 
caso de sinistro. O advogado sabe quando a empresa não pode ser 
responsabilizada, ou seja, casos em que a contratação pode não ser 
necessária”, esclarece a profissional, que é especialista em direito 
e processo civil.

principAis sEguros 
pArA EngEnhAriA
Seguro de Riscos de Engenharia - são 
enquadrados os sinistros que provocam dano 
à própria obra e/ou às máquinas utilizadas.

Seguro de Responsabilidade Civil - abrange 
sinistros decorrentes de acidentes na 
execução da obra e/ou falhas na solidez e 
segurança do trabalho que causaram danos a  
terceiros com exigência de indenização.

Seguro Garantia de Obrigações Contratuais 
-  Seguro Garantia é um tipo de seguro que 
tem por objetivo garantir o fiel cumprimento 
das obrigações assumidas pelo agente 
tomador perante o ente segurado, em 
diversas modalidades.
Fonte: engenheiro civil Cássio José Ribas Macedo, da Tutorial 
Corretora de Seguros

dicAs pArA 
contrAtAção

Planeje a compra do seguro e 
separe toda a documentação relativa

Procure um corretor especializado 
no seguro que deseja contratar

informe o corretor sobre os custos 
do projeto

Descreva a natureza do que se 
deseja segurar

informe todos os envolvidos sobre 
contratos, medidas de segurança, fases 
do projeto, cronograma, entre outras

lembre-se que alguns seguros só 
valem no momento da obra, depois de 
terminada essa fase é preciso buscar 
outra modalidade de seguro

Com informações do portal Tudo Sobre Seguros
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Mudanças a vista

ConHECiMEnTo Atualização do modelo educacional

E d u c a ç ã o

TECNOLOGIA 
TEM FOMENTADO 
TRANSIçãO PARA 
UM MODELO 
REVOLUCIONáRIO 
DE ENSINO

Doutor em 
engenharia civil, 
conselheiro e 
membro da Ceap  
everLei 
Câmara
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Mudanças a vista

“Estamos passando por uma fase se 
transição, eu até diria revolucionária, 
do ensino.” A constatação é do 
professor doutor em Construção Civil 
e conselheiro do Crea-PR, Everlei 
Câmara, também membro da Comissão 
de Ensino e Atribuição Profissional 
(Ceap) do Conselho.

Segundo ele, aos poucos, os educadores estão acei- 
tando o fato que é preciso evoluir no ensino também, tendo a 
tecnologia como parceira no aprendizado. “E não estou me 
referindo às metodologias ativas somente, pois existem há 
muitas décadas. Quando me refiro à tecnologia, implica no 
uso de ferramentas computacionais, softwares, simuladores, 
internet, entre outros, que, aliados a metodologias ativas, 
fazem com que o aluno seja dono do seu próprio conheci- 
mento e desenvolva suas próprias aptidões”, pondera.

pAnorAmA 
AtuAl
Hoje o ensino anda na contramão do avanço tecnológico, 

não só nas universidades, de forma geral o modelo é muito 
conservador. Para Câmara, que é coordenador do curso de 
Engenharia Civil e das especializações de Engenharia de 
Segurança no Trabalho e Estruturas de Concreto, da UNIPAR, 
câmpus de Umuarama, a sala de aula é um ambiente que tem 
muito a se beneficiar pelos avanços tecnológicos. “Mas desde 
cedo somos treinados à passividade no aprendizado, ou seja, 
a sala de aula não abandonou o padrão de ensino utilizado há 
muitos séculos, onde se tem um emissor de conhecimentos e 
seus receptores, o mestre e seus discentes.”

Nesse modelo, completa o professor, o conhecimento 
é nivelado e quase não são dadas oportunidades para as 
pessoas desenvolverem-se de maneira própria, de acordo 
com o potencial de cada um. No momento em que vivemos, 
esta realidade começou a mudar. 
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De MãoS 
DADAS
As parcerias, segundo o engenheiro civil 
Everlei Câmara, são fundamentais para que a 
mudança aconteça e para que os profissionais 
saiam mais bem preparados para o mercado 
de trabalho. “A todo momento, surgem 
novas tecnologias e empresas sólidas no 
mercado, que desenvolvem estas ferramentas, 
criam parcerias com as universidades, 
disponibilizando versões educacionais 
completas do produto. Cabe às universidades 
firmarem parcerias com estas empresas, 
disponibilizando espaço físico, computadores, 
até mesmo simuladores, para uso dos 
professores e acadêmicos”, afirma.

Mas, completa, somente isso não basta, pois 
é importante que uma equipe seja capacitada, 
de professores e servidores (laboratoristas 
e monitores), para domínio das ferramentas 
e aplicações, podendo assim repassar os 
conhecimentos em aulas que podem ser 
descritas como “aprender fazendo”, em que 
o acadêmico é o protagonista e construtor do 
conhecimento.

As parcerias com outras empresas também 
são fundamentais. “Pena que ainda são 
fomentadas poucas parcerias e disponibilizadas 
poucas vagas para a participação de 
acadêmicos. Parcerias mais conhecidas e 
amplamente divulgadas são os convênios de 
estágios, tanto os obrigatórios, que podem não 
ser remunerados, quanto os não obrigatórios, 
que devem ser remunerados”, afirma. 

quEbrA dE 
pArAdigmAs
Câmara constata que essa mudança educacional não é fruto 

de um despertar dos educadores somente, mas de uma vivência e 
impacto das gerações. “As novas gerações são totalmente conec-
tadas e digitais, vivendo num mar de informações. Elas não se 
adaptam mais ao modelo de ensino padronizado e estão forçando 
a evolução, o que é recebido com muita resistência pelas gerações 
anteriores, devido ao apego conservador ao ensino sempre viven-
ciado e que deu certo”, constata.

Mas ele ressalta que, se fosse implantada hoje nas universi-
dades uma nova metodologia de ensino, diferente da que estamos 
acostumados, não seria aceita e aclamada por todos. “A resistência 
não é somente dos educadores, mas dos alunos também, que 
desde seus primeiros anos de idade são acostumados ao padrão 
de ensino, e quando o professor não está falando na sala de aula, 
expondo o conteúdo e usa de ferramentas para a aprendizagem é 
criticado pelo fato de ‘não estar dando aula’”.

mudAnçA 
grAdAtivA
O conselheiro afirma que esta mudança está acontecendo 

aos poucos e em todos os níveis de conhecimento. “Diria que o 
mais importante seria começar hoje pelos nossos pequenos, lá no 
ensino fundamental, criando um alicerce para toda a carreira de 
estudo e formação profissional. Mas enquanto isso não acontece, 
diversas universidades já começaram as mudanças, até porque, se 
o ensino superior não se adaptar, estima-se que nos próximos 10 
anos, profissionais da engenharia, por exemplo, deixarão de ser 
úteis ao mercado, pois não terão as atribuições e conhecimentos 
adequados para a atuação necessária, o que coloca em risco o 
futuro da profissão em si”, alerta Câmara.
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Construção civil 
x acidentes 
de trabalho

MEDiDAS Ações para minimizar riscos 

s e g u r a n ç a

Dados da Previdência Social e Ministério do Trabalho mostram que 
acontecem 700 mil acidentes de trabalho por ano no Brasil (anos-base 
2012 a 2016). Destes, o setor com maior número é o de transporte 
de cargas, seguido pela construção civil. Os números revelam que é 
fundamental, cada vez mais, adotar medidas rigorosas de segurança 
do trabalho.

“A construção civil é um dos setores que realiza as mais diversas ativi- 
dades laborais, seja movimentando cargas pesadas, utilizando equipa-
mentos e máquinas perigosas ou realizando serviços em alturas, isso faz 
com que o risco de um acidente seja maior”, explica o engenheiro civil 
Jorge Augusto Wissmann.

Segundo ele, os principais motivos que levam aos acidentes fatais 
são: autoconfiança elevada; distrações; mau planejamento de tarefas; não 
uso ou uso incorreto de EPIs e/ou EPC, dimensionamentos incorretos e, 
principalmente, desrespeito às normas vigentes. 

O engenheiro, que é mestre em Estruturas e atua como perito criminal 
no Paraná e também como professor da Unioeste, diz que a maioria dos 
acidentes com vítimas fatais na construção civil ocorrem pelos seguintes 
motivos: soterramentos em escavações (pluviais, esgoto ou fundações), 
queda de nível (serviços em altura), movimentação de cargas pesadas 
(pré-moldados, grãos ensacados) e eletroplessão (descarga elétrica). 

DESRESPEITO àS NORMAS 
VIGENTES, FALTA DE EPIS E 
FALTA DE PLANEJAMENTO SãO 
FATORES qUE ELEVAM RISCO 
DE ACIDENTES GRAVES

Como evitar
O engenheiro civil destaca 
que o treinamento contínuo é 
fundamental para minimizar os 
riscos. “O intuito é demonstrar 
os riscos a que o trabalhador 
está exposto, por exemplo, com 
cursos realizados pela CIPA - 
Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes.”

Além disso, orienta Wissmann, 
um bom planejamento 
prevendo cada etapa da 
obra e como esta deve ser 
executada cronologicamente; 
uso correto de EPIs e EPC e 
domínio completo das normas 
envolvidas nas atividades.

viaduto que 
desabou no 

Eixão Sul, em 
Brasília

Fo
to

: F
ab

io
 R

od
rig

ue
s 

Po
zz

eb
om

/A
gê

nc
ia

 B
ra

si
l

Revista AEAC | 41



valorização 
profissional

PRoFiSSionAiS Entidades defendem interesses

r e p r e s e n t a ç ã o

ENTIDADES 
DE CLASSE 
PROMOVEM AçõES 
PARA CONGREGAR 
ASSOCIADOS

Engenheiro 
civil, 

CarLoS
roBerto

WiLd
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As entidades de classe reúnem os profissionais das áreas 
tecnológicas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. “As entidades 
dão direção e sentido à valorização profissional, promovendo coope- 
ração, parceria e integração dos associados”, explica o engenheiro 
civil, Carlos Roberto Wild, conselheiro representante da Associação 
Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Marechal Cândido 
Rondon (AREA-MCR).

“Uma entidade de classe atuante, principalmente na nossa área, 
tem uma grande importância, pois todo o Sistema Confea/Crea e 
Mútua, por legislação, é composto por entidades de classe. Nosso 
sistema é democrático e sem as entidades de classe não funciona”, 
avalia o engenheiro agrícola, Valmor Pietsch, presidente da Associa- 
ção Brasileira de Engenheiros Agrícolas (ABEAG) e diretor financeiro 
da ABEAG-PR.

Para Wild, uma entidade de classe deve ser “empreendedora, 
dinâmica e comprometida com os colegas e a sociedade, com 
interesse comum que é a valorização da profissão e do profissional”.

 O engenheiro agrícola Pietsch também destaca o papel das 
entidades junto aos conselhos federal e estaduais. “Os conselheiros 
federais e regionais são, na sua maioria, indicados pelas entidades 
de classe, que levam a opinião dos associados por meio de análise, 
debate ou consenso durante a realização das assembleias.”

dEsAfio dA 
pArticipAção
Mesmo com a importância destacada acima, muitas enti-

dades ainda têm dificuldades em aumentar seu quadro associa- 
tivo. Wild dá algumas dicas de como reverter esse quadro: 
“conscientizar os profissionais de que participar é uma oportunidade 
de contribuir para o desenvolvimento da profissão, adquirir, e dividir 
conhecimentos em cursos, palestras e treinamentos”, argumenta.

Segundo ele, outra razão para participar é a possibilidade de 
desenvolver uma excelente atividade social, fazer ótimos amigos 
e uma boa rede de relacionamentos profissionais, sendo, com 
isso, visto pela sociedade como um bom profissional, reconhecido 
entre os seus pares.

Colégios 
de entidades
ENTENDA O PAPEL DO COLÉGIO 
DE ENTIDADES NACIONAIS (CDEN) 
E DO COLÉGIO DE ENTIDADES 
REGIONAIS (CDER)

O CDEN é composto pelos presidentes ou 
representantes das entidades nacionais 
do Sistema Confea/Crea. Reúne-se 
ordinariamente duas vezes ao ano, sendo 
uma das reuniões, preferencialmente a 
segunda, incorporada à programação 
da Semana Oficial da Engenharia e da 
Agronomia – SOEA. Entre os objetivos, 
estão: elaborar, realizar, participar sobre 
política de formação, especialização 
e atualização dos profissionais e 
planejamento estratégico do Sistema, 
entre outros.

O CDER é composto pelas entidades de forma 
regionalizada. Os coordenadores regionais 
reúnem-se em calendário estabelecido para 
planejamento e homologação das propostas 
encaminhadas pelas regionais, para posterior 
encaminhamento à diretoria e ao Crea-PR. Entre 
os objetivos, estão defender a sustentabilidade 
e fortalecimento das entidades; contribuir com 
o planejamento e definições estratégicas do 
Crea-PR, entre outros.

Engenheiro 
agrícola,  
vaLmor 
PietSCh, 
presidente da 
ABEAG
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