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O crescimento da procura de estudantes pelos cursos de 

Engenharia é o tema central desta edição da Revista 

do CREA-PR. Segundo dados do Ministério da Educação 

divulgados em abril, pela primeira vez na história do ensino su-

perior brasileiro o número de calouros em Engenharia superou o 

de Direito, ficando atrás apenas de Administração. Em busca de 

respostas para o aumento dessa procura, ouvimos coordenadores 

de cursos de Engenharia das principais universidades do Estado, 

que ampliaram o debate (muitas vezes simplista) propagado pela 

imprensa da “carência de engenheiros”. 

As 20 propostas escolhidas pelos profissionais do CREA-PR durante o 8º 

Congresso Estadual de Profissionais (8º CEP) também podem ser con-

feridas nesta edição. O evento, realizado entre os dias 19 e 21 de maio, 

em Foz do Iguaçu, reuniu mais de 350 de profissionais de todo o Estado. 

A mobilização dos profissionais paranaenses será repetida no mês de 

setembro em Gramado, onde, ao lado dos 24 delegados eleitos, defen-

deremos nossas propostas no 8º Congresso Nacional de Profissionais. 

Por fim, convido a todos a participar-

em do II Seminário Internacional de 

Acessibilidade, que será realizado en-

tre os dias 4 e 6 de agosto. Um tema 

que precisa ser constantemente de-

batido para realizarmos as mudanças 

mais que necessárias. 

Uma boa leitura e até a próxima edição!

Presidente 

Engenheiro civil Joel Krüger
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Giro de Novidades

Convênio do Sistema CONFEA/CREA com ABNT

Já está em funcionamento o convênio firmado pelo 
Sistema CONFEA/CREA e Mútua com a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para a consulta, 

visualização e aquisição das normas da ABNT pelos pro-
fissionais das áreas tecnológicas.
Os profissionais registrados e adimplentes quanto à anuidade 
terão um desconto de 50% na aquisição de normas. Para as-
sociados da Mútua, o desconto será de 60%. 
Antes da aquisição da norma técnica, o profissional poderá vi-
sualizá-la a norma na íntegra por 15 segundos por página até 
o tempo máximo de dez minutos, sem direito a impressão.
Para imprimir ou visualizar sem limite de tempo, os pro-
fissionais devem adquirir as normas com o desconto 

possibilitado pelo convênio. 
Para usufruir deste benefício, 
o acesso deve ser efetuado pelo 
site www.abntcatalogo.com.br/con-
fea. Além da visualização e aquisição 
com desconto, os profissionais serão be-
neficiados com descontos de 15% nos cur-
sos da Grade de Capacitação da ABNT. 
As inspetorias e postos de atendimento do 
CREA-PR oferecerão aos profissionais o acesso às 
normas para visualização na íntegra e com tempo ili-
mitado. O acesso aos estudantes do programa CREAjr-PR 
está em fase de implementação.  

Prêmio Sinduscon 2013 aperfeiçoa gestão na construção civil

O Sindicato da Indústria da Cons-
trução Civil do Noroeste do 
Paraná (Sinduscon Nor), com 

apoio do Senai e Sebrae, promove a 
edição 2013 do Prêmio Sinduscon, 
que contribui para o aperfeiçoamento 
da gestão das empresas inscritas e di-
vulga a região de forma positiva para 
o restante do País. 
“O Prêmio Sinduscon mostra, com se-
riedade e credibilidade, a qualidade que 
as nossas empresas oferecem”, comen-
ta o presidente do Sinduscon, engenhei-
ro civil Mauro Duarte Carvalho Junior.
Os critérios para pontuar as empresas 
inscritas são baseados no Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

no Habitat e no Programa de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama). 
Quatro critérios são avaliados pelos au-
ditores: qualidade em gestão, seguran-
ça no trabalho, manejo correto de resí-

duos sólidos e responsabilidade social.
A divulgação dos vencedores e en-
trega dos troféus acontece durante o 
Encontro Empresarial da Construção 
Civil, no último trimestre do ano. In-
formações: (44) 3025-7999.  

Doze na matemática e na vida

De autoria do engenheiro eletricista Sinésio Julio Barberini, o livro Doze na matemática e na vida 
procura identificar a presença do número doze no dia a dia do ser humano desde os primórdios 
do conhecimento. A jornada começa com as primeiras formas de numeração (suméria), passan-

do pela simetria, escala musical, geometria, leis e regras, religião, simbologia, padrões e natureza, 
examinando a relação e o uso desse numeral nas diversas áreas do conhecimento humano. A 

ideia é provocar e despertar a curiosidade do leitor, forçando a análise e o entendimento sobre 
a ligação entre os diversos campos onde o número doze está presente. Tudo isso com um 

bocado de informação e uma pitada de bom humor. 
A obra possui 264 páginas e está disponível nos sites http://www.editoraschoba.com.

br/livraria/ (por R$ 32,90) e http://www3.vitrola.com.br/ (por R$ 27,90).  

Foto: Divulgação
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Entidades de classe em foco

Por Ana Maria Ferrarini

O engenheiro agrônomo Roberto Chueire Vieira foi eleito em maio presidente da Asso-
ciação dos Engenheiros Agrônomos da Região de Irati (AEARI). As eleições definiram 
também os membros do conselho fiscal e da comissão de ética. 

Fundada em 22 de abril de 1986, a AEARI tem como missão representar os interesses profissionais 
dos engenheiros agrônomos da região de Irati. Orientada pelos princípios éticos e legais, a associação 

está sempre comprometida com a qualidade, competência, valorização do talento e empreendedorismo, 
visando ao contínuo aperfeiçoamento técnico de seus associados. O quadro social da AEARI é composto por 

90 profissionais e sua área de atuação abrange os municípios de Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, 
Inácio Martins, Irati, Mallet, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares. 

AEARI renova diretoria

Criação de comissões regionais 
com os órgãos representati-
vos da sociedade civil orga-

nizada, para efetuar o controle e 
gestão dos contratos regionais de 
pedágio divididos em lotes. Esta 
foi a principal decisão do evento 
“Pedágio Nota 10?”, organizado 

pelo Sindicato dos Engenheiros do 
Estado do Paraná (Senge-PR), em 
Londrina. O encontro, que reuniu 
quase 200 pessoas, apresentou os 
resultados do relatório elaborado 
pelo CREA-PR e Senge-PR sobre a 
situação do contrato vigente do pe-
dágio no Paraná. O diretor regional 

do Senge-PR em Londrina, enge-
nheiro eletricista Wilson Sachetin 
Marçal, disse que no encontro 
foram debatidos vários assuntos 
relativos ao contrato como, por 
exemplo, as obrigações previs-
tas pelo Governo do Paraná e 
as concessionárias. O relatório 
mostra desequilíbrio entre os in-
vestimentos das concessionárias 
na melhoria das rodovias e seus 
lucros. Apenas cerca de 10% das 
obras propostas já foram execu-
tadas pelas empresas, que assi-
naram os contratos com o Gover-
no do Estado em 1998. 

Evento apresenta resultados de relatório sobre pedágio

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Entidades de classe em foco

Durante a realização da 31ª edição do Enarq, 
evento esportivo que reuniu engenheiros agrô-
nomos de Cascavel e da região Oeste, a Asso-

ciação dos Engenheiros Agrônomos Vale do Piquiri 
(AEAVP) e o CREA-PR assinaram o convênio Campo 
Fácil. O programa presta assessoria agronômica nas 
atividades de agricultura, fruticultura e olericultura, 
desenvolvidas por agricultores familiares de Ubiratã, 
melhorando a qualidade de vida pelo incremento da 
produtividade e renda.
O presidente da AEAVP, engenheiro agrônomo Ander-
son Cruz, destaca a ampla participação das oito en-
tidades de classe da região. “O encontro possibilitou 
aos profissionais conhecer as virtudes de Ubiratã e o 
trabalho desenvolvido pela associação”, enfatiza. 
Mais de 170 profissionais prestigiaram o Enarq, reali-
zado na sede campestre Arcapu, em Ubiratã. O even-
to contou com a presença do presidente do CREA-PR, 
engenheiro civil Joel Krüger, e do prefeito do municí-
pio, engenheiro agrônomo Haroldo Duarte. 

Integração profissional marca o Enarq

O presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais (AEACG), engenheiro agrônomo 
Heitor Rodrigues Fiuza Júnior, informa que a sede social da Associação recebeu investimentos para a mo-
dernização do auditório. O local conta agora com equipamentos de climatização de ar do tipo split, sistema 

de sonorização, data show e telão retrátil com comando elétrico. O auditório é utilizado na promoção de eventos e 
assembleias da entidade, mas também pode ser locado por empresas para realizar seus eventos.  Ele lembra ainda 
que a AEACG disponibiliza gratuitamente a seus associados a “Sala do Agrônomo”, equipada com computador, im-
pressora e acesso à internet, para reuniões de negócios com seus clientes. Basta apenas agendar o dia e a hora. 

Sede social da AEACG passa por modernização

Foto: Divulgação

Foto:  Vandré Dubiela

Foto:  Vandré Dubiela
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O engenheiro de minas Peter Lemr Júnior tomou posse na presidên-
cia da Associação dos Engenheiros de Telêmaco Borba (AETB), subs-
tituindo o engenheiro civil Sandro Dias Baptista. O novo presidente da 

entidade assumiu também a coordenadoria adjunta do Colégio de Entidades de 
Classe (CDER) da Regional Ponta Grossa, cujo titular é o engenheiro civil Eugênio Már-
cio de Carvalho e Silva. “O principal objetivo da AETB para 2013 é apresentar ao CREA-PR 
seu pedido de assento em Plenário visando à representação dos profissionais de Telêmaco 
Borba e região junto ao Conselho e Câmaras Especializadas”, resume Lemr Júnior. O presidente 
ainda inscreveu a entidade no 6º ciclo do Prêmio CREA da Qualidade (PCQ) e pretende utilizar os 
critérios de avaliação da premiação para aprimorar a gestão interna e a promoção de novas ações 
durante seu mandato. 

AETB empossa a nova diretoria

Engenheiros agrônomos, médicos veterinários e 
zootecnistas representantes de várias entidades 
promoveram um encontro em maio na sede do 

CREA-RS, em Porto Alegre (RS). O objetivo foi elaborar 
um documento de repúdio ao Projeto de Lei que tenta 
vedar aos agrônomos e médicos veterinários o exercí-
cio da Zootecnia, ainda que esses profissionais tenham 
atribuição e formação técnica para exercê-la. Na oca-
sião, os profissionais tiveram audiência com o relator 
do Projeto de Lei nº 2.824/2008, deputado federal 

Onyx Lorenzoni, para entregar o documento com o po-
sicionamento de todas as entidades. 
“O PL 2.824 é um claro retrocesso do ponto de vista 
técnico e da necessidade de mercado, considerando a 
proporção atual de profissionais no País, 220 mil enge-
nheiros agrônomos, 90 mil médicos veterinários e nove 
mil zootecnistas”, diz o engenheiro agrônomo Luiz An-
tonio Corrêa Lucchesi, presidente da Federação dos En-
genheiros Agrônomos do Paraná (FEAP) e professor da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

Entidades se unem contra PL nº 2.824
Foto: Divulgação
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Promover a ampliação e a partici-
pação do quadro social das enti-
dades que constitui a Federação 

dos Engenheiros Agrônomos do Para-
ná (FEAP) é uma das principais metas 
da diretoria eleita em maio. O enge-
nheiro agrônomo Luiz Antonio Cor-
rêa Lucchesi comandará os destinos 

da federação até maio de 2014. 
A diretoria também trabalhará para 
discutir temas polêmicos em que a 
categoria agronômica tenha compe-
tência para dar efetiva contribuição. 
Além disso, quer realizar fóruns de 
discussão conjunta entre engenhei-
ros agrônomos e outros profissionais 

FEAP quer união de entidades de profissionais

AEAA comemora 30 anos de atuação 

A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana (AEAA) completa 30 anos de atuação no Paraná e come-
morou a data com um almoço de confraternização. O atual presidente da entidade, engenheiro da computação 
e de segurança do trabalho Alcides Vicenti Junior, e o conselheiro Herivelto Moreno celebram afirmando que 

todas as ações e projetos desenvolvidos pela AEAA obtiveram resultados positivos. “A associação foi uma marca e 
um marco para o crescimento social e econômico do município”, diz Vicenti Junior, enfatizando o esforço concen-

trado para a aquisição da sede social e a conquista de uma vaga na diretoria do CREA-PR. 
Entre os frutos colhidos pela atual diretoria está a participação em vários Conselhos de Apucarana 

como Meio Ambiente, Habitação, Segurança, das Cidades e no Conselho de Desenvolvimento do 
Município. “Também merece destaque a participação da entidade no 6º ciclo do PCQ, com a 

meta de ficarmos entre as cinco primeiras colocadas”, completa o presidente. 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

sobre temas de relevância para o 
Paraná e Brasil. “A atuação da FEAP 
priorizará a ampliação do envolvi-
mento dos engenheiros agrônomos 
no equacionamento de problemas 
ambientais, econômicos e sociais, 
na organização de cursos profis-
sionalizantes especializados e na 
valorização do relacionamento da 
federação e de suas associadas com 
entidades privadas, governamentais 
e do terceiro setor”, diz.
Também na pauta de ações, inte-
grar a federação à Confederação dos 
Engenheiros Agrônomos do Brasil 
(Confaeab) e às entidades interna-
cionais em projetos que promovam 
a Agronomia, além de estimular o 
surgimento de novas lideranças na 
categoria agronômica. 
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Entidades de classe em foco

O presidente do CREA-PR, engenheiro civil Joel Krü-
ger, conheceu em maio as atividades realizadas 
pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), em 

Londrina. “O trabalho executado pelo Instituto se encontra 
no mesmo patamar das ações desempenhadas por univer-
sidades brasileiras, com pesquisas de alto nível que forne-
cem embasamento tecnológico às políticas públicas para 
o desenvolvimento rural do Estado”, diz, lembrando que 
colocou a estrutura do Conselho à disposição do IAPAR no 
sentido de futuras parcerias com foco na colaboração com 
as políticas públicas paranaenses.
Em seguida, acompanhado do secretário estadual da Fa-
zenda, Luiz Carlos Hauly, e do presidente da Sociedade 
Rural do Paraná, Moacir Noberto Sgarioni, Krüger visitou 
a Expolondrina. Na feira de negócios, realizada no Par-
que de Exposição Ney Braga, o presidente do CREA-PR 
destacou o stand da Cocamar – que completa 50 anos 
de atividades e que efetuou a entrega dos ganhadores 
do Prêmio Produtividade de Soja –, bem como o da Em-

brapa, que mostrou a importância do agronegócio da soja para o Brasil.
À noite, Krüger acompanhou uma confraternização na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina 
(AEA), onde anunciou que o Conselho entregará o mobiliário para a sala de reunião da entidade. 

Presidente do CREA-PR cumpre agenda em Londrina

Defender e coordenar os inte-
resses profissionais e sociais 
dos engenheiros agrônomos 

da região de Umuarama para que, 
juntamente com a sociedade, pro-
movam um desenvolvimento rural 
sustentável. Esta é uma das prin-
cipais propostas da nova diretoria 
da Associação Regional dos Enge-
nheiros Agrônomos de Umuarama 
(AREAU), que tem à frente a en-
genheira agrônoma Marcia Helena 
Laino. A atual presidente também 
busca melhoria organizacional vi-
sando à atuação mais forte da entidade por meio da 
mobilização dos engenheiros agrônomos.
“A diretoria trabalha para reformar o estatuto da entida-
de, caso seja consenso entre os associados. Além disso, 
estamos montando uma grade de reuniões periódicas 
para ampliar a participação dos profissionais nas ativida-

des da AREAU”, informa Maria Helena.
Neste ano, a entidade participará pela primeira vez 
do PCQ. “Nossa inscrição na edição 2013 é uma for-
ma de potencializar as boas práticas da entidade, uma 
vez que pretendemos ter um planejamento estratégi-
co com definição de objetivos e metas específicas de 
curto, médio e longo prazos”. 

AREAU fortalece atuação por meio da mobilização profissional

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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O engenheiro agrônomo Hugo Reis Vidal foi reeleito 
em maio presidente da Associação dos Engenhei-
ros Agrônomos do Paraná (AEAPR-Curitiba) pela 

chapa “Engenheiro Agrônomo-Autoridade Profissional” 
e garante que reforçará a autoridade dos profissionais 
de Agronomia devidamente registrados no CREA-PR. 
“Somos profissionais liberais e detentores da liberdade para 
decidir, priorizando os interesses sociais e humanos nos re-
sultados de nossas realizações”, declara Vidal. “Temos uma 
profissão regulamentada, por envolver produtividade, pro-
dução e impactos. Por meio de nossa conduta profissional, 
otimizamos o uso dos insumos e minimizamos os impactos 
no meio em que trabalhamos, fazendo jus ao título de en-
genheiro agrônomo. A profissão é um alto título de honra e 
sua prática exige conduta honesta, digna e cidadã”, relembra.
A nova diretoria é composta também por Robson Ma-
fioletti (diretor técnico e social), Edhna Genar Feliciano 
Maftum (diretora administrativa), Manfred Leoni Sch-
mid (diretor financeiro) e Luiz Antonio Corrêa Lucchesi 
(diretor de política profissional). 

AEAPR elege diretoria para a gestão 2013/2015

A nova coordenadora estadual do Colégio de Enti-
dades de Classe (CDER), engenheira civil Suzely 
Soares, informa que foram definidas em maio a 

formação de profissionais que serão capacitados no cur-
so de acessibilidade promovido pelo CREA-PR e os no-
mes dos participantes na edição 2013 do Encontro Para-
naense de Entidades de Classe (EPEC), que acontece em 
novembro, em Foz do Iguaçu.
Para ela, é perceptível a grande responsabilidade que o 
CDER terá nas decisões do Conselho. “Isso se dá em fun-
ção da confiança depositada em nosso trabalho pelo pre-
sidente Joel Krüger. Seremos bastante cobrados e, para 
isso, vamos atuar de forma firme, forte e bem pautada”, 
garante. Segundo Suzely, a aprovação dos profissionais 
que participarão do EPEC já mostra a responsabilidade do 
Colégio com o cronograma financeiro do CREA-PR.
O espaço concedido às entidades de classe pela atual 
gestão do Conselho, de acordo com a engenheira civil, 
resultará em um ano de muito trabalho e representa-
tividade. “Meu mandato encerra em dezembro e até 

lá o anseio é de marcar uma coordenação eficiente e 
proativa, de forma a deixar o colegiado encaminha-
do para o sucessor”, comenta. “Agora começaremos a 
preparação das entidades para a presença no EPEC e 
participação no PCQ, de forma a mostrar engajamen-
to e um bom trabalho em novembro”. 

CDER elege nova coordenadora estadual 
que inicia mandato proativo

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Entrevista

Representatividade política das entidades

Por Daniela Licht

Engenheiro agrônomo formado 
pela Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), Carlos 

Roberto Bittencourt é secretário-
executivo do Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural e Agricultura 
Familiar (Cedraf), vice-presidente 
do Sindicato dos Engenheiros do 
Paraná (Senge-PR) e presidente 
da Federação Interestadual de 
Sindicatos de Engenheiros (Fisenge). 
Nesta última, cumpre seu segundo 
mandato, a ser encerrado em 
agosto de 2014. Na entrevista 
abaixo, Bittencourt fala sobre 
representatividade, a importância 
da Engenharia nas políticas públicas 
e a harmonia com a visão da atual 
gestão do CREA-PR:

Defesa dos interesses de seus filiados e participação nas políticas públicas norteiam 
o trabalho da Fisenge e do Senge-PR

Revista CREA-PR: Como o senhor en-
tende o papel e a representatividade 
da Fisenge perante os profissionais 
da Engenharia e a sociedade?
Carlos Roberto Bittencourt: A Fede-
ração, que comemora 20 anos este 
ano, engloba 11 sindicatos em dez 
Estados do Brasil e tem uma par-
ticipação muito forte nas negocia-
ções coletivas nacionais. Da mes-
ma forma, tem um papel bastante 
significativo no debate de assuntos 
relacionados à Engenharia e sua ver-
tente junto às políticas públicas, em 
setores como de energia, saneamen-
to, Geociências e Agronomia. Neste 
último, com foco bem direcionado à 
questão da agricultura familiar. Além 

da participação em negociações co-
letivas nacionais, principalmente no 
setor elétrico, realizamos seminários 
nacionais e publicamos cartilhas e 
livros, com o objetivo de contribuir 
para a formulação de políticas públi-
cas no Brasil. Historicamente, a Fisen-
ge sempre esteve à frente das prin-
cipais lutas deste País e atuamos em 
duas frentes principais: pela defesa 
da Engenharia e pela construção de 
um projeto de nação com solidarie-
dade, igualdade e fraternidade. 

Qual a avaliação de sua gestão fren-
te à entidade e, a seu ver, quais se-
riam as ações mais importantes im-
plementadas até agora?

Além do fortalecimento da luta 
pela participação democrática da 
classe trabalhadora na organização 
da sociedade brasileira, a Fisenge 
participa ativamente dos principais 
debates acerca de setores estraté-
gicos brasileiros. Entendemos que 
é fundamental a contribuição da 
Engenharia para a formulação de 
políticas públicas. A reforma política 
no Brasil, por exemplo, é central. In-
tegramos o Movimento de Combate 
à Corrupção Eleitoral (MCCE), par-
ticipamos ativamente do processo 
pela aprovação da Lei Ficha Limpa e, 
agora, estamos na luta pela reforma 
política em defesa do financiamento 
público de campanha. Promovemos 

Foto: Arquivo Fisenge
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um seminário nacional e publicamos um documento, as-
sumindo a tarefa de contribuir para que este debate se 
transforme em uma grande mobilização popular. Outra 
participação importante é a discussão sobre a criação 
de uma Agência Nacional de Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Ater), recém anunciada pelo Governo, notícia 
que vem mobilizando a categoria. Também discutimos 
bastante o setor de energia, que vem passando por mu-
danças. Temos questionado pontos do Governo Federal, 
dos quais discordamos, sobre a implementação de um 
novo modelo energético no País. Cito ainda como ações 
importantes a participação da Federação e de seus sindi-
catos em defesa do Salário Mínimo Profissional (SMP). A 
Fisenge e o Senge-PR foram as duas primeiras entidades 
em nível nacional a entrar com um processo de Amicus 
Curiae, ou seja, Amigos da Corte, apresentando uma ou-
tra visão para os ministros do Superior Tribunal Federal 
(STF) em defesa do SMP. 
Em maio, a ministra Rosa Weber reconheceu a nossa 
legitimidade em participar do processo, qualificando as 
duas entidades perante o Supremo para contribuir com 
sugestões em relação à ação impetrada pelo Governo do 
Maranhão, que alega a inconstitucionalidade do Salário 
Mínimo Profissional. Esta notícia mostra a vitória do pro-
cesso e as grandes atuações da Fisenge e do Senge-PR na 
garantia do salário mínimo a todos engenheiros.

Quais os desafios e metas até o final de sua gestão?
Estamos trabalhando nas comemorações dos 20 anos da Fi-
senge, que serão completados em setembro de 2013. Uma 
das ações que envolvem a data será o lançamento do 10˚ 
Congresso Nacional de Sindicatos de Engenheiros (Consen-
ge), que acontecerá de 20 a 24 de agosto, no Rio de Janeiro, 
com a presença de profissionais de todos sindicatos filiados 
à Federação, que debaterão várias propostas na área sindical 
e também de políticas públicas, encaminhadas posterior-
mente aos candidatos à Presidência da República.

Como senhor avalia a gestão atual do CREA-PR e formas 
de atuação conjunta entre as duas entidades?
O CREA-PR sempre foi um modelo de sistema para todo 
o Brasil e vejo a gestão do presidente Joel Krüger como 
bastante vistosa, com representantes de vários CREAs vin-
do ao Paraná para conhecer a atuação e o modelo que o 
Conselho utiliza em sua fiscalização e nas demais áreas.
Como pontos importantes da atual gestão, destaco a 
criação do Colégio de Entidades de Classe (CDER), uma 
grande oportunidade de aproximação e envolvimento das 
entidades paranaenses. E, ainda, a ação bastante proposi-
tiva em vários posicionamentos do Conselho, com ênfase 
à defesa do Salário Mínimo Profissional e a fiscalização 
feita nesse sentido, prova de que Fisenge e a atual gestão 
do CREA-PR trabalham alinhadas e em grande harmonia.

Engenheiro eletricista, graduado em 1993 
pelo antigo Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), Ulisses 

Kaniak é empregado da Companhia Paranaense 
de Energia (Copel) desde 1994 e diretor do 
Sindicato dos Engenheiros do Paraná (Senge-PR) 
desde 1999. Foi presidente do Senge-PR na gestão 
2005/2008 e ocupa novamente a presidência da 
entidade em mandato 2011/2014. Kaniak fala à 
Revista do CREA-PR sobre os desafios e metas de 
seu trabalho e da diretoria do sindicato:

Foto: Divulgação
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Revista CREA-PR: Como o senhor entende o papel e a 
representatividade do Senge-PR perante os profissionais 
da Engenharia e a sociedade?
Ulisses Kaniak: O Senge-PR tem especificado em sua 
própria constituição o papel de defesa dos trabalhado-
res. Desde a gestão iniciada em 1987, temos também 
nos preocupado muito com as questões da população 
e como fazer com que a Engenharia possa contribuir 
com a sociedade que a cerca. Essas questões estão re-
lacionadas ao mundo de trabalho em que vivemos e ao 
cotidiano de nossos representados, bem como de tra-
balhadores das mais diversas categorias. Isso permite 
que entendamos as necessidades de outros setores da 
economia e faz com que tenhamos uma maior inserção 
perante a sociedade.
Abordo também a discussão de políticas públicas, que 
faz parte de nosso trabalho, representando a socieda-
de nas questões que envolvem a Engenharia e a demo-
cratização das instituições. Buscamos sempre fazer com 
que o Paraná perceba de melhor maneira os efeitos da 
Engenharia em sua vida, o que esses profissionais repre-
sentam para seu dia a dia e que nosso trabalho pode ser 
usado em benefício de todos.

Qual a avaliação de sua gestão frente à entidade e, a seu 
ver, quais seriam as ações mais importantes implemen-
tadas até agora?
Nossa gestão tem buscado cumprir com aquilo que nos 
propusemos quando formamos a chapa, batizada de Re-
novação e Fortalecimento, um tributo ao saudoso presi-
dente Daniel Lopes de Morais.
A renovação é colocada em prática a partir de quadros 
novos, compostos por profissionais de menor faixa etária, 
mas também com nosso pensamento no futuro. Isso pode 
ser demonstrado na idealização do Senge Jovem, que visa 
levar o sindicato para futuros profissionais que ocupam as 
cadeiras de Engenharia de universidades de todo Estado. 
Essa necessidade surgiu com a observação de um certo 
distanciamento com a academia, que resultou em um des-
conhecimento do papel do sindicato por parte dos alunos.
Esta ação tem um caráter mais permanente e padronizado, com 
uma linha de atuação bem direta envolvendo os diretórios e cen-
tros acadêmicos e também o corpo docente das universidades.
A questão do fortalecimento, por sua vez, é uma neces-
sidade contínua da entidade e consiste em mostrar para 

que viemos. Para isso, fortalecemos nossa 
comunicação e buscamos novas formas 
de apresentar nossa atuação. Um exem-

plo disso é a parceria firmada com o CREA-PR nas últimas 
eleições municipais e que pautou a Engenharia de alto ní-
vel junto aos candidatos a prefeito de Curitiba. 

Quais os desafios e metas até o final de sua gestão?
Os desafios são constantes e, entre eles, cito a imple-
mentação em formato definitivo do Senge Jovem, o que 
dependerá fortemente da interação com os estudantes, 
que darão o real formato do projeto. 
Também teremos muita discussão dentro do mundo do 
trabalho pela frente, onde destaco a inserção em alguns 
setores da iniciativa privada em que não atuávamos e, 
especialmente, a defesa da valorização dos profissionais 
servidores públicos de todas as esferas, cujas carreiras 
foram sendo achatadas ao longo dos anos, governo após 
governo. Numa onda de desenvolvimento tão propícia à 
atividade de Engenharia, chega a ser aviltante o salário 
nada atrativo pago por Estado e municípios àqueles qua-
dros profissionais qualificados, que têm as maiores res-
ponsabilidades enquanto gestores de políticas públicas 
que interferem em toda uma comunidade.

Como senhor avalia a gestão atual do CREA-PR e formas 
de atuação conjunta entre as duas entidades?
Tenho todo o apreço pela atual gestão do CREA-PR e 
uma ótima relação com o presidente, bem como com 
seus conselheiros e o corpo de funcionários.
Vejo com muitos bons olhos o que o Conselho tem fei-
to, em especial na união proporcionada às entidades 
de classe através do Colégio de Entidades de Classe 
(CDER), trabalho que merece louvor por proporcionar 
maior interação entre os profissionais paranaenses.
O Senge-PR e o CREA-PR atuam em conjunto em diver-
sas ações, como no convênio de fiscalização do Salá-
rio Mínimo Profissional e o convênio que estuda, junto 
com a Universidade Positivo, toda a legislação que en-
volve a Engenharia, tanto as leis que já estão em vigor 
quanto as em trâmite no Congresso Nacional.
Cito também as ações envolvendo as políticas públicas, 
como o estudo conjunto sobre as rodovias pedagiadas 
do Paraná. Ainda que não tenha sido aceito pela Co-
missão Tripartite, o relatório tem tido bastante reper-
cussão pela sua seriedade e perícia técnica. 
Resumindo, acredito que onde o CREA-PR atue, de al-
guma forma o Senge-PR está presente. Entendo que 
o Conselho está sendo gerido para todos os profissio-
nais do Paraná sem exceção, de forma democrática, 
aberta e transparente. 

Ouça trechos das entrevistas na revista eletrônica do CREA-PR
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Manutenção em transformadores

Engenheiro eletricista Sérgio Luiz Cequinel Filho - coordenador da Câmara 
Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-PR – slcequinel@gmail.com

O transformador é um dos 
principais equipamentos res-
ponsáveis para que a energia 

elétrica chegue com qualidade e se-
gurança ao consumidor. Fatos ocor-
ridos recentemente, com explosões 
em redes subterrâneas colocando em 
risco a vida de diversas pessoas, res-
gatam a necessidade da manutenção 
de um equipamento tão importante 
para o sistema elétrico. 
Muitos deles já ultrapassaram sua 
vida útil e em determinado momento 
podem causar prejuízos financeiros 
em empresas e indústrias, em função 
da interrupção de máquinas e equipa-
mentos. Ou, ainda, falhar em hospi-
tais, causando perdas humanas. 
A situação é agravada pela falta de 
uma manutenção regular e estrutu-
rada, tornando os transformadores 
verdadeiras “bombas relógio”. Em 

um momento de sobrecarga, se mal 
cuidado ou mal operado, pode fun-
cionar como uma panela de pressão, 
atingindo internamente temperatu-
ras bastante elevadas. Não obstante, 
são observadas situações caóticas 
nestes equipamentos, como vaza-
mentos de óleo, buchas quebradas, 
ausência de placa de identificação e 
a ausência de histórico de análise do 
óleo dos transformadores.
O abandono e a falta de manutenção 
ocorrem pela desinformação da socie-
dade e pela procura de serviços mais 
baratos e não especializados. Além de 
toda a sucessão de erros, as ações de 
engenharia de operação ficam restri-
tas às manutenções corretivas, quan-
do algum problema definitivamente 
não mais permite o funcionamento do 
equipamento. É um resgate do velho 
ditado do “barato que sai caro”. 
Vale ressaltar que a ocorrência de 
uma falha nesse tipo de equipamen-
to resulta em transtornos operacio-
nais e financeiros de grande monta, 
uma vez que nem sempre se dispõe 
de unidade reserva, o custo de aqui-
sição/reparo é elevado, são equipa-
mentos produzidos especificamente 
para uma determinada instalação, 
além de que a fabricação e transpor-
te podem demorar alguns meses. 
Acredito que caiba aos especialistas 

e órgãos normaliza-
dores e fiscalizado-
res alertar sobre os 
riscos de negligen-
ciar ações de ma-
nutenção. A mu-

dança de atitude e comportamento 
só virá por meio de uma fiscalização 
pelos órgãos competentes e apli-
cação da legislação que estabelece 
responsabilidades e penalidades aos 
responsáveis pelos projetos, insta-
lações e manutenções elétricas nas 
unidades consumidoras. 
A segurança, confiabilidade e alta dis-
ponibilidade de energia são pilares 
imprescindíveis para o sucesso das 
instalações elétricas de qualquer em-
preendimento. Assim, é fundamental 
a contratação de um profissional de 
engenharia elétrica para elaboração 
com precisão do projeto elétrico 
quanto aos dispositivos de proteção 
e segurança. Após isto, deve ser rea-
lizado um acompanhamento na fase 
da instalação e posteriormente ma-
nutenção, onde devem ser utilizados 
métodos e equipamentos certifica-
dos e de alta qualidade. 
Uma sociedade conscientizada e 
madura deve exigir que empresas e 
profissionais estejam devidamente 
registrados no CREA da sua região e 
sejam aptos para executar serviços 
técnicos que exigem elevado grau 
de conhecimento e experiência. 
Desta forma, a população valoriza-
rá o profissional habilitado e qua-
lificado na modalidade de elétrica, 
mas também contribuirá para redu-
ção dos acidentes com eletricidade 
facilitando a localização dos res-
ponsáveis pela ação 
de projetos e servi-
ços inadequados ou 
mal executados. E-MAIL

Encaminhe artigos técnicos pelo 
link Fale Conosco do site

www.crea-pr.org.br

Leia o artigo na íntegra na revista eletrônica do CREA-PR
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Engenharia no topo do ranking 
das universidades
Economia em alta e previsão de grandes investimentos em 
infraestrutura seriam algumas das razões 
para essa posição inédita
Por Ana Maria Ferrarini

Um levantamento do Ministério da Educação revela que, 
pela primeira vez na história do ensino superior brasilei-
ro, o número de calouros de Engenharia superou os de 

estudantes que ingressaram em Direito. Os dados oficiais são 
de 2011 e mostram que o interesse ainda não é suficiente 
para reduzir o déficit de engenheiros no mercado. Naque-
le ano, 227 mil alunos passaram a cursar Engenharia, 
número que representa 10% do total de inscritos nas 
universidades do Brasil. Deste total, 45 mil conclu-
íram o curso. A necessidade do mercado, no mes-
mo período, era de 70 mil profissionais. Passados 
dois anos, a demanda ainda persiste. Além dos 
formados anualmente, o Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (CONFEA) estima 
que seriam precisos ainda 20 mil novos en-
genheiros por ano para atender diversos 
setores do País. A revista do CREA-PR 
foi buscar junto às instituições de en-
sino superior paranaense a opinião 
de professores e coordenadores de 
curso sobre a questão.
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Momento histórico

Para o professor Wilian Barbosa, do curso de enge-
nharia mecânica da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), a pesquisa do Ministério da Educação mos-

tra a maturidade do País em formar mais engenheiros, 
com foco no desenvolvimento. “Estudos apontam que 
70% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional é fruto das 
Engenharias, o que evidencia a necessidade de mais pro-
fissionais para o crescimento e desenvolvimento do Bra-
sil”, explica. No entanto, ele não acredita que o aumento 
do número de estudantes ou concluintes reduza o déficit 
da área. E justifica sua opinião, afirmando que a demanda 
por profissionais engenheiros cresce mais do que a capa-
cidade de formação do sistema de ensino. De olho nesta 
carência por profissionais, há quatro anos a UFPR ampliou 
o número de vagas na área com a criação de dois cursos 
noturnos: engenharia elétrica (60 vagas) e mecânica (90).
De acordo com Barbosa, o aumento de interesse pela En-
genharia pode estar associado à explanação de assuntos na 
imprensa referentes à área, como a exploração de petróleo 
no pré-sal, obras da Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 
2016, implantação do Metrô, safra agrícola recorde, apli-

Foto:  João Borges

cativos computacionais e telecomunicações, entre outros. 
“Isto cria no jovem o desejo de ser engenheiro”, exempli-
fica. “Mesmo com um elevado número de estudantes que 
não consegue se formar, acredito que este é um momento 
histórico, de valorização da Engenharia pela sociedade. Os 
frutos a serem colhidos serão saborosos, permanentes e 
sustentáveis”, atesta.

Profissão do futuro

O coordenador do curso de engenharia civil da Pon-
tifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), 
Ricardo Bertin, vê esse novo cenário como refle-

xo do aquecimento do mercado da Engenharia como um 
todo e, em particular, o da construção civil. “O levanta-
mento do Ministério indica também que, com a melhoria 
da condição econômica da família brasileira, o jovem tem 
buscado carreiras com investimento mais elevado, com 
maior possibilidade de colocação e melhor salário”, cons-
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tata. Para Bertin, o aumento do interesse pela Engenharia 
pode reduzir o déficit de profissionais na área talvez no 
curto prazo. Entretanto, ele avalia que num País de di-
mensões continentais e com urgência de obras de infra-
estrutura em transportes, abastecimento, energia elétri-
ca e saneamento, haverá sempre a necessidade de mais 
engenheiros. “Levando em consideração que somente 
15% dos jovens brasileiros entre 18 e 25 anos estão na 
universidade, há que se pensar na expansão da oferta de 
vagas com qualidade a longo prazo, para que a demanda 
por bons engenheiros seja atendida”, acredita.
Para o professor Bertin, a escolha de uma profissão de-
corre de pragmatismo econômico ou vocação. E o cres-
cente interesse pela Engenharia acontece porque o mer-
cado está remunerando bem este profissional. “A carreira 
tem apelo no imaginário do jovem criativo com vocação 
de construir um País melhor e mais justo”, afirma. “Além 
disso, a oferta de empregos agregados aos novos empre-

endimentos está gerando a demanda por mais profissio-
nais da Engenharia. Acredito que o aumento da procura 
pelos cursos estará sempre ligado aos setores de infraes-
trutura empregadores, como construção civil, indústria 
automobilística, empresas de energia elétrica, de água e 
esgotos e de construção pesada”, aponta.
Ao analisar o elevado número de estudantes que não 
concluir a faculdade, Bertin assegura que a base ma-
temática muitas vezes ineficaz transmitida pelo ensino 
fundamental e médio acaba prejudicando o desem-
penho em um curso da área das Ciências Exatas. No 
entanto, o professor considera a Engenharia, em suas 
várias modalidades, uma profissão de futuro e para o 
futuro. “Sempre haverá mercado para bons profissio-
nais num País que precisa crescer como o Brasil. Temos 
uma carência profunda de infraestrutura em compara-
ção com outros países, há muito ainda por fazer e o 
caminho é a Engenharia”, vislumbra.

Foto:  João Borges
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Boa Engenharia

O professor e engenheiro Luiz 
Capraro, coordenador de 
engenharia civil e engenha-

ria ambiental da Universidade Tuiu-
ti do Paraná (UTP), entende que 
existem dois vieses a serem ana-
lisados em relação aos resultados 
do levantamento oficial. Um deles 
aponta para um possível decrésci-
mo na demanda do mercado, o do 
Direito, dificultado ainda pelo exa-

Janela de oportunidades

“Este levantamento é uma demonstração numérica 
para uma tendência que estamos efetivamente vi-
venciando”, avalia o coordenador de engenharia civil 

da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioes-
te), Ricardo Rocha. “Além destas profissões merecerem 
destaque no País nos últimos anos, existe um conjunto 
de instituições públicas de ensino que vem ampliando a 
oferta de cursos de Engenharia, o que possibilita a expan-
são e absorção de parte da demanda dos ingressantes”.
Rocha cita a região Oeste do Paraná como um claro cenário 
deste fenômeno. Onde até pouco tempo apenas a Unioes-
te atuava como instituição pública com cursos superiores 
nas áreas da Engenharia, hoje ela divide espaço com a Uni-
versidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR), a Uni-
versidade Federal de Integração Latino-Americana (Unila) 
e a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Somente 
em Cascavel, já são três instituições superiores particulares 
que oferecem o curso de engenharia civil. 
Ainda que com essa grande oferta de cursos, o coorde-
nador acredita que alguns pontos devem ser observados 
para reduzir o déficit de profissionais na área, como es-
tratégias e políticas efetivas para manter profissionais 
qualificados também em cidades menores e regiões dis-
tantes de polos de atração e a valorização profissional a 
partir do respeito ao Salário Mínimo Profissional.
Para Rocha, a necessidade de melhorar a infraestrutura do 
País, somada aos eventos internacionais sediados no Brasil 
nos próximos anos, contribuem para este cenário positivo. 
“Estamos vivenciando uma janela de oportunidades im-
portantes para a Engenharia. Esperamos que a expansão 
de cursos se faça com qualidade e que possamos, em um 
futuro próximo, estar num patamar de maior formação de 

Destaque

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

engenheiros com capacidade de contribuir para o País, atu-
ando de forma ética e responsável no exercício das áreas 
em que foram capacitados, dentro das demandas atuais de 
obras com preocupações sustentáveis”, finaliza. 

Foto: Divulgação

me da Ordem. O outro colocaria o 
brasileiro como um empreendedor 
por natureza e, assim sendo, teria 
respondido de maneira rápida aos 
apelos do segmento, influenciado 
por uma imprensa que aponta sis-
tematicamente os gargalos da infra-
estrutura e do planejamento para o 
desenvolvimento do País.
“Precisamos também de engenhei-
ros com vistas ao desenvolvimento 
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tecnológico, diminuindo 
assim nossa dependên-

cia externa. Minha avalia-
ção do momento, sem dúvida, 

é positiva”, afirma Capraro.
Para ele, no entanto, não existe défi-

cit de profissionais na área. “Profissionais 
existem sim, só que em função da má re-

muneração do setor buscam colocação em ou-
tras áreas que não a da sua formação”, diz, citando 

como exemplo o setor financeiro, grande absorvedor 
de egressos de cursos de Engenharia. “O déficit, se é que 

existe, é pontual, específico em algumas áreas da Engenharia e 
causado pelo abandono governamental de determinados setores 

como transportes, energia e saneamento, entre outros”, ressalta.
De acordo com Capraro, a ampliação dos investimentos em infra-

estrutura explicaria o crescente aumento do número de calouros em 
Engenharia. “Não deixo de considerar também a influência da mídia e 

o impulso dado pela sociedade, que ainda vê o engenheiro com respeito. 
Também cito a ampliação do acesso a crédito a camadas sociais, a maior fa-
cilidade de ingresso às universidades por meio do Enen, a questão das cotas 
e o aumento das instituições de ensino superior. Tudo se soma”, avalia.
Em um momento onde o País não pode prescindir da engenharia nacional, 
Capraro destaca a importância do Sistema CONFEA/CREA tanto como órgão 
fiscalizador do exercício da profissão quanto como incentivador nato da boa 
Engenharia. “Enalteço o trabalho do CREA-PR, um grande incentivador da En-
genharia, seja junto às entidades de classe ou às instituições de ensino”, fala. 

Economia em alta

Hélio Silveira Ribas, conselheiro da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL), compartilha opiniões semelhantes dos seus colegas das outras 
universidades e também acredita que o quadro registrado pelo le-

vantamento do Ministério da Educação reduzirá o déficit de profissionais de 
Engenharia no País. “Acredito que o interesse pela área se deve pelo aque-
cimento da economia, à redução da taxa básica de juros e a programas de 
habitação popular como o Minha Casa, Minha Vida”, explica.
Questionado sobre a evasão dos cursos de Engenharia no Brasil, Ribas cita da-
dos da UEL. “Nos últimos 22 anos, o índice de desistências do curso de enge-
nharia civil foi de 18%, contra 28% de engenharia elétrica no mesmo período. 
Creio que esses percentuais podem ser atribuídos ao rigor dos cursos”, destaca.
Segundo estatísticas da Divisão de Política de Graduação da UEL, de 1992 
a 2013 ingressam no curso de engenharia civil 1.269 estudantes. Deste 
total, 709 concluíram a faculdade; 314 ainda estão estudando e 246 desis-
tiram. Em engenharia elétrica, 637 entraram; 285 se formaram; 176 ainda 
fazem o curso e 174 saíram. 
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Responsabilidade

Transparência em 
todas as esferas
CREA-PR apoia o lançamento do Programa Brasil Transparente

Por Adriana Mugnaini

A Lei de Acesso à Informação é uma das grandes 
conquistas da sociedade brasileira. 
Algo inerente à democracia, como o acesso dos 

cidadãos a documentos e dados produzidos ou custo-
diados pelo Estado, só se tornou obrigatório com a nova 
legislação. A norma existe, a dificuldade agora é ser im-
plementada por prefeituras, governos e órgãos públicos. 
Para isso, a Controladoria Geral da União (CGU) desen-
volveu o Programa Brasil Transparente, uma ferramenta 
que tem o intuito de auxiliar a gestão pública na efetiva 
adoção das práticas exigidas com a legislação por meio 
de capacitação, orientação técnica e disponibilização de 
ferramentas tecnológicas, como o e-Sic. O Paraná irá re-
ceber ações da CGU para divulgar o programa.

Mudança da cultura pública  

Atualmente, 12 estados e 8% dos municípios brasileiros 
regulamentaram a Lei de Acesso à Informação. Segun-
do Sérgio Nogueira Seabra, secretário de Prevenção 

da Corrupção e Informações Estratégicas da CGU, um dos 
desafios é vencer a cultura do sigilo, ainda existente em algu-
mas estruturas da administração pública. “É preciso mudar 
para uma ‘cultura da transparência’, por isso as capacitações 
são fundamentais. Também é importante a organização dos 
processos e documentos, de modo a tornar o atendimento 
do pedido de acesso mais eficiente, efetivo e menos onero-
so para os órgãos do poder público”, diz. Seabra afirma que 
desde fevereiro deste ano já houve cerca de 400 adesões ao 
programa, entre estados e municípios. “A expectativa era al-
cançar 80 adesões nesse período”, complementa.
Apesar de alguns estados e municípios não terem regula-
mentado a Lei, não significa que a informação esteja sendo 
negada à população. Há situações em que existe a gestão 

dos dados com a capacitação técnica e operacional exigida. 
“Talvez o que estivesse faltando fossem os mecanismos fa-
cilitadores e orientação. O papel primordial do programa é 
sensibilizar os entes federativos para a importância de im-
plementar medidas de governo aberto e, nesse sentido, os 
resultados têm sido positivos”, explica Seabra, lembrando 
que a adesão ao Brasil Transparente é voluntária.
E para o cidadão, o resultado está aparente.  Os dados ofi-
ciais mostram que, até o início de maio, foram apresenta-
dos 87 mil pedidos de informação, dos quais 96% foram 
respondidos. O tempo médio de resposta é de 11 dias, in-
ferior ao que estabelece a Lei, de 20 dias. 

Mais informações:
http://www.cgu.gov.br/PrevencaodaCorrupcao/Brasil-
Transparente/OPrograma/index.asp

Confira na Revista Eletrônica do CREA-PR a entrevista completa com o secretário de Prevenção da Cor-
rupção e Informações Estratégicas da Controladoria Geral da União, Sérgio Nogueira Seabra
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Sustentabilidade

De resíduo à construção civil sustentável
A cinza de bagaço de cana-de-açúcar aplicada em concreto 
autoadensável para reduzir impactos ambientais
Por Ana Maria Ferrarini

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mun-
do, com 560 milhões de toneladas em 2012. Cada to-
nelada processada gera 250 quilos de bagaço, que são 

descartados e comumente queimados em fornalhas. Mas as 
cinzas precisam ir para algum lugar ecologicamente correto.
Como reaproveitar as cinzas de bagaço de cana-de-açú-
car? A resposta ficou em primeiro lugar no 5º Prêmio Cai-
xa de Projetos Inovadores com Aplicabilidade na Indústria 
Metalúrgica, Mecânica, Eletrônica, Materiais Elétricos e 
Construção Civil, e integra a dissertação de mestrado do 
professor Rafael Germano Dal Molin Filho, do Departa-
mento de Engenharia de Produção da Universidade Esta-
dual de Maringá (UEM). O estudo conclui que é possível 
incorporar a cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) na 
fabricação de concreto autoadensável (CAA). 
O conceito é relativamente simples. De acordo com Molin 
Filho, é possível substituir a areia por CBC na taxa de 10% 
(em massa), com uma economia de 89,2 quilos de areia 
por metros cúbicos de CAA. “Trabalhamos com a ideia da 
utilização de materiais que contribuíssem com a redução 
do consumo de recursos naturais, no caso da pesquisa, a 
areia. Neste contexto, também inserimos a proposta de 

destinação técnica com valor agregado 
para a cinza do bagaço da cana-de-açúcar 
(CBC) pelas indústrias que geram a CBC 
nos seus processos de cogeração de ener-

gia pela queima do bagaço da cana nas caldeiras”, explica. 
Além de Molin Filho, participaram do projeto os enge-
nheiros Marisa Fujiko Nagano e Hugo Sefrian Peinado e 
o professor Romel Dias Vanderlei, do Departamento de 
Engenharia Civil da UEM. 

Produto e aplicabilidade

Segundo Romel Dias Vanderlei, o concreto autoadensá-
vel (CAA) tem a propriedade de se moldar às fôrmas, 
passando pelas armaduras, sem precisar de energia de 

vibração, apenas pela ação do seu próprio peso. “Para isso, o 
CAA precisa ter alta fluidez, porém com coesão e viscosidade 
que evitem a segregação dos materiais”, diz. Estas caracte-
rísticas são atingidas utilizando aditivos especiais e materiais 
finos. Os finos são necessários na composição do CAA para 
garantir a coesão entre os materiais, mantendo a sua homo-
geneidade ao longo do movimento dinâmico de lançamen-
to e após a estabilização deste movimento, evitando assim 
a segregação. A cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBC) é 
um resíduo da indústria sucroalcooleira e constituída basica-
mente de sílica, que não reage quimicamente com os produ-
tos de hidratação do cimento. As características da CBC vêm 
ao encontro dos requisitos exigidos para os materiais finos 
usados no CAA, proporcionando o desenvolvimento do con-
creto autoadensável com cinza do bagaço da cana-de-açúcar.
A composição do concreto autoadensável utiliza resíduos 
gerados por setores industriais, construção civil, metalúr-
gica e agroindústria, entre outros.
O CAA pode ser usado em estruturas em concreto arma-
do em geral (lajes, vigas, pilares e blocos de coroamento), 
elementos de fundação (estacas, tubulações, entre ou-
tros), estruturas de contenção (paredes diafragma, entre 
outros), elementos pré-moldados, estruturas de túneis, 
pontes e viadutos. 
Seu custo é 8 a 14% mais alto que o concreto convencional, 
mas os ganhos se dão no aspecto operacional, pela redução 
do número de funcionários na etapa de concretagem e a fa-
cilidade nos serviços de espalhamento e nivelamento, além 
de maior produtividade na execução dos serviços.   

Confira na revista eletrônica do CREA-PR a matéria na íntegra
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de fiscalização junto aos geradores e 
transportadores, algo em cerca de 150 
toneladas mensais. A nossa expectativa 
é receber 500 toneladas por mês”, afir-
ma. Machado acredita que a geração de 
resíduos em Curitiba é de aproximada-
mente duas mil toneladas mensais.
Com este mercado disponível, a difi-
culdade de atingir a meta de reciclar 
todo o resíduo de gesso produzido 
na cidade está no desconhecimento 
do serviço por parte dos geradores e 
na fiscalização pelos órgãos respon-
sáveis. Até a população pode ajudar, 
com denúncias de caçambas despe-
jadas em locais irregulares. O gesso 
misturado a outros rejeitos da obra in-
viabiliza a reciclagem. 
Machado afirma que 
o resíduo puro é 100% 
reaproveitado. 

Sustentabilidade

Reciclagem de gesso é obrigatória no Brasil
Alteração na classificação do produto deve mudar 
comportamento do mercado da construção civil
Por Adriana Mugnaini e Ana Maria Ferrarini

Na revista eletrônica do CREA-PR, matéria completa e a Resolução 431/2011 do Conama

O gesso e produzido a 

partir da gipsita nas regioes 

Norte e Nordeste do Brasil 

e trafega por todo o pais 

ate chegar em Curitiba.

Depois de processado, e 

utilizado na forma de gesso 

em forros, sancas e na 

elaboracao de drywall.

O proces-

so industrial 

envolve secagem e 

desidatracao, foi 

desenvolvido pela 

Calica Ambiental 

e e patentea-

do. Ao final, o 

construtor recebe 

um certificado 

de destinacao 

correta.

O resultado e um po aplicado como fertilizante.

Apenas o Norte e Nordeste pro-
duzem gesso no País para aten-
der a todo território nacional. O 

produto viaja cerca de três mil quilô-
metros até o Paraná para abastecer o 
mercado regional. A quantidade anual 
de gesso por brasileiro é de 30 quilos e 
o consumo de gipsita, minério que dá 
origem ao produto, é de dois milhões 
de toneladas ao ano. Neste contexto, o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama) reclassificou o gesso e o 
inseriu na Classe B, ou seja, de resí-
duo reciclável, conforme a Resolução 
n° 307/2002. Um dos principais mo-
tivos é diminuir o impacto da logística 
da distribuição do produto.
Na construção civil, o gesso é utiliza-

do em sancas, rebaixamento de tetos 
e drywall. Assim, a legislação atinge 
construtores, gesseiros e instaladores 
de drywall, que têm a responsabilida-
de de separar os rejeitos de gesso. “O 
gesso era tratado como resíduo peri-
goso, destinado aos aterros de resídu-
os industriais. Com a norma, teremos 
uma série de mudanças comporta-
mentais”, explica o engenheiro civil e 
advogado Carlos Henrique Machado, 
diretor jurídico da Caliça Engenharia 
Ambiental, única empresa de Curitiba 
a realizar a reciclagem de gesso.
O processo desenvolvido pela empresa 
(confira no infográfico), pioneira no Pa-
raná, tem como resultado final o reapro-
veitamento do insumo pela indústria de 
fertilizantes. “Hoje temos uma operação 
muito tímida, em virtude da deficiência 

As sobras de obras e re-

formas devem ser recicladas. 

Esses residuos sao encami-

nhados de cacamba para uma 

area de Transporte e Triagem 

(ATT), onde o material e 

triado para que outros 

materiais sejam separados.
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Fiscalização

Por Daniela Licht

CREA-PR faz Operações de Fiscalização 
Especializada em todo Paraná
Ações verificaram condições das calçadas, sinalização viária, 
iluminação pública e arborização urbana

O CREA-PR realizou em abril 
Operações de Fiscalização 
Especializada em diversas 

localidades do Estado nas regiões 
de Ponta Grossa, Cascavel, Marin-
gá, Curitiba, Londrina, Pato Branco e 
Guarapuava. “Estas ações reforçam a 
importância da inserção do Conselho 
junto à sociedade nas questões mais 
relevantes que interferem no cotidia-
no da população e que necessitam 
de aplicação efetiva do conhecimen-
to técnico das áreas de Engenharia, 
Agronomia e Geociências a serviço 
da sociedade paranaense”, explica a 
gerente do Departamento de Fisca-
lização (DEFIS) do CREA-PR, Vanessa 
Moura. Na pauta, a fiscalização de 
calçadas, sinalização viária, ilumina-
ção pública e arborização urbana.

Operação Especializada em Calçadas

Os agentes de fiscalização engenheiros civis coletaram dados para fo-
mentar na sociedade o debate a respeito do estado de conservação e 
melhoria da qualidade das calçadas existentes, bem como dos parâ-

metros construtivos adotados.
As listas de verificação foram baseadas na NBR 9050:2004 e no Índice de Atratividade das 
Calçadas (ANTP), análise subjetiva que mede a opção de escolha por determinado tipo 
de deslocamento. A seleção dos locais levou em conta estatísticas de órgãos governa-
mentais, fluxo de pessoas e sugestões das entidades de classe parceiras do CREA-PR. “Fi-
cou comprovada a necessidade de melhorias nas calçadas, tanto nos requisitos de aces-
sibilidade, quanto nas questões de conforto do usuário, tipo de piso utilizado, métodos 
construtivos, segurança, manutenção e estado de conservação, interação das calçadas 
com árvores e vegetação, sinalização e planejamento urbano”, diz Vanessa.
Segundo ela, é imprescindível a participação de profissional da Engenharia no processo 
de implantação e manutenção de calçadas. “Este profissional é fundamental para com-
patibilizar as informações e viabilizar a implantação de projetos adequados para o deslo-
camento de todos os usuários”, conclui.

Foto: Divulgação
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Fiscalização

Operação Especializada
em Sinalização Viária

Dados do Departamento Nacional de Trânsito (De-
natran) apontam que 38% das mortes decorrentes 
de acidentes de trânsito ocorrem por atropelamen-

tos, muitas vezes causados pela deficiência da sinalização 
viária. A Operação Especializada do CREA-PR levantou 
oportunidades de melhoria na sinalização viária próxima 
de escolas em nove localidades do Estado, representando 
um universo de mais de 16 mil alunos que utilizam essas 
áreas, com caráter de prevenir e reduzir acidentes.
“Em todos os locais visitados ocorreram desconformidades 
em relação ao citado pelo Manual Brasileiro de Sinalização 
de Trânsito do Denatran”, alerta Vanessa. “Por exemplo, 
em oito dos nove locais não existia a sinalização vertical de 
velocidade máxima permitida de 30 km/h. O CREA-PR agiu 
em defesa da sociedade, fomentando a demanda por pro-
fissionais habilitados para atuar nesta área e na valorização 
e reconhecimento profissional por parte da sociedade”.

Operação Especializada 
em Arborização Urbana e 
Iluminação Pública

Realizada por agentes fiscais engenheiros agrônomos, 
engenheiros eletricistas e engenheiros de telecomu-
nicações do CREA-PR, a operação tem origem na pre-

ocupação com a segurança pública pelo risco de queda de 
árvores e de queda de energia ocasionadas pela interferên-
cia da vegetação sobre os cabos da rede de distribuição.
Os relatórios de fiscalização apontam o descumprimento 
de plantio e manutenção da floresta urbana em relação à 
legislação municipal e recomendações da Companhia Pa-
ranaense de Energia Elétrica (Copel). Foram identificadas 
árvores com mais de dez anos de plantio, de grande porte 
e com podas de segurança (feitas para desviar da fiação 
elétrica), além de podas drásticas, comprometendo a for-
mação fisiológica da árvore, deformando a sua copa.
“Percebemos que a instalação dos elementos da infra-
estrutura urbana como água, esgoto, redes de energia 
e de iluminação, placas de sinalização e calçadas geram 
conflitos e interferências com a arborização urbana”, 
fala a gerente do DEFIS. “Isso ocorre pela falta de har-

monização de planejamento e projetos entre os setores. 
É essencial a integração das secretarias municipais respon-
sáveis pela urbanização e arborização e a concessionária 
de energia, coordenando projetos de im-
plantação de forma a equilibrar o ambiente 
urbano e reduzir custos”, encerra. 
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Acessibilidade

CREA-PR alinhado com a 
questão da acessibilidade
II Seminário Internacional debate o tema e mostra necessidade de sua inclusão de 
forma democrática no cotidiano dos cidadãos

Por Daniela Licht

Após o sucesso da primeira edição, realizada em 
2012, o CREA-PR promove de 4 a 6 de agosto, 
em Foz do Iguaçu, o II Seminário Internacional de 

Acessibilidade, discutindo o tema Inovação tecnológica.
Na programação do evento, que tem a presença já con-
firmada da ministra chefe da Casa Civil Gleisi Hoffmann, 
merecem destaque as palestras ministradas pelo de-
sembargador federal do Trabalho, Ricardo Tadeu da Fon-
seca, falando sobre “Lei de Cotas para as PcD-Pessoas 
com Deficiência”, pelo juiz federal Roberto Wanderley 
Nogueira, sobre a “Convenção da ONU para as PcD-Pes-
soas com Deficiência”, pelo médico geneticista Rui Pilot-
to, abordando a questão da “Acessibilidade para Idosos” 
e pela líder nacional do movimento Mundo Azul, Bere-
nice Piana, sobre os “Direitos às Pessoas com Autismo”.
“O CREA-PR assumiu há muitos anos a acessibilidade 
como tema prioritário em suas ações e novamente dá 
o exemplo a outras instituições no sentido de debater 
e mostrar a importância de pensar a acessibilidade e 
sua inserção democrática no cotidiano de todos os cida-
dãos”, explica o  coordenador do Fórum de Acessibilida-
de do CREA-PR, Antônio Borges dos Reis. 

Troca de experiências 

O desembargador federal do Trabalho, Ricardo Ta-
deu da Fonseca, vê a realização do II Seminário 
como um momento de troca de experiências. “A 

Lei de Cotas foi editada há 22 anos e agora trabalha-
mos para sua real implementação”, diz. Segundo ele, 
nesse período o Brasil operou a contratação de 320 mil 
pessoas com deficiência, fato que o destaca entre pa-
íses da América Latina. “Há, porém, mais 500 mil tra-
balhadores com deficiência que precisam ser emprega-
dos para que se dê cumprimento integral à lei. Minha 
participação no evento será para mostrar os problemas 
concretos para a implementação da Lei de Cotas e su-
gestões para resolvê-los, entre outros”, explica. 
Representante do Mundo Azul, grupo de pais de crian-
ças portadoras de autismo, Berenice Piana falará sobre 
o caminho percorrido para a aprovação de lei homô-
nima, sancionada pela presidente Dilma Rousseff em 
2012 e que concedeu os mesmos direitos às pessoas 
com autismo que são dados às demais PcD. “O Brasil 
ainda inicia a caminhada para a conscientização e aces-
sibilidade das pessoas com autismo, que somam cer-
ca de dois milhões”, comenta. “O aval das profissões 
tecnológicas e a presença do tema em um seminário 
de porte internacional traz a expectativa de divulgar o 
assunto além das fronteiras nacionais”. 
Integram ainda a programação do evento uma palestra 
sobre conceitos e inovações tecnológicas existentes e 
possíveis de serem implantadas, ministrada pelo con-
selheiro do CREA-PR e Coordenador da Comissão de 
Acessibilidade do Conselho, engenheiro Sérgio Yama-
waki; a apresentação do projeto que utiliza a cartogra-
fia para auxílio a PcD com a utilização de aplicativos em 
celulares, pela Associação Brasileira dos Engenheiros 
Cartógrafos; além de oficinas com temas como Mobi-
lidade Urbana para PcD, arborização, calçadas e siste-
mas de trânsito, entre outros. 
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Geociências

Com dados locais, técnica auxilia na prevenção de sinistros

Geoprocessamento para avaliação de 
enchentes urbanas

Por Daniela Licht

A prevenção de enchentes urbanas pluviais ou 
fluviais é fundamental à gestão das cidades. 
Nesse contexto, o geoprocessamento se apre-

senta como ferramenta fundamental, utilizada por 
profissionais das Geociências como medida corretiva 
e preventiva de sinistros.
“O objetivo principal da aplicação de técnicas de geo-
processamento é simples e consiste em evitar que um 
projeto, programa, obra ou atividade justificável sob o 
prisma econômico se revele posteriormente nefasto ou 
catastrófico para o meio ambiente”, explica o geógrafo 
Sérgio Leite, representante da Associação dos Geógra-
fos do Brasil (AGB)-Seção Curitiba.
A técnica consiste na análise e integração de fontes e 
bancos de dados a partir de ferramentas computacio-
nais denominadas de Sistemas de Informação Geográ-
fica (SIG). O geoprocessamento contribui para o co-
nhecimento e a discussão de procedimentos técnicos, 
administrativos e jurídicos que devem ser adotados 
diante de situações criadas pela intervenção humana no 
ambiente natural, sob a ótica do desenvolvimento so-
cial, econômico, ambiental e humano sustentável.
“Em um País de grandes dimensões como o Brasil, que 
apresenta carência de informações adequadas para a 

tomada de decisões sobre os problemas 
urbanos, rurais e ambientais, o geopro-
cessamento apresenta um enorme po-

tencial, principalmente quando baseado em tecnologias 
de custo relativamente baixo, em que o conhecimento 
seja adquirido localmente”, defende Leite.
Como informação, são utilizados dados sobre coleta e 
tratamento de dados espaciais, levantamento dos índices 
pluviométricos registrados nos últimos 30 anos, pesquisas 
junto à população e aquisição de dados espaciais como 
plantas planialtimétricas na escala adequada ao estudo. 
Com base nestes dados, o geoprocessamento auxilia na 
análise de ocorrências reais e no estabelecimento de pro-
postas para a prevenção de eventos futuros. “A mescla de 
um modelo hidrológico com um ambiente SIG se mostra a 
técnica mais adequada para a previsão de enchentes”, diz 
o geógrafo. “Um mapa temático dos riscos de enchentes 
auxilia o trabalho dos órgãos responsáveis pela prevenção 
de enchentes urbanas na cidade”.
Esta medida de caráter preventivo apoia projetos e 
estudos futuros que tenham em seu escopo a análise 
específica do solo, considerando a sua capacidade de 
infiltração e saturação, além do estudo detalhado dos 
meios estruturais responsáveis pelo escoamento da 
água e o cálculo do volume de precipitação necessário 
para a ocorrência de futuras enchentes pluviais. “A fina-
lidade é monitorar e gerenciar um sistema que se utili-
za de técnicas de geoprocessamento, cuja vantagem é 
manter o equilíbrio ecológico, econômico e sustentável 
do município”, finaliza Leite. 

Na revista eletrônica, o artigo “Aplicação de técnicas de geoprocessamento 
para avaliação de enchentes urbanas: estudo de caso – Cáceres, MT”

Foto: ANPr
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Infraestrutura compromete evolução 
do agronegócio
Portos deficitários, altas tarifas de pedá-
gio e precariedade das estradas travam o 
desenvolvimento econômico do Paraná
Por Giovana Campanha

As exportações do agronegócio brasileiro atingiriam 
resultado recorde nos últimos 12 meses anteriores 
a maio, alcançando US$ 99,59 bilhões. O dado é 

da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que informa ainda 
que o número é 4,2% maior que no ano anterior. 
“Nossa produção nos campos, seja devido às pesquisas ou 
ao alinhamento entre governo e iniciativa privada, há tem-
pos se tornou exemplo de competitividade e eficiência”, 
comemora o Ministro da Agricultura, Antônio Andrade. 
Só que a eficiência na produção brasileira de grãos não 
foi acompanhada pela eficiência na infraestrutura. O 
assunto já está na pauta do agronegócio brasileiro há 
muito tempo, mas ganhou ainda mais força nas últimas 
semanas, com a discussão da Medida Provisória 595, a 
MP dos Portos, votada e aprovada pela Câmara Federal 
e Senado. Trata-se de um novo marco regulatório para 
modernizar e reduzir custos dos portos, essencial para 
a economia e por onde são escoados mais de 90% do 
comércio exterior brasileiro. 
Com a discussão do tema, autoridades vieram a público re-
clamar da infraestrutura. O próprio Ministro Antônio Andrade 
sentenciou: “Com portos eficientes e custo baixo, teríamos 
condições de exportar 15 milhões de toneladas de milho só 
neste ano. No entanto, este milho vai sobrar no mercado”. 
Segundo a ministra chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, 
a capacidade instalada nos portos brasileiros é de 370 
milhões de toneladas, mas apenas Santos e Paranaguá já 
operam acima desta capacidade. Gleisi afirma que a meta 
do Governo é licitar novos terminais portuários ainda nes-
te ano, de forma a incrementar o sistema brasileiro, com-
posto por 34 portos públicos, entre marítimos e fluviais 
– sendo que 16 são administrados por Governos estadu-
ais e municipais –, além de outros 42 terminais privados 
e três complexos portuários que operam sob concessão.
O governador do Paraná, Beto Richa, também autorizou 
o início da licitação para a contração de projeto executi-
vo do novo Corredor de Exportação do Porto de Parana-
guá, para a instalação de um píer paralelo ao cais. 

Classe produtiva penalizada

Até acabar com estes gargalos, a classe produtiva 
continuará penalizada. O presidente da Coamo-
-Agroindustrial Cooperativa, engenheiro agrônomo 

José Aroldo Gallassini, vê nos portos o maior entrave para 
o escoamento da produção de grãos. Ainda mais porque 
quase 100% da produção 
da Coamo depende do 
Porto de Paranaguá para 
ser escoada. “O problema 
das exportações brasi-
leiras é a infraestrutura”, 
resume. Ele ilustra a difi-
culdade com um exemplo 
real: uma carga de um 
navio de milho para o 
Japão entrou na fila para 
embarque em janeiro, o 
que só foi feito em mar-
ço, e chegou ao destino 
somente em maio. Além 
da demora, o importador 

Foto: Divulgação

Foto: Appa
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foi penalizado com a cobrança de demurrage (multa paga 
pelo contratante quando o navio demora mais do que o 
prazo acordado nos portos) de cerca de US$ 500 mil.
O escoamento da produção da Coamo exige um gran-
de trabalho de logística e investimentos. Para acelerar 
o escoamento, a cooperativa tem o próprio terminal de 
embarque, no Porto de Paranaguá, e conta com uma 
frota exclusiva de 600 caminhões, sendo que, em épo-
ca de safra, este número chega a 1,5 mil caminhões por 
dia nas estradas rumo a Paranaguá. 
Gallassini ressalta que as rodovias representam cerca 
de 70% do transporte de mercadorias no Brasil, mas 

custam três vezes mais do que o modal hidroviário e 
quase 50% a mais do que o ferroviário. 
O presidente da Federação da Agricultura do Estado 
do Paraná (FAEP), engenheiro agrônomo Ágide Mene-
guette, explica que o custo de transferência torna os 
produtos agropecuários menos competitivos: no Bra-
sil o valor é de US$ 84, já nos Estados Unidos, US$ 
21. “Como esta diferença é tirada do preço pago ao 
produtor, significa que a ineficiência logística traz pre-
juízo direto ao produtor e indireto para as sociedades 
que vivem nos municípios do interior e que estão ba-
seadas na produção agropecuária”. 

Foto: Appa
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Estradas 

Os portos não são os únicos 
que apresentam problemas 
para o escoamento da pro-

dução do agronegócio. Gallassini 
reclama das altas tarifas de pedágio 
e da falta de melhorias das estradas 
paranaenses. Apenas no ano pas-
sado, a cooperativa gastou mais de 
R$ 40 milhões com pedágio. “É um 
entrave de custo elevado para a pro-
dução. Se não houvesse cobrança de 
pedágio, a situação das estradas po-
deria ser pior, mas faltam duplicação 
e mais investimentos”, reivindica.
Meneguette tem a mesma opinião. 
“Há mais de duas décadas o Paraná 
não recebe uma obra rodoviária ou 
ferroviária fundamentais à logística 
do Estado. O que se ouve sistema-
ticamente são discursos com pro-
messas, mas nada se concretiza”, 
protesta o dirigente, que também 
critica a falta de duplicação das ro-
dovias paranaenses. “Com exceção 
de alguns trechos do Anel de Inte-

gração, a safra agrícola trafega por 
rodovias de pista simples e pagan-
do pedágios caros”. 
E há ainda outro entrave antes da pro-
dução percorrer as estradas e chegar 
aos portos: a armazenagem. “Ela não 
é suficiente para escoar a safra de for-
ma comercialmente mais vantajosa 
para os produtores rurais. Há pressa 
em vender o estoque porque o produ-

tor pode ficar sem ter que estocar sua 
produção”, afirma Meneguette. 
A solução para estes problemas de-
pende de planejamento estratégico, 
conhecimento técnico e execução. O 
agronegócio brasileiro tem imenso 
potencial, mas com a infraestrutu-
ra deficitária, perde competividade. 
Um atraso que custa tempo e di-
nheiro. E desenvolvimento. 

Confira na revista eletrônica a estrutura do sistema portuário nacional

Foto: Appa
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O Direito Autoral e a Resolução 
nº 1.029/2010 do CONFEA

Muitas são as dúvidas que 
norteiam a Resolução nº 
1.029/2010 do CONFEA, 

que estabelece normas para o re-
gistro de obras intelectuais afetas à 
Engenharia, Agronomia e profissões 
afins. Contudo, para entender referi-
da resolução, é necessário o exame 
de todo o arcabouço doutrinário e 
legislativo que embasou a sua edição.
A propriedade intelectual é um bem 
imaterial, fruto da capacidade de cria-
ção de novos produtos, processos, 
obras literárias, artísticas e científicas, 
símbolos, nomes, imagens e desenhos.
Visando assegurar a proteção da pro-
priedade intelectual, no sentido de 
resguardar sua exploração, surgiu o 
Direito de Propriedade Intelectual, que 
garante exclusividade aos seus titulares 
e abrange dois grandes ramos: Proprie-
dade Industrial e Direito Autoral.
A Propriedade Industrial visa à pro-
teção de invenções e modelos de 
utilidade, por meio da concessão de 
patente, e de desenhos industriais 
e marcas, por meio da concessão 

de registro. Nos termos da Lei nº 
9.279/1996, o direito à proteção da 
Propriedade Industrial é obtido jun-
to ao Instituto Nacional da Proprie-
dade Intelectual (INPI). 
De outro lado, o Direito Auto-
ral, previsto no artigo 5º, XXVII e 
XXVIII, “a” e “b”, visa proteger a 
expressão de ideias, mais precisa-
mente das obras intelectuais regu-
ladas na Lei nº 9.610/1998.
Dentre as obras intelectuais sobre as 
quais recai a proteção autoral estão 
os projetos, esboços e obras plásticas 
concernentes à Engenharia, Agrono-
mia e profissões afins, nos termos do 
artigo 7º, X, da Lei nº 9.610/1988. 
Ainda, consoante o artigo 19º da Lei 
nº 9.610/1998, em conjunto com o 
artigo 17º da Lei nº 5.988/1973, o 
CONFEA é o órgão incumbido do re-
gistro de tais obras intelectuais.
O requerimento de registro de es-
tudos, anteprojetos, projetos, es-
boços, obras plásticas e outras for-
mas de expressão e representação 
visual concernentes à Engenharia, 
Agronomia e profissões afins de-
verá ser dirigido ao CONFEA, por 
meio dos Conselhos Regionais, nos 
termos do artigo 6º da Resolução 
nº 1.029/2010, com as seguintes 
indicações: nome completo ou ra-
zão social, qualificação, número 
do Cadastro da Pessoa Física (CPF) 
ou número do Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ), ende-
reço, contatos e assinaturas do 

requerente, identificação da obra 
intelectual com descrição de suas 
características fotográficas perfei-
tamente nítidas com dimensões 
mínimas de 0,18m X 0,24m.
Ressaltando que, diferente da paten-
te ou registro da Propriedade Indus-
trial, o registro das obras intelectuais 
não é condição para a proteção au-
toral, conforme o artigo 18º da Lei nº 
9.610/1998. O Direito Autoral nasce 
com a criação da obra intelectual.
Desta forma, o registro da obra intelec-
tual é um ato meramente declaratório, 
que estabelecerá uma presunção de 
anterioridade em relação a outros re-
gistros com características similares.
Por fim, é importante destacar que 
os direitos autorais são divididos 
em duas categorias: direitos morais 
e patrimoniais. São exemplos de di-
reitos morais de engenheiros, agrô-
nomos e afins o reconhecimento à 
paternidade do projeto, esboço ou 
obra plástica de Engenharia, ter seu 
nome anunciado quando da utiliza-
ção da obra, integralidade do proje-
to, esboço ou obra plástica, opor-se 
a que outra pessoa modifique seu 
projeto, esboço ou obra plástica. Já 
como exemplo de direitos patrimo-
niais é possível citar o uso do projeto 
ao obter licença de construção, fruir 
do projeto ao utilizá-lo em campa-
nhas publicitárias com vistas à ob-
tenção de clientes, dispor, transmitir, 
ceder todos os direitos patrimoniais 
para que outra pessoa os exerça. 

Barbara Ferreira Davet 
Procuradora do CREA-PR - barbaradavet@crea-pr.org.br
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Paraná define propostas para 8˚ Congresso 
Nacional de Profissionais

Por Daniela Licht

CREA-PR mostra pioneirismo ao definir temas dos trabalhos e nomes 
dos delegados durante a versão estadual do evento

Mais de 350 profissionais de todo Paraná par-
ticiparam em maio, em Foz do Iguaçu, do 8˚ 
Congresso Estadual de Profissionais (CEP), pro-

movido pelo CREA-PR para discutir os marcos legais que 
regem o Sistema CONFEA/CREA.
Como fruto do trabalho, que durou três dias – transmi-
tido ineditamente ao vivo, com acesso de mais de 1,2 
mil profissionais –, foram definidas as 20 propostas que 
representarão o Paraná na edição nacional do evento, 
realizado em setembro em Gramado (RS).
“Agradeço a presença e o empenho de todos profissio-
nais na análise e votação das propostas, bem como a li-
derança do presidente Krüger e a confiança depositada 
no trabalho da Comissão”, disse o coordenador da Co-
missão Organizadora Regional do CREA-PR (COR), enge-
nheiro civil André Gonçalves.
Para o presidente do CREA-PR, engenheiro civil Joel Krü-
ger, o momento de mobilização permitiu traçar um para-
lelo entre as ações efetuadas pela sua gestão frente ao 
Conselho e os propósitos do Congresso. “Destaco três 
pontos estratégicos, o primeiro diz respeito à relação 
do CREA-PR com as entidades de classe e instituições 
de ensino com a implantação do Colégio de Entidades 
de Classe (CDER) e do Colégio de Instituições de Ensino, 
em 2012”, comentou. Como fruto dessa implantação, 
Krüger abordou o avanço significativo para promover a 
valorização profissional, a partir da possibilidade de au-

mentar para 12% o repasse dos recursos às entidades 
de classe, previsto para 16% em 2014. “Esta é uma ação 
concreta proveniente do CDER”, afirmou.
Em segundo lugar, abordou as mudanças de paradigma 
no processo fiscalizatório relacionadas à implantação 
do Departamento de Fiscalização (DEFIS), que envolveu 
a criação de Núcleos Especializados de Fiscalização e o 
reforço com a contratação de técnicos para a fiscalização 
do exercício leigo da profissão. “Também internalizamos 
ações com a criação ainda no primeiro semestre do De-
partamento de Relações Institucionais (DRI), uma aglu-
tinação das assessorias de apoio às entidades de classe, 
de relações institucionais e de relação com as institui-
ções de ensino”, explicou.
Por fim, Krüger falou do papel de transparência assu-
mido pela transmissão online das sessões plenárias e 
eventos. “Isso é fundamental, pois ressalta nosso com-
promisso com a transparência da gestão”, disse. 
O presidente do CREA-PR criticou ainda a morosidade 
dos processos encabeçados pelo CONFEA. “Novamente 
o Paraná será penalizado pela sua eficiência, uma vez 
que não pudemos utilizar recursos de convênios com o 
Conselho Federal para a realização do evento”, explicou. 
“O Congresso de Profissionais já é uma data estabeleci-
da na agenda, acontecendo a cada três anos, por isso é 
imprescindível celeridade e organização para não preju-
dicar quem segue à risca os prazos e demandas”.  

Foto: Silvio Vera
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Eixo: Formação profissional
• Regulamentação das atribuições em decreto
• Avaliação de imóveis urbanos e rurais como atividade exclusiva de 
profissionais nível superior da Engenharia e Agronomia
• Alteração das atribuições dos técnicos nível médio estabelecidas pelo 
decreto 90.922/85 e alteradas pelo decreto 4.560/2002
• Consulta prévia ao Sistema CONFEA/CREA realizada pelas instituições 
de ensino e MEC, em regime de parceria, acerca da autorização e reco-
nhecimento de novos cursos, matriz curricular e títulos
• Revisão da legislação que trata do parcelamento de solo, projetos de 
loteamento e serviços topográficos

Eixo: Exercício profissional
• Criminalização do exercício ilegal da profissão
• Cargos técnicos públicos de confiança ocupados por profissionais ha-
bilitados
• Mudança na legislação das formas possíveis para empresas de Engenharia
• Projetos de prevenção contra incêndio

Eixo: Organização do Sistema
• Desobrigação de pagamento da anuidade da Mútua
• Redistribuição dos valores repassados das ART’s da Mútua para a en-
tidade de classe
• Revisão/adequação da resolução do CONFEA n° 1032/11
• Eleição do Sistema CONFEA/CREA

Eixo: Inserção internacional
• Exame de proficiência para concessão do registro no Sistema CON-
FEA/CREA dos estrangeiros
• Critério para inclusão dos profissionais de Engenharia que estão no 
exterior para retornar ao País

Eixo: Integração profissional e social
• Obrigatoriedade do registro de empresas de Engenharia, ampliando 
a fiscalização
• Criação da Anotação de Responsabilidade Técnica nacional
• Autuação das instituições de ensino profissionalizantes
• Poder de embargo de obras por motivo de risco de acidentes do trabalho
• Integração do pagamento da anuidade nos CREAs regionais

Conheça as propostas que 
o Paraná elegeu

Delegados eleitos

Durante o Congresso foram 
eleitos os delegados que 
farão a defesa das propostas 
paranaenses no 8˚ CNP:

Com mandato

• Aldino Beal
• Sérgio Yassuo Yamawaki
• Nilton Batista Prado
• Margolaine Giacchini
• Gilson Nakagaki
• Fabio Mazzaron Magron
• Luiz Eduardo Caron
• Wilson Sachetin Marçal
• Julio Cotrim
• Marcos Roberto Marcon
• José Antonio Teixeira de Oliveira Filho
• Leoni Lucia Dal-Prá

Sem mandato 

• Marlene de Lurdes Ferronato
• Cássio José Ribas Macedo
• Nilton Camargo Costa
• Maria Clarice de Oliveira Rabelo Moreno
• Flávio Freitas Dinão
• Rozenilda Romaniw
• Rogério Pinto Pinheiro
• Eduardo Martins Portelinha
• Otávio Perin Filho
• Antonio Manuel de Almeida Rebelo
• Marcio Jorge Capristo de Oliveira
• Roberto Pellissari 

Acesse as propostas no link http://www.crea-pr.org.br/8cnp/
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Cliques do evento que mobilizou os profissionais paranaenses          

Veja todas as fotos do 8˚ CEP no link http://www.facebook.com/#!/creapr?fref=ts

Profissionais aguardam 
início da Plenária

Profissionais do Sudoeste 
do Paraná

Presidente do IAPAR 
prestigia o Congresso

Mesa de abertura do 8º CEP

Profissionais de Maringá 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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por parte do Conselho 
Federal no tratamento 
das demandas levanta-
das pelas instituições 
de ensino paranaenses.

Novidades

A inda em 2013 estão previstas inovações na 
prestação de serviços por parte do CREA-PR às 
instituições de ensino e aos seus cursos, como 

o cadastro e atualização de forma eletrônica. Outro 
serviço é o cadastro de egressos, que poderá ser reali-
zado de forma eletrônica pelos coordenadores de cur-
sos do Estado e auxiliará na concessão de registros re-
ferentes à constatação da autenticidade dos diplomas 
para concessão de registros profissionais. E também 
o projeto da revista técnica/científica eletrônica, para 
popularizar o conhecimento científico facilitando seu 
acesso e compreensão a mais de 70 mil profissionais 
registrados junto ao CREA-PR. 
A nova estruturação do DRI permitirá ao CREA-PR a 
aproximação e a presença mais frequente no suporte e 
assessoramento às instituições de ensino.
“O desenvolvimento de novos serviços, o compromis-
so com a agilidade e a sinergia com as instituições de 
ensino serão a tônica de nossas atividades no decorrer 
dos trabalhos do Departamento”, conclui Prattes.  

Instituições de Ensino

Por Daniela Licht

CREA-PR intensifica trabalho
e integração com instituições de ensino
Ação integra proposta do novo Departamento de Relações Institucionais do Conselho

O fortalecimento do Colégio de Instituições de Ensino in-
tegra as metas anuais do Departamento de Relações 
Institucionais (DRI) do CREA-PR. O grande desafio nes-

se contexto é atingir o prazo médio de 40 dias no atendimen-
to das propostas geradas pelos Colégios Regionais, conceden-
do a esse processo maior interação, organização e agilidade.
Segundo o administrador Claudemir Marcos Prattes, gerente 
do DRI, outro desafio consiste em cadastrar todos os cursos 
existentes no Estado relacionados às áreas afetas ao sistema 
profissional. “Esta ação contribuirá com a agilidade do Con-
selho na concessão de atribuições e ao registro de egressos 
dos cursos junto ao Sistema”, explica. Entre maio e junho, foi 
realizada a 1ª rodada anual de reuniões do Colegiado Regio-
nal de Instituições de Ensino, com cerca de 200 coordenado-
res e representantes de cursos de todo o Paraná. Mais de 30 
propostas foram registradas oficialmente e encaminhadas 
ao CREA-PR. Além disso, através do DRI, o CREA-PR projeta 
a criação de um setor específico para tratar suas inter-rela-
ções com o CONFEA, que trará agilidade e desenvolvimento 

Fórum de Docentes
A 20ª edição do Fórum de Docentes do CREA-PR está pro-
gramada para o segundo semestre, acontecerá em Curi-
tiba e terá uma remodelação em sua concepção, focada 
na gestão e continuidade dos trabalhos desenvolvidos. A 
proposta é a produção de conteúdos factíveis, consisten-
tes e que promovam a melhoria da inter-relação entre o 
sistema educacional e o Sistema CONFEA/CREA.

A Comissão de Educação do CREA-PR atuará diretamente 
no direcionamento das ações do Conselho em 2013. “O 
Paraná possui o melhor capital intelectual do País e as pro-
fissões necessitam da maior convergência entre os siste-
mas educacional e profissional. É nisso que acreditamos e 
é neste caminho que direcionaremos os trabalhos”, finaliza 
o presidente do Conselho, engenheiro civil Joel Krüger. 

Foto: Divulgação
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Engenharia têxtil contribui para 
crescimento do setor
Empresários do setor produtivo exigem mão de obra especializada 
para atuar num mercado que fatura R$ 4 bilhões por ano

O Brasil é a sexta maior potência do mundo e a 
principal do Ocidente no setor têxtil. Compreen-
de mais de 30 mil empresas e gera aproximada-

mente 1,7 milhão de empregos em toda a sua extensa 
cadeia produtiva, que inclui fios, tecidos e confecção, 
sendo considerado o segundo maior empregador da in-
dústria de transformação, de acordo com dados da As-
sociação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit).
O segmento no Paraná também apresenta números ex-
pressivos. Pesquisas da Federação das Indústrias do Es-
tado do Paraná (Fiep) mostram que no Estado operam 
em torno de 6,5 mil empresas e empregam perto de 100 
mil trabalhadores. O Paraná é considerado o segundo 
maior polo confeccionista do País em produção - 150 
milhões de peças - e o terceiro em faturamento - R$ 4 bi-
lhões por ano. Maringá, Cianorte, Londrina e Apucarana 
formam o chamado corredor da moda, principal eixo das 
indústrias de confecção paranaense.
Além das inovações tecnológicas adotadas na produção, 
a profissão de engenheiro têxtil tem contribuído signifi-
cativamente para este cenário em que se encontra o se-
tor produtivo nacional e estadual. Atualmente são ofer-

tados cursos superiores no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio 
Grande do Norte e Paraná. 
Em 1992, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
criou o curso no Campus Regional de Goioerê. Em 2010, 
atendendo a reivindicação dos empresários por traba-
lhadores especializados, a Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPr), Campus de Apucarana, tam-
bém passou a ofertar o curso de engenharia têxtil.
“O engenheiro têxtil atua no atendimento a diversos 
segmentos do setor, desenvolvendo e implantando os 
processos de produção têxteis”, explica Flávio Avanci de 
Souza, coordenador do curso na UTFPr. Em sua ativida-
de, o profissional estuda, projeta e seleciona materiais, 
equipamentos e tecnologias relacionadas aos processos 
de transformações mecânicas e químicas da indústria 
têxtil. Também coordena equipes de trabalho, realiza 
estudos de viabilidade técnica e econômica, executa 
e fiscaliza serviços técnicos, efetua vistorias, perícias e 
avaliações, emitindo laudos e pareceres.  
A coordenadora do curso da UEM em Goioerê, enge-
nheira têxtil Maria Renata Moraes, afirma que, para a 
formação profissional, são desenvolvidas habilidades 

Por Ana Maria Ferrarini

Foto: Divulgação
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técnicas como raciocínio lógico, me-
cânico, químico e espacial, além de 
conhecimentos em gestão indus-
trial, pessoal e de qualidade. “Estas 
habilidades complementam a for-
mação atendendo as exigências do 
mercado atual”, enfatiza. Até 2012, 
a UEM já formou 365 engenheiros 
têxteis e, neste ano, forma a 18ª tur-
ma de profissionais.
O mercado de atuação do engenhei-
ro têxtil é muito amplo e engloba a 
concepção, viabilização e operação de 
sistemas de produção de bens e servi-
ços. “Este profissional pode atuar em 
toda a cadeia produtiva têxtil e de ves-
tuário como fabricação de fios, teci-
dos, malhas e não tecidos”, diz Souza. 
De acordo com o professor, o be-
neficiamento de produtos têxteis 
também é um campo onde o enge-
nheiro têxtil pode atuar. “Pela sua 
formação, também desempenha 
atividades em centros de pesquisa, 
marketing, vendas técnicas, institu-
tos de pesquisas e universidades, 
órgãos públicos, auditoria e consul-
toria e projetos industriais”.
Maria Renata explica que a grade 

curricular do curso da UEM se divi-
de em disciplinas de conteúdo bá-
sico, profissionalizante e específico. 
Os alunos também realizam está-
gio supervisionado em todo o País. 
Além do Paraná, a UEM mantém 
convênio com empresas de São Pau-
lo, Santa Catarina, Ceará, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Bahia e Mato Grosso do Sul. 
“Percebemos que no Paraná mui-
tas empresas têxteis têm absorvido 
os egressos do curso de engenharia 
têxtil e verificamos que esta procura 
tem aumentado significativamente 
a cada ano”, observa. Segundo ela, 
este aumento na demanda se deve à 
concorrência de mercado e à exigên-
cia de qualidade dos produtos.
Souza, por sua vez, conta que o curso 
da UTFPR em Apucarana foi idealiza-
do considerando que o município é 
um polo têxtil. “A cidade é conhecida 
como a Capital do Boné. Os empresá-
rios e lideranças políticas locais reivin-
dicaram o curso de engenharia têxtil, 
fato que possibilita a oferta de mão 
de obra especializada para desenvolvi-
mento têxtil local”, afirma.

Para atender a solicitação dos empre-
sários, a UTFPr organizou o curso em 
três conjuntos de unidades curricula-
res: disciplinas básicas, específicas da 
área têxtil e de gestão de produção.  
A UTFPR possui 21 docentes, com 
previsão de preencher 23 vagas des-
tinadas à coordenação da engenharia 
têxtil por quatro doutores, 16 mestres 
(quatro em programas de doutorado) 
e um especialista (concluindo mes-
trado). Os alunos da UTFPr também 
devem passar pelo estágio curricular 
obrigatório. Outra atividade obriga-
tória é a elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC), uma forma 
de aplicar os conceitos e teorias ad-
quiridos durante o curso de forma in-
tegrada, por meio da execução de um 
projeto de pesquisa.
A professora Maria Renata enaltece a 
capacitação dos professores da UEM 
de Goioerê. “Neste ano, o Departa-
mento de Engenharia Têxtil (DET) teve 
cinco professores efetivos que obtive-
ram o título de mestre, e, até o final 
de 2013, mais três concluirão o mes-
trado”. Segundo ela, esse crescimento 
em titulação é resultado do empenho 
conjunta da Pró-Reitoria de Pesqui-
sa e Pós-Graduação e do DET. “É um 
trabalho que continua em desenvol-
vimento, visto que, ainda neste ano, 
será iniciada a capacitação em nível 
de doutorado em engenharia têxtil 
aos professores, resultado de acordos 
de cooperação bilateral entre a Uni-
versidade Estadual de Maringá (UEM) 
e a Universidade do Minho, em Portu-
gal”, conta Maria Renata.
Além do Paraná, os interessados 
pelo universo da engenharia têxtil 
têm a opção de estudar na Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte, 
em Natal, na Faculdade de Engenha-
ria Industrial em São 
Bernardo do Campo 
(SP) e no Senai, no Rio 
de Janeiro. 

Foto: Divulgação
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CREAjr-PR aproxima os estudantes 
do sistema profissional
Programa possibilita a construção da profissão desde a academia
Por Daniela Licht

Instituído em 2005 pelo CREA-PR, 
o programa CREAjr-PR aproxima 
os estudantes das áreas de Enge-

nharia, Agronomia e Geociências do 
sistema profissional ao que serão 
vinculados futuramente. Aberto a 
todas as instituições de ensino que 
oferecem cursos nas áreas afetas ao 
Sistema CONFEA/CREAs, o CREAjr-PR 
leva à instituição assuntos relaciona-
dos ao sistema profissional. Dessa 
forma, insere o estudante no contex-
to do Conselho e incentiva a prática 
do exercício profissional responsável.

Atualmente, o CREAjr-PR 
é composto por 13.001 
membros corporativos, 
sendo destes 102 mem-

bros dirigentes, que efetivamente reali-
zam as atividades, chamadas de pauta 
mínima. As instâncias representativas 
são divididas na CAR, composta por 
todos os membros dirigentes eleitos 
da Regional e a CAE, reunião dos oito 
membros dirigentes estaduais eleitos 
pela CAR.
Para 2013, a meta destes dirigentes 
é a de ministrar três palestras, uma 
sobre o programa nas turmas de 
primeiro ano, a segunda abordando 
a estrutura e o funcionamento do 
Conselho como órgão regulador e 
controlador das profissões afetas ao 
Sistema CONFEA/CREA e a terceira 
com foco nos estudantes em fase de 
conclusão do curso falando sobre in-

gresso no exercício profissional. 
Para a diretora adjunta do CREA-PR, 
engenheira civil Janilce dos Santos 
Negrão Messias, que ministrou nes-
te ano palestras a estudantes dentro 
do contexto do CREAjr-PR, a partici-
pação dos alunos desde a fase uni-
versitária possibilita a construção 
da profissão considerando a regu-
lamentação. “Quando o estudante 
entra na universidade, a ideia que 
possui da profissão talvez não tradu-
za como é de fato exercê-la. O exer-
cício profissional vai além do conhe-
cimento e da visão tecnológica, ele 
engloba fatores como ética, valores 
e respeito, transmitidos pelo progra-
ma CREAjr-PR”, diz. 

Mais informações sobre o programa no link http://creajrpr.wordpress.com

Foto: Divulgação

Desafios
para 2013

• Realizar ações
 de cidadania

• Conhecer entidade
 de classe local

• Visitas técnicas
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PEP confirma importância na 
capacitação de profissionais
Com a descentralização do processo de licenciamento ambiental, 
Londrina busca parceria para qualificação técnica
Por Ana Maria Ferrarini

No Dia Mundial do Meio Am-
biente (5 de junho), o gover-
nador Beto Richa formalizou 

o programa de modernização do 
licenciamento, outorga, fiscalização 
e monitoramento ambiental no Pa-
raná. Serão investidos R$ 30 milhões 
em equipamentos e instalação de um 
sistema informatizado para tornar os 
processos de licenciamento menos 
burocráticos, mais ágeis e transpa-
rentes, com maior qualidade técnica 
e jurídica. Esta é uma das 31 medidas 
estratégicas da “Agenda Verde do Pa-
raná”, voltada ao desenvolvimento 
sustentável do Paraná e que serão 
desenvolvidas durante todo o ano. 
A descentralização municipal de 
algumas ações de licenciamento e 
fiscalização ambiental também está 
prevista na Agenda. O primeiro pas-
so para a municipalização do proces-
so será dado no dia 1º de agosto, na 
assinatura da portaria que regula-
menta e define quais as atividades 
serão licenciadas pelos municípios  e 
aquelas que ficarão a cargo do Ins-
tituto Ambiental do Paraná (IAP). O 
documento será assinado pelo se-
cretário Estadual de Meio Ambiente, 
Luis Eduardo Cheida.
De acordo com o secretário do 
Meio Ambiente de Londrina, geólo-
go Cleuber Moraes Brito (na foto, 
em reunião com profissionais do 
CREA-PR), Londrina poderá ser o 
primeiro município a participar da 
descentralização do licenciamen-
to ambiental. Para isto acontecer, 
será necessário o cumprimento 

de certas exigências definidas pela 
portaria estadual, como equipe 
técnica com profissionais de todas 
as áreas envolvidas, conselho muni-
cipal de meio ambiente, fundo mu-

nicipal com recursos, infraestrutura 
e procedimentos burocráticos legais. 
“A municipalização do licenciamento 
ambiental trará muitos benefícios, 
como a aproximação dos problemas 
ambientais do órgão gestor munici-
pal, ampliação da receita do municí-
pio para melhorar serviços e maior 
capacitação técnica para agentes am-
bientais municipais”, diz. Os municí-
pios deverão ficar responsáveis pelo 
licenciamento de atividades de me-
nor impacto ambiental. A cargo do 
IAP continuarão a análise de maior 
impacto e que dependem de Estudo 
de Impacto Ambiental/Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA). 
A descentralização do licenciamento 
ambiental exigirá uma demanda ex-
pressiva de agentes ambientais capa-
citados. O coordenador do Programa 
de Excelência (PEP) do CREA-PR, ad-
ministrador Claudemir Marcos Prat-

tes, informa que o Conselho está 
pronto para participar da parceria 
auxiliando os municípios por meio 
da viabilização de cursos específicos 
de licenciamento para os profissio-

nais que atuarem na atividade. 
O PEP está promovendo cursos impor-
tantes neste ano. Só em junho serão 
abertas 1,8 mil vagas nos cursos de 
ensino à distância nas áreas de obras e 
serviços públicos, gestão de entidades 
de classe, execução e manutenção de 
edificações e licenciamento ambien-
tal. Em agosto estão previstos quatro 
novos cursos específicos na área de 
licenciamento ambiental, em avicul-
tura, suinocultura, armazenamento 
de agrotóxicos e em postos de com-
bustíveis. “O profissional que participa 
dos cursos do PEP pode receber uma 
certificação profissional, que reconhe-
ce que ele realiza suas atividades com 
competência, ética, legalidade e alto 
grau de exigência”, diz Prattes. 
“Com estes cursos, o CREA-PR cum-
pre seu papel institucional e contribui 
para a melhoria da qualificação profis-
sional”, acrescenta Brito. 

Foto: Divulgação
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Agenda Parlamentar

Por Daniela Licht

Gestores públicos validam ações 
da Agenda Parlamentar
Lideranças reconhecem excelência do trabalho desenvolvido 
pelos profissionais paranaenses em parceria com o CREA-PR

A sensibilização dos gestores 
públicos pretendida pela 
Agenda Parlamentar mostra 

sua efetividade a partir de resulta-
dos práticos. Um exemplo é o pedi-
do feito pelo senador Sérgio Souza 
(PMDB) para participar de reuniões 
no segundo semestre em todas as 
oito Regionais do CREA-PR. 
Segundo Souza, a expectativa é que 
nessas conversas com os profissio-
nais sejam apontadas soluções prá-
ticas e possíveis para as principais 
demandas do Paraná. “O Brasil está 
passando por um momento muito 
importante e reduzir o seu custo in-
terno deve ser a prioridade eminen-
te. Neste sentido, o CREA-PR pode e 
deve ajudar com a difusão de ideias e 
políticas para darmos esse salto”.
Lideranças e gestores paranaenses já 
estão sendo impactados pelo programa, 
que em 2013 tem a meta de atingir cer-
ca de 70 municípios do Paraná. Na pauta 

dos encontros, a entrega do kit conten-
do os 35 cadernos técnicos da Agenda 
Parlamentar, os Estudos Básicos de De-
senvolvimento Regional (EBDR) e Muni-
cipal (EBDM), diagnósticos elaborados 
por profissionais contendo as carências 
locais e medidas para sanar estes pro-
blemas a curto e médio prazo.
“Este material é extremamente completo 
e reflete, de forma direta, os anseios da 
população e as necessidades para o cres-
cimento da cidade. A Agenda Parlamen-
tar completa esta avaliação, uma vez que 
o diálogo com diferentes atores da socie-
dade é imprescindível para obter avan-
ços. Referência em todas as áreas em que 
atua, não poderia esperar nada diferente 
vindo do CREA-PR”, enaltece o deputado 
estadual Gilberto Martin (PMDB), que re-
cebeu em maio a visita de entidades de 
classe e representantes do Conselho.
“É louvável esta iniciativa do CREA-PR de 
apresentar uma ferramenta tão útil aos 
gestores municipais. Hoje o programa já 
é realidade em muitos municípios, mos-
trando sua eficiência onde tem sido im-
plantado. O Conselho é nosso parceiro e 

ajuda a proporcionar uma melhor qua-
lidade de vida a nossa população”, des-
taca o prefeito de Assis Chateaubriand, 
Marcel Micheletto (PMDB).
Neste ano, o trabalho será focado na 
implantação de propostas pelos ges-
tores públicos ou sua incorporação 
aos Planos Plurianuais (PPAs) dos mu-
nicípios. “Também lançaremos novos 
cadernos técnicos, com temas como 
pavimentação asfáltica, drenagem 
urbana e utilização da cartografia nas 
gestões municipais”, avisa o coorde-
nador do programa, administrador 
Claudemir Marcos Prattes. “Além 
disso, daremos continuidade ao cur-
so de Aperfeiçoamento Técnico em 
Obras e Serviços Públicos, focado aos 
profissionais que integram os qua-
dros técnicos municipais e estaduais. 
É uma forma de contribuir com a ca-
pacitação dessa equipe, oferecendo 
informações sobre obras e serviço 
público, obtenção de recursos dos 
governos estadual e federal, gestão 
dos recursos, fiscalização e prestação 
de contas”, finaliza. 

Foto: Moreira Mariz  - Moreira Mariz
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PCQ

Nova identidade democratiza PCQ

Por Daniela Licht

Ajustes na estrutura do Prêmio CREA de Qualidade mostram 
compromisso do Conselho com necessidades das entidades de classe

As mudanças ocorridas na estrutura do Prêmio 
CREA de Qualidade (PCQ) evidenciam a preocu-
pação do Conselho em atender as necessidades 

das entidades de classe. No final de 2012, uma pesqui-
sa organizada pela comissão organizadora da premiação 
reuniu propostas de todos participantes dos cinco Ciclos 
anteriores. Em 2013, a 6ª edição do PCQ acontece com 
mais de 90% destas sugestões incorporadas.
Entre elas, o enquadramento das entidades como peque-
na, média ou grande, que será determinado após o preen-
chimento de um questionário durante o processo de inscri-
ção. A avaliação se dá com base em cinco critérios: receita 
anual, número de associados da organização, número de 
profissionais na área de atuação da organização e, ainda, se 
ela possui sede própria e quadro de funcionários.
A ideia foi proposta pelo inspetor chefe do CREA-PR de 
Santo Antônio da Platina, engenheiro civil Nelson Luiz. “Até 
agora, a disputa era muito díspar e não considerava fato-
res importantes, como a existência de sede própria”, diz. “A 
premiação chegou a um modelo mais justo e equilibrado, 
com entidades similares competindo no mesmo nível”.
As modificações também foram bem recebidas pelo enge-
nheiro civil Nivaldo Barbosa de Lima, presidente da Asso-
ciação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá (AEAM). 

“Os ajustes possibilitam que entidades com caracterís-
ticas semelhantes participem no mesmo grupo”, fala o 
presidente da entidade, vencedora do 5˚ Ciclo do PCQ. 
“Nossa expectativa é de continuar entre as melhores 
entidades do Paraná e estamos trabalhando para isso. 
Quanto maior a pontuação no PCQ, maior é o desem-
penho e a representatividade da Associação junto aos 
profissionais e a comunidade”.
Para o presidente do Instituto de Engenharia do Para-
ná (IEP), engenheiro civil Cássio José Ribas de Mace-
do, a nova identidade do PCQ está alinhada à propos-
ta de valorização profissional que norteia o trabalho 
da entidade. “Neste começo de mandato frente ao 
IEP, entendo a importância de fazer parte de inicia-
tivas como esta promovida pelo CREA-PR, no senti-
do de fortalecer a valorização profissional de nossos 
membros a partir do aprimoramento de nossa gestão 
e da comunicação institucional com associados e so-
ciedade como um todo”, fala Macedo, que neste ano 
participará pela primeira vez da premiação.
O 6º Prêmio CREA de Qualidade (PCQ) será realizado em no-
vembro, em Foz do Iguaçu, durante o 39˚ Encontro Parana-
ense de Entidades de Classe (EPEC). As inscrições devem ser 
efetuadas até 30 de junho no site www.crea-pr.org.br.  

Foto: Divulgação
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Ouvidoria

Canal de comunicação
Ouvidoria do CREA-PR completa sete anos com mais 
de três mil manifestações atendidas
Por Adriana Mugnaini

A comunicação entre profissio-
nais, empresas e o CREA-PR 
ganhou um importante meio 

de contato através da Ouvidoria, 
estabelecida pelo Plenário do Con-
selho em agosto de 2006. Pelo link 
http://www.crea-pr.org.br/OUVI-
DORIA%20CREA-PR/ ou no telefone 
08006470067 é possível registrar 
reclamações, sugestões, denúncias, 
solicitações de informações e elogios. 
Cabe a Ouvidoria analisar os dados, 
contatar as áreas responsáveis pelos 
assuntos, objeto das manifestações, 
adequar as informações recebidas e 
encaminhar as respostas aos solici-
tantes, tudo isto no prazo regimental 
de sete dias. A cada manifestação, se 
for o caso, encaminhar contribuição 
para melhoria dos serviços e altera-
ções nos procedimentos internos.
Na função de ouvidor desde o ano 
passado, o engenheiro eletricista 
Rolf Gustavo Meyer afirma que o pa-
pel da Ouvidoria é fundamental para 
subsidiar o planejamento estratégi-
co institucional. “As manifestações 
geram oportunidades de reanálises 
de procedimentos. As ações da Ou-
vidoria devem ser transparentes e 
sérias, independente do mérito de 
cada questão, para manter a credibi-
lidade do CREA-PR”, diz. 
Como parte deste processo está o aten-
dimento à Lei de Acesso à Informação 
(LAI) nº 12.527/2011, que define como 
direito do cidadão solicitar informações 
produzidas ou guardadas por “órgãos 

da administração direta, 
as autarquias, as funda-
ções públicas, as em-

Ouça a entrevista com o ouvidor do CREA-PR, engenheiro eletricista Rolf Gustavo Meyer

presas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União” (Artigo 5º, Decreto 7724 de 16/05/2012), onde 
o acesso à informação deve ser regra, sendo o sigilo a exceção.  Antes mesmo de se 
tornar uma lei, o CREA-PR já tinha por diretriz atender aos profissionais e empresas 
e divulgar informações pertinentes à gestão do Conselho.

Atribuições da Ouvidoria do CREA-PR

Está no escopo da atuação do órgão no Conselho a participação em reuniões de 
Governança nas regionais, de entidades de classe e do CREAjr-PR. 
Segundo o ouvidor, em 2012 os temas recorrentes foram a mudança nas 

regras da ART, valor de anuidades e a saída dos profissionais de Arquitetura 
do Conselho. “Atualmente, o que mais está impactando são os prazos de 
análise de instâncias deliberativas”, afirma Meyer. 
Além de atender as manifestações com agilidade, cortesia, integridade, impar-
cialidade e transparência, a Ouvidoria resguarda o direito de sigilo e o direito de 
retorno aos interessados. Mais do que garantir a comunicação do profissional 
com o CREA-PR, a Ouvidoria funciona como um canal de troca de ideias, que 
auxilia no aprimoramento constante dos serviços e processos do Conselho. 

Raio X da Ouvidoria | Os números de manifestações desde 2009:

• 2009 – 638 | • 2010 – 480 | • 2011 – 521 | • 2012 – 773

Em 2012, as manifestações foram divididas da seguinte forma:
• 17 Elogios  | • 24 Denúncias | • 424 Reclamações | • 27 Sugestões | 

• 36 Informações | • 235 Assuntos não pertinentes à Ouvidoria
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