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Atualização cadastral

O CREA-PR reforça a importância da atualização do cadastro de profissionais e empresas. 
A medida visa melhorar os canais de comunicação entre profissionais, empresas e o Conselho, 
permitindo maior agilidade no fluxo de informações e atendimentos. Para efetuar o procedimento, 
basta acessar o site do CREA-PR (www.crea-pr.org.br) e fazer o login na área “Serviços On line”.

Caso você não queira mais receber a revista impressa ligue para 0800-410067 ou acesse o 
“Serviços On line” em www.crea-pr.org.br



Na edição nº 81, página 37, consta foto do ato solene 
de reinauguração da inspetoria do CREA-PR de Cianor-
te. No entanto, a imagem faz referência à reinaugu-
ração da inspetoria de Umuarama. Na foto da edição 
anterior estão o presidente da Câmara de Vereadores 
de Cianorte, vereador Dadá, o presidente Joel Krüger, o 
secretário de Desenvolvimento Municipal de Cianorte, 
engenheiro civil Nelson Magron Júnior e o conselheiro 
do CREA-PR e representante da AREARC, engenheiro 
civil Fábio Magron.

Confira abaixo imagens da reinauguração da inspeto-
ria de Umuarama. 

ERRATA

CARTA AO LEITOR

Envie suas 
sugestões, 
perguntas, 
dúvidas ou 

críticas.
Sua opinião é importante. Escreva 
através do link Fale Conosco no 

site www.crea-pr.org.br
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Editorial EXPEDIENTE
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Esta edição da Revista do CREA-PR destaca mais uma vez a 

importância da valorização profissional, desta feita com foco na 

Engenharia pública, que há mais de quatro décadas vem sendo 

sistematicamente desvalorizada e sucateada.

O CREA-PR, em conjunto com suas entidades de classe em todo o Estado, 

vem lutando em todas as esferas governamentais para alterar esse 

quadro que gera consequências trágicas para o País. Por isso, apoiamos 

o projeto de lei da Câmara 13/2013, que tramita no Senado e torna a 

Engenharia uma carreira típica de Estado e seria o ponto de partida para a 

reestruturação dos quadros técnicos na administração pública.

Outro destaque da edição é uma ação que realizamos junto ao Corpo de 

Bombeiros. No início de abril, entreguei em conjunto com profissionais 

de todo o Paraná um documento com sugestões para aprimorar e 

desburocratizar a aprovação de projetos 

de prevenção de incêndio junto ao 

órgão. O objetivo da ação é contribuir 

para a melhoria dos serviços e dar mais 

segurança à população.

Boa leitura!  

Presidente 

Engenheiro civil Joel Krüger
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Giro de Novidades

O conselheiro do CREA-PR pelo Sistema Ocepar, 
engenheiro agrônomo Robson Mafioletti, é 
um dos autores do livro Agro-Conjuntura & 

Cooperativismo, ao lado do engenheiro florestal Gilson 
Martins, do médico veterinário Alexandre Monteiro e dos 

engenheiros agrônomos Silvio Krinski e Flávio Turra.
A publicação, apresentada no Plenário do CREA-PR, contém dez capí-

tulos divididos em 154 páginas e aborda temas como agronegócio, ce-
nário internacional e nacional, exportações do agronegócio, crédito rural, 

comercialização da safra, seguro rural, armazenagem da produção, relações  
de troca e, claro, o cooperativismo. Os 1,2 mil exemplares impressos serão dis-

tribuídos às cooperativas paranaenses e demais entidades ligadas ao setor. 

Agro-Conjuntura & Cooperativismo

O curso de engenharia industrial madeireira 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
desenvolveu o vídeo A engenharia industrial 

madeireira e o setor industrial madeireiro-panora-
ma atual, integrante de projeto de extensão com 
a finalidade de apresentar a atividade, mostrar a 
representatividade do setor e perspectivas de cres-
cimento do segmento. Coordenado pelo professor 
e engenheiro madeireiro Carlos Eduardo Camargo 
de Albuquerque, o projeto é entregue aos alunos 
e destina um capítulo específico para abordar o 
CREA-PR e sua atuação junto às instituições de en-
sino e cursos das engenharias. 

Panorama da engenharia
industrial madeireira

O engenheiro agrônomo e mes-
tre em políticas públicas Má-
rio José de Souza é o autor do 

livro Políticas Públicas para o Campo 
Científico, editado pela Eduem, edito-
ra da Universidade Estadual de Marin-
gá (UEM). A obra realiza uma reflexão 
crítica que colabora com a criação e 
implementação de políticas públicas 
de fomento à ciência e tecnologia ne-
cessárias à geração de benefícios para 
a sociedade brasileira. O livro pode 
ser adquirido na Livrarias Curitiba, no 
Chain, na Eduem e no site www.san-
marius.com.br/novidades 

Políticas Públicas 
para o Campo 
Científico

Agenda 
• Controle Integrado de Pragas Urbanas - Insetos rasteiros e voadores
06 de junho – Curitiba
(41) 3354-4745 – eapr@aeaprcuritiba.com.br

• Concreto Protendido 
13 e 14 de junho – Cascavel
Palestrante: Roberto Luiz Curra
(45) 3224-1315 – secretaria@aeac.org.br
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Entidades de classe em foco

Por Daniela Licht
Fotos: Divulgação

Mais de 400 pessoas dispostas a encarar os de-
safios das barreiras arquitetônicas nas cidades 
participaram em março, em Foz do Iguaçu, do 

Fórum Paranaense de Acessibilidade, organizado pelo 
CREA-PR em parceria com a Associação dos Arquitetos, 
Agrônomos e Engenheiros de Foz do Iguaçu (AEFI) e o 
Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC).
O fórum reuniu representantes de associações de pes-
soas com deficiência, empresários, gestores públicos, 
estudantes e membros de diversos segmentos da so-
ciedade, com destaque à participação do promotor do 
Ministério Público, Fernando de Paula Xavier Junior, e 
do procurador do Ministério Público de Contas junto ao 
Tribunal de Contas do Estado (TCE), Gabriel Leger.

Foz do Iguaçu sedia evento de acessibilidade 
do CREA-PR com público recorde

Um grupo de 21 pessoas, entre a presidente, di-
retores e associados da Associação Regional dos 
Engenheiros e Arquitetos de Marechal Cândido 

Rondon (AREA-MCR) realizou em março uma viagem 
técnica a Las Vegas, Nova York e Miami. Em Las Vegas, 
os profissionais visitaram a feira de Construção Civil – 
Conexpo Com-Agg, que registrou a visitação de mais de 
130 mil pessoas.
O evento foi realizado no Las Vegas Convention Center, 
que ocupa área aproximada de 2,35 milhões de m², e 
foi o cenário da apresentação de novos produtos e tec-
nologias para todos os principais setores da construção, 
incluindo asfalto, agregados, concreto, terraplenagem 
e mineração. Em Nova York, visitaram o Empire State 
Building, o Memorial 11 de Setembro Marco Zero, o Ro-

ckefeller Center, The Metropolitan Museum Of Art e o 
Central Park, entre outros. 
“A viagem como um todo foi muito informativa e gra-
tificante para os associados. Miami chamou atenção 
pelo sistema viário e as implicações da prioridade nos 
automóveis, já Nova Iorque justamente pelo contrá-
rio, com sistema público de transporte de fácil utiliza-
ção e bom atendimento. Em Las Vegas, além da expe-
riência da cidade, a visita à Feira foi muito proveitosa 
para nossos associados, em especial os engenheiros”, 
diz a presidente da entidade, Adriana Brescovitt. “Es-
tas viagens técnicas também incentivam a integração 
entre os profissionais e os resultados são excelentes, 
entre eles uma maior participação inclusive nos de-
mais eventos promovidos pela associação”, conclui. 

AREA-MCR participa de Feira Internacional de Construção Civil em Las Vegas

“O Fórum mostra que a acessibilidade é um tema univer-
sal e deve ser debatido pelos profissionais focando um 
mundo melhor e a inclusão a todos”, diz a engenheira ci-
vil Célia Rosa, que também é coordenadora da Comissão 
de Acessibilidade do CREA-PR.
“O mais importante resultado do seminário é que saímos 
todos com uma maior consciência do problema e com 
a vontade de debater e divulgar o tema para toda a po-
pulação”, explica o presidente da AEFI, Leandro Teixeira 
Costa, informando que a entidade promoverá novos even-
tos tendo a acessibilidade como foco. “Queremos reunir 
profissionais e acadêmicos para um aprofundamento no 
tema e a consequente difusão do conceito de acessibilida-
de para todos os projetos e execuções”, conclui.
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Entidades de classe em foco

O presidente do CREA-PR, engenheiro civil Joel Krü-
ger, o presidente da Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Ponta Grossa (AEAPG), engenheiro 

civil Roberto Pellissari, e o prefeito de Ipiranga, engenhei-
ro agrônomo Roger Selski, assinaram em março o convê-
nio Casa Fácil direcionado às famílias de baixa renda da 
cidade. A reunião que oficializou a parceria foi acompanha-
da pelo gerente da Regional Ponta Grossa do CREA-PR, en-
genheiro agrônomo Vander Della Coletta Moreno. 
“Esse programa é um exemplo de engenharia pública e 
promete revolucionar e regularizar a habitação em Ipiran-
ga, principalmente porque é pensado nas pessoas caren-
tes”, diz o prefeito Selski.
Mais de 160 mil famílias já foram beneficiadas com a 
construção de casas populares através do programa, 
que auxilia famílias com renda de até três salários míni-
mos. Ipiranga agora faz parte dos quase 400 municípios 

paranaenses que já adotaram essa iniciativa.
“A assinatura deste convênio trará benefícios principal-
mente à comunidade carente, que terá acesso a um 
profissional habilitado para providenciar seus projetos, 
facilitando a construção”, resume Pellissari. 

Ipiranga assina Casa Fácil 

A Helicoverpa armigera, praga identificada pela Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa), foi o tema do encontro que reuniu cerca de 

50 engenheiros agrônomos em Ponta Grossa, intitulado 
Caravana da Embrapa, evento itinerante que percorre os 
principais polos de produção agrícola do País, levando in-
formações de como monitorar e controlar a praga.
A reunião foi organizada em parceria entre a Associação 
dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais (AEA-
CG) e a Regional do CREA-PR para debater as práticas 
e trocar experiências. “Foi uma excelente oportunidade 

para os técnicos das cooperativas, profissionais autôno-
mos, empresas de planejamento, entre outros interessa-
dos, debaterem o panorama do País, com foco na reali-
dade dos Campos Gerais, uma vez que os pesquisadores 
que estiveram aqui também aproveitaram para coletar 
experiências e dados que serão compartilhados com ou-
tras cidades e servirão de referência para complementar 
as pesquisas”, explica o presidente da AEACG, engenhei-
ro agrônomo Heitor Rodrigues Fiuza Júnior. Detalhes so-
bre pesquisas e orientações de controle da praga podem 
ser acessados no site www.embrapa.br/caravana. 

Caravana Embrapa leva conhecimento aos profissionais dos Campos Gerais

O presidente Krüger partici-
pou em março do Encontro 
Regional de Engenheiros 

Agrônomos, ministrando a palestra 
“Panorama sobre o Agronegócio”, 
inserida na programação técnica da 
40ª Expo-Umuarama 2014.
“O encontro foi uma oportunidade 
para os engenheiros agrônomos es-
tarem pessoalmente mais próximos 
do Conselho e conferirem um pano-
rama completo da nossa profissão”, 
diz a engenheira agrônoma Marcia 
Helena Laino, presidente da Asso-

ciação Regional dos Engenheiros 
Agrônomos de Umuarama (AREAU). 
A 40ª Expo-Umurama é promovida 
pela Sociedade Rural de Umuara-
ma, consolidada como a maior do 
gênero do Paraná e uma das mais 
expressivas do País. 
Também na programação do En-
contro, a palestra sobre uso e con-
servação dos solos agrícolas, profe-
rida por Roberto Carlos Machado e 
Milton L. Dopp, supervisor regional 
e fiscal de defesa agropecuária da 
Adapar, respectivamente. 

AREAU marca presença na 40ª Expo-Umurama
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A Associação de Engenheiros Agrônomos de Pato Branco 
(AEA-PB) atua em nova sede administrativa, localizada 
junto ao complexo do Parque de Exposições da cidade, 

ao lado da Sociedade Rural, na rua Benjamim Borges Santos. 
De acordo com o presidente da AEA-PB, engenhei-
ro agrônomo Clodomir Luiz Ascari, a sala agora é mais 
ampla e climatizada, o que possibilitará a realização de 

eventos com maior número de associados. Além disso, 
oferecerá mais conforto às pessoas, pois além de espa-
ço, também possui um estacionamento apropriado. “Em 
todos os eventos que acontecerão no Parque de Expo-
sições, nossa sala funcionará como um estande perma-
nente, proporcionando ao associado um atendimento 
especial”, salienta Ascari. 

AEA-PB está com nova sede

Com o apoio do CREA-PR, a Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos 
de Pato Branco (AREA-PB) realizou em março uma palestra sobre Soluções 
Ambientais na Faculdade Mater Dei. O evento contou com a participação de 

profissionais da área e acadêmicos e o assunto foi ministrado pela engenheira civil 
Nagila Manso, que trabalha na multinacional italiana Maccafeerri. 
A palestra proporcionou aos participantes conhecimentos diversificados quanto 
a soluções geotécnicas, ilustrando a importância de um sistema de drenagem 
para a construção civil leve e caracterizando os benefícios da utilização de geo-
compostos em projetos. 
“A Associação se preocupa em realizar eventos desse gênero, com a inten-
ção de levar novos conhecimentos aos nossos associados e também à co-
munidade acadêmica. É importante que todos tenham contato com as tec-
nologias existentes, sobretudo nas áreas da Engenharia. Esses elementos 
reforçam ainda mais as atividades dos profissionais”, destaca o engenheiro 
químico William Machado, presidente da AREA-PB. 

AREA-PB realiza palestra sobre Soluções Ambientais

Começaram em fevereiro as 
aulas do primeiro curso de 
Engenharia instalado em 

Paranavaí, cuja aula inaugural foi 
proferida pelo presidente Krüger. 
A graduação em engenharia civil 
é uma promoção da Universidade 
Paranaense (Unipar), que tem a ex-
pectativa de completar a primeira 
turma com 160 estudantes. 
Carente de profissionais da área, 
a instalação do curso deve trazer 
diversos benefícios à região, por 
isso conta com o apoio da Asso-
ciação Profissional dos Engenhei-
ros e Arquitetos de Paranavaí 
(APEAP). “Temos um número li-
mitado de profissionais, especial-
mente nos órgãos públicos. Com a 
vinda do curso, a Prefeitura, por 
exemplo, poderá ter mais estagi-
ários, que auxiliarão na realização 

de projetos e captação de verbas. 
Haverá também maior oferta de 
mão de obra especializada, coibin-
do o trabalho de desenhistas ilegais 
e melhorando a qualidade dos ser-
viços prestados à população”, afir-
ma o vice-presidente da entidade, 
engenheiro civil João Artur Casado. 
“Ter um curso de Engenharia na 
cidade ajuda também os profissio-
nais que já atuam, pois a academia 
é sempre uma fonte de conheci-
mento. Todos poderão continuar 

estudando e se especializando para 
atuar no mercado”, acrescenta. 
O curso em Paranavaí estava sendo 
planejado desde 2009. “Já havía-
mos aberto cursos de engenharia 
civil em Umuarama, Cascavel, Fran-
cisco Beltrão e Toledo, e em todos 
os casos o planejamento foi satisfa-
tório. Como Paranavaí é uma região 
que tem carência deste serviço, 
acredito que acertamos novamen-
te”, fala o coordenador do curso, 
Marcelo Eiji Narata. 

Curso de Engenharia em Paranavaí trará melhorias à região
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A origem do município de Apu-
carana aconteceu nos idos de 
1943, com a chegada da linha 

férrea que terminava na cidade, que era 
um entroncamento com ramos vindo 
de Londrina, Maringá e Curitiba. Atual-
mente, transitam mais de 22 composi-
ções ferroviárias de Apucarana à capital 
paranaense que, em determinado mo-
mento, bloqueiam os cruzamentos por 
mais de dez minutos, causando muitos 
transtornos e acidentes. 
Para o segundo vice-presidente do 
CREA-PR, Herivelto Moreno, a reti-
rada ou construção de um novo des-
vio proporcionará muitos benefícios. 

“Isso acarretará em mais segurança e 
conforto aos munícipes, o município 
poderá utilizar o antigo leito ferrovi-
ário para a construção de vias rápi-
das e existe também a hipótese da 
expansão da cidade com a criação de 
parques industriais ao longo do futu-
ro contorno”, explica.
Até agora, já foram efetuados o 
diagnóstico de viabilidade do proje-
to (considerado totalmente viável), 
além da elaboração dos projetos 
executivos de Engenharia, em análise 
junto ao Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT).
“Aguardamos a aprovação junto ao 

órgão e a sua inserção no PAC para 
a execução das obras, que deve ter 
um custo final de cerca de R$ 200 
milhões”, completa Moreno. 

Profissionais defendem projeto do contorno ferroviário de Apucarana

O Campus Apucarana da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR) completou sete anos de 
atividade e sua implantação foi fruto de um esforço 

conjunto da Associação Comercial, Industrial e de Serviços 
de Apucarana (ACIA), Fundação de Ensino Técnico de Apuca-

rana (FETAP), empresários, parlamentares junto ao Governo 
Federal, lideranças políticas da região e Prefeitura Municipal.
Em seu rápido processo de expansão, conseguiu a aprovação 
para abertura de mais três cursos de Engenharia – química, 
civil e elétrica –, que vem a somar com o já existente curso 
de engenharia têxtil e atender a uma demanda apresentada 
pela sociedade, liderada pela Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Apucarana (AEAA), ACIA e Prefeitura Munici-
pal, apresentada nas Agendas Parlamentares do CREA-PR.
Para a abertura dos novos cursos, o Campus duplicará 
a sua área construída com mais 9 mil m². “Neste acele-
rado processo de implantação e expansão, agradeço e 
reforço o papel fundamental do CREA-PR, AEAA, ACIA, 
Prefeitura Municipal e demais lideranças, pelo trabalho 
em prol da construção de uma educação pública de qua-
lidade para a nossa sociedade”, diz o diretor geral da ins-
tituição, professor Aloysio Gomes de Souza Filho. 

UTFPR de Apucarana amplia grade de cursos de Engenharia

A Associação Norte Pioneiro de En-
genheiros Civis (ANPEC) empos-
sou em março seu novo presi-

dente, o engenheiro civil Nilton Batista 
Prado, à frente da entidade até 30 de 
março de 2015, junto com o vice-pre-
sidente, engenheiro civil Roberto Gil. 
A entidade foi fundada em 2013 com 
o intuito de buscar maior representati-
vidade junto ao conselho do CREA-PR. 

“A instituição da entidade atendeu a 
legislação do Sistema CONFEA/CREA 
e propiciou uma maior representação 
na área da engenharia civil, pleiteando 
uma vaga para a região no Conselho”, 
lembra o presidente. “Agora, atuaremos 
em prol do fortalecimento dos profissio-
nais da região, que estavam muito dis-
persos e se aproximaram após a criação 
da ANPEC”, conclui. 

ANPEC elege novo presidente
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Entidades de classe em foco

O CREA-PR promoveu em março 
a edição do Fórum Paranaense 
de Acessibilidade no Centro Uni-

versitário de União da Vitória (UNIUV), 
prestigiado por cerca de 250 pessoas, 
entre universitários, docentes, profis-
sionais, entidades da sociedade civil e 
representantes do poder público.
Entre os resultados regionais do fó-
rum está a implantação da disciplina 
de Acessibilidade no curso de enge-
nharia civil da Faculdades Integra-
das Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU), em 
União da Vitória. O coordenador do 
curso de engenharia civil do UNIUV, 
Wilson Carlos Eckl, também demons-
trou interesse em implantar grada-
tivamente a disciplina na grade de 

formação. Além disso, a Prefeitura 
de Guarapuava, através do Depar-
tamento de Aprovação de Projetos 
(DEAPRO), está elaborando uma car-
tilha sobre calçadas acessíveis para 
consulta por parte de profissionais e 
população em geral. E em Laranjeiras 
do Sul, a Prefeitura montou um pro-
jeto modelo de calçada dentro das 
normas, que se encontra disponível 

na inspetoria do CREA-PR no municí-
pio e na Associação dos Engenheiros 
do Vale Piquiriguaçu (AENVAPI).
“Apesar do evento possuir temáti-
ca técnica e abordar a necessidade 
de que os profissionais executem 
obras dentro das normas, o fórum 
discute a própria ética pessoal e a 
cidadania, incentivando todas as 
pessoas a colocarem a acessibili-
dade em prática”, comenta o presi-
dente da Associação dos Engenhei-
ros, Arquitetos e Agrônomos do 
Vale do Iguaçu (AEAVI), engenhei-
ro florestal Peterson Jaeger, que 
também é professor da UNIUV e 
coordenador do curso de engenha-
ria industrial da madeira. 

Fórum de Acessibilidade de União da Vitória 
já mostra resultados práticos

Representantes da Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos 
de Campo Largo, da Prefeitura 

Municipal, do Conselho Municipal 
de Deficientes Físicos e da sociedade 
campolarguense acompanharam a 
edição local do Fórum Paranaense de 
Acessibilidade do CREA-PR, realizado 
em março na Câmara de Vereadores.
“Este é um tema de relevância técni-
ca e social que tem impacto em toda 
a sociedade e o CREA-PR não pode 
se furtar de atuar diretamente nesta 
questão”, disse o presidente Krüger, 
presente no evento. “A acessibilida-
de é para todos e, consequentemen-
te, uma responsabilidade de todos, 
por isso a importância de pensarmos 

com respeito e como cidadãos”.
O engenheiro civil Carlos Grott, re-
presentando o prefeito Affonso Por-
tugal Guimarães, reconheceu que 
as ações executadas pelo município 
ainda não têm sido suficientes para 
sanar os inúmeros problemas de 
acessibilidade do município. “O apoio 
do CREA-PR e da Associação é fun-
damental para levarmos sugestões 
ao prefeito e termos suporte técnico 
para cobrar atitudes”, comentou.
“A acessibilidade já vem sendo deba-
tida há tempos na entidade, com a 
elaboração de um Estudo Básico de 
Desenvolvimento Municipal (EBDM) 
que contemplou a implantação de 
um plano de calçadas no município”, 

recordou o vice-presidente da Asso-
ciação, engenheiro civil Bruno Boaron, 
colocando os profissionais da entida-
de à disposição da gestão municipal 
para auxiliar em questões técnicas. 

Acessibilidade em debate na Câmara de Vereadores de Campo Largo
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O presidente Krüger ministrou a aula inaugural aos 
acadêmicos dos cursos de engenharia civil, en-
genharia mecânica, engenharia de produção e 

Agronomia da Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu 
(UNIGUAÇU), em União da Vitória. A palestra traçou um 
panorama histórico da relação entre a Engenharia e o 
desenvolvimento econômico nacional e as perspectivas 
futuras para quem ingressará no mercado de trabalho.
O evento contou com um público de aproximadamente 
250 pessoas, entre universitários, professores dos cur-
sos e demais profissionais. Krüger abordou a relação 
dos modelos econômicos ao longo da história – do Im-
pério e chegada da Família Real Portuguesa aos dias de 
hoje, passando pelos governos de Getúlio Vargas e Jus-
celino Kubitschek. “Há uma relação direta entre econo-
mia e Engenharia, elas não podem estar dissociadas. A 
partir disso, traçamos as perspectivas para os próximos dez 
anos e as décadas seguintes, para mostrar as condições 
que os futuros profissionais enfrentarão quando saírem da 

faculdade”, comenta o presidente do CREA-PR. “O conta-
to com os profissionais, entidades de classe e instituições 
de ensino é uma das prioridades da atual Presidência do 
Conselho. Com isso, levamos uma opinião, a leitura e per-
cepção do conselho profissional aos alunos e profissionais, 
mostramos a perspectiva de melhora prevista para os pró-
ximos anos e estreitamos o relacionamento com todos os 
envolvidos com o CREA-PR”, conclui Krüger. 

Presidente Krüger aborda perspectivas da Engenharia a futuros profissionais

O presidente Krüger visitou 
em abril a Exposição Agro-
pecuária e Industrial de 

Londrina – ExpoLondrina, realizada 
no Parque de Exposição Ney Braga 
e que contou com a presença de 
um estande do CREA-PR no local, 
em parceria com o Instituto Agro-
nômico do Paraná (Iapar).
O evento, considerado uma vitrine 
da agropecuária, com grande im-
portância no cenário nacional, foi 
prestigiado também pelo presiden-
te do Iapar, engenheiro agrônomo 
Florindo Dalberto, e pelo secretário 
estadual da Agricultura e Abasteci-
mento, Norberto Ortigara.
O encontro resultou em uma ampla 
troca de ideias e informações bas-
tante proveitosas sobre os avanços 
do Paraná na agricultura, os diferen-
ciais do Estado em pesquisa e exten-
são e a fundamental contribuição 
do trabalho dos profissionais ligados 
à Agronomia neste cenário.

“Trata-se de um evento de gran-
de importância, por reunir a atu-
alidade em áreas como a Agro-
nomia, engenharia ambiental, 
mecânica e outras e também por 
apontar para o futuro, contando 
com a participação de expres-

sivos órgãos de pesquisa”, diz o 
presidente Krüger. “Conhecemos 
os projetos que revelam um fu-
turo promissor em especial para 
a agricultura. Parabenizo os or-
ganizadores por este importante 
evento”, conclui. 

Estande do CREA-PR na ExpoLondrina promove troca 
de informações sobre agricultura

Carlos Roberto Bittencourt, Irineu Zambaldi, Dionisio Gazziero, Moacir Sgarioni, Joel Krüger, 
Ulisses Kaniak e Nilton Camargo Costa
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Resgate Resgate

comemora 40 anos
Entidade é uma das mais tradicionais do Paraná

O aquecimento econômico e a 
inquietude dos jovens forma-
ram o contexto para criação da 

Associação dos Engenheiros e Arqui-
tetos de Cascavel (AEAC). O ano era 
de 1974, uma época em que a cidade, 
localizada no Oeste do Estado, iniciava 
o seu ciclo industrial e crescia a pas-
sos largos. As décadas de 1960 e 1970 
foram o período de maior aumento 
populacional do município, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), com cresci-
mento superior a 120%.
Em meio a essas mudanças sociais, 
culturais e econômicas, surgiu a 
AEAC, fundada por um grupo de pro-
fissionais que viam em Cascavel e na 
região uma terra de oportunidades. 
“Era oportuna a criação de uma As-
sociação, primeiramente, para con-
versar, dialogar e ter um discurso 

único. Depois, para pactuar os pro-
cedimentos éticos e, por fim, para 
divulgar perante a sociedade qual o 
papel da profissão”, explica Solange 
Smolarek, a primeira presidente da 
AEAC. No início, eram pouco mais de 
dez profissionais, entre arquitetos e 
engenheiros. “Tínhamos muita ener-
gia para trabalhar bastante, pois este 
era e ainda é o perfil das pessoas em 
Cascavel”, diz Solange.

Confira na revista eletrônica do CREA-PR fotos da história da AEAC e entrevistas com 
os engenheiros André Luis Gonçalves e Suzely Soares

Por Adriana Mugnaini

AEAC
Fotos: Divulgação
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Pioneirismo

Segundo a engenheira civil Suzely Soa-
res, ex-presidente da AEAC, a entidade 
sempre participou de discussões impor-

tantes, tanto para o município quanto para a 
defesa das profissões. “É um berço de lide-
rança, o que se percebe ao observar quem 
já esteve à frente da Associação. Passaram 
por ali presidentes do CREA-PR, deputados, 
vereadores, governadores, entre outros líde-
res. Neste sentido, é visível o engajamento e 
a forte ligação da entidade com as lutas em 
defesa da sociedade”, diz.
Um exemplo que simboliza o pioneirismo e 
preocupação com a comunidade é o progra-
ma Casa Fácil, que surgiu na Associação há 25 
anos. Neste período, o programa já viabilizou 
cerca de dez mil projetos de moradia no mu-
nicípio. “Sempre participamos de discussões 
sobre as legislações ligadas às profissões da 
Engenharia e da Arquitetura e debates sobre 
planos diretores; buscando mostrar o lado 
técnico”, afirma Suzely, ao abordar a repre-
sentatividade que a Associação possui junto 
à gestão pública da região.
Além de Suzely, que é conselheira suplente 
do CREA-PR e até 2013 ocupava o cargo de 
presidente do Colégio de Entidades Regional 
(CDER), a AEAC também é representada no 
Conselho pelo engenheiro civil André Luis Gon-
çalves, conselheiro titular e 1° tesoureiro da 
atual diretoria. Para comemorar os 40 anos, a 
Associação organizou um jantar realizado no 
dia 05 de abril. Atualmente, a entidade possui 
mais de 300 associados e uma sede social pró-
pria, com 326 m² de área construída. 

Posse e comemoração de 40 anos

Presidentes Ricardo Rocha e Joel Krüger (centro) 
com profissionais de Cascavel

André Luiz Gonçalves, Suzely Soares e presidentes Krüger e Rocha

Ricardo Rocha, Marli Aoki, Joel Krüger, Ulisses Kaniak e Suzely Soares
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Representatividade de 40 anos
Por Adriana Mugnaini

Uma das entidades mais atuantes e reconhecidas do 
Paraná, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 
Cascavel (AEAC) chega aos 40 anos em 2014. Uma his-

tória que iniciou na década de 1970, tendo à frente a arquiteta 
Solange Smolarek, a primeira presidente da AEAC. O grupo de 
profissionais foi responsável por instalar, ampliar o quadro de 
associados e consolidar a entidade. Alguns presidentes que 
passaram pela AEAC se destacaram na vida pública, como o 
engenheiro Mário Pereira (ex-governador do Paraná) e o en-
genheiro Eduardo Francisco Sciarra (atualmente deputado 
federal). A AEAC também se notabilizou em participar ativa-
mente das discussões da comunidade local e regional, ofere-
cendo soluções e informações sobre temas de interesse da so-
ciedade, como meio ambiente, segurança pública, urbanismo 
e resíduos sólidos, entre outros. Para falar sobre o passado, 
presente e futuro da AEAC, a Revista do CREA-PR entrevistou o 
presidente da entidade, Ricardo Rocha de Oliveira, engenhei-
ro civil com larga experiência no setor construtivo, doutorado 
em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Cata-
rina e, atualmente, coordenador do curso de Engenharia Civil 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

Presidente da AEAC fala sobre a trajetória da Associação e os desafios futuros

Revista do CREA-PR - Quais foram os principais desa-
fios da entidade ao longo dos 40 anos de existência? E 
quais são os principais atuais?

Ricardo Rocha de Oliveira - Nos primeiros anos a instala-
ção, a ampliação do quadro de associados e consolidação 
da entidade foram fatores muito importantes para definir 
o futuro perfil da entidade. Destaco nesse período nossa 
primeira presidente, a arquiteta Solange Smolarek, figura 
bastante atuante até hoje em Cascavel e uma referência 
de conduta. Nesse período também foi fundamental a pre-
sença de vários presidentes que participaram da formação 
da entidade e tornaram-se líderes que despontaram para 
a vida pública com destaque no cenário municipal, estadu-
al e federal. Vários outros desafios ocorreram ao longo da 
trajetória da entidade: a construção das duas sedes (ad-
ministrativa e recreativa), marcos importantes na consoli-
dação da AEAC e no avanço e apoio de várias atividades; a 
constituição e organização de Comissão de Ética da AEAC; 

a realização das várias edições da Feira de Engenharia, Ar-
quitetura e Construção (FENARC) e os eventos associados 
(Jornadas de Engenharia e Arquitetura, Casa FERNAC); a co-
ordenação da equipe que fez a proposta de grade curricu-
lar e ajudou na implantação do curso de engenharia civil da 
Unioeste. Nos últimos anos, destaco a melhor estruturação 
interna, com a adoção de vários procedimentos padroniza-
dos e participação em eventos específicos para discussão 
de temas relacionados ao exercício profissional; uma co-
municação mais eficiente através de vários canais, a ado-
ção de padronizações e melhorias nos processos do Progra-
ma Casa Fácil e, mais recentemente, a consolidação de um 
programa contínuo de cursos para promover a valorização, 
a capacitação e o aperfeiçoamento profissional, de forma 
presencial ou através de parcerias com o CREA-PR por meio 
da plataforma de Ensino à Distância (EAD). Destaco por fim, 
como grande desafio a manutenção desses avanços que 
diretorias anteriores conquistaram para a entidade e uma 
ação em especial. Atualmente há uma ampliação de cursos 

Divulgação
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nas áreas de Engenharia e Arquitetura e a AEAC, cada vez 
mais, deve buscar ser uma referência para inspirar os futu-
ros profissionais a atuar de forma ética e com responsabili-
dade no exercício de suas atividades.

Quais ações a AEAC têm desempenhado junto aos 
gestores públicos? E quais os resultados obtidos?

Ao longo de sua história, a AEAC participa ativamente das 
discussões e conquistas da comunidade local e regional, 
presente em várias comissões, organismos e fóruns de dis-
cussão e decisão. Como exemplo, a participação nos últimos 
anos no Conselho Municipal da Cidade (CONCIDADE), que 
trata de questões fundamentais nas áreas de ordenamento 
urbano, planos de habitação e saneamento. Através de seu 
conhecimento técnico, os representantes da AEAC apontam 
soluções e influenciam decisões de outros membros, em um 
fórum com diversas outras entidades que não são da área 
de Arquitetura ou Engenharia. Outra forma de participação 
é através de discussão direta junto às diferentes esferas do 
poder público, ora reivindicando melhorias para o município, 
ora colaborando e contribuindo para a implantação e con-
solidação de políticas. Participamos ativamente da elabora-
ção de propostas e decisões, como parâmetros urbanísticos, 
implantação de formas mais ágeis para aprovação de proje-
tos de edificações, do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos nas Obras e, mais recentemente, tivemos uma im-
portante discussão junto ao Corpo de Bombeiros sobre a im-
plantação do Plano Simplificado de Segurança. Os resultados 
têm sido fundamentais para o exercício das atividades dos 
profissionais e para a sociedade em geral. 

Quais são os principais benefícios para o profissional de ter 
uma entidade atuante em defesa do profissional?

A presença de entidades atuantes é muito importante para 
a melhoria no exercício das profissões. Por exemplo, a dis-
cussão de problemas vivenciados em tramitação em vários 
órgãos públicos, feita de forma organizada e com apoio de 
sua associação, permite não só que os processos sejam 
aprimorados, através da transmissão de experiências para 
esses organismos, mas também por outro lado serve como 
um mecanismo de comunicação, onde os órgãos públicos 
debatem e informam aos profissionais sobre seus proce-
dimentos e suas intenções. Outra forma é a melhoria na 

relação com colegas e sociedade, seja na 
busca de momentos de conciliação ou mes-
mo pela atuação da Comissão de Ética da 
entidade. Nos últimos anos, a AEAC tem se 

tornado um grande canal de atualização e aperfeiçoamen-
to de habilidades e conhecimentos, através de um conjunto 
de palestras e especialmente cursos, muitos dos quais sur-
gem como demandas de nossos associados.

A AEAC é um das entidades mais premiadas pelo 
CREA-PR. Quais as dicas para uma gestão eficiente?

O primeiro ponto é ter um grupo de diretores motivados 
e efetivamente participantes da gestão. Outro ponto é 
desenvolver uma estrutura administrativa de apoio às 
diretorias, baseada em procedimentos administrativos 
discutidos e implantados de forma padronizada. Por fim, 
lembro também que é importante ter um planejamen-
to dos objetivos da entidade e comunicar ao grupo as 
metas, para que haja um compromisso coletivo com a 
associação no período da gestão.  

Como o senhor vê a responsabilidade de estar à frente 
de uma Associação tradicional e com tantas experiên-
cias bem sucedidas?

É uma grande responsabilidade e um enorme desa-
fio, que estou buscando desenvolver como retribuição 
a essa entidade que me recebeu com muito carinho e 
atenção assim que cheguei a Cascavel, através de vários 
presidentes e diretores e que foi e está sendo funda-
mental para minha caminhada profissional.

Como o senhor avalia o relacionamento da entidade 
com o CREA-PR?

A AEAC tem um longo histórico de parcerias com o CREA-PR. 
Uma forma é a participação de nossos conselheiros em dire-
torias e à frente de comissões do CREA-PR. O Programa Casa 
Fácil é um grande exemplo de parceria contínua, realizada 
desde o final dos anos 80. O CREA-PR tem sido parceiro em 
vários eventos da AEAC, como Seminários de Acessibilidade 
e no ano passado no Fórum de Valorização Profissional que 
discutiu a importância do Salário Mínimo Profissional. Mais 
recentemente, o Prêmio CREA de Qualidade (PCQ) tem sido 
uma importante ferramenta para aprimorar os processos 
internos, melhorar e padronizar procedimentos que pas-
sam a fazer parte das práticas da entidade. Destaco duas 
importantes participações de associados em atividades 
do CREA-PR: a coordenação do CDER pela nossa ex-presi-
dente Suzely Soares e a coordenação da comissão organi-
zadora do Congresso Estadual de Profissionais (CEP), em 
2013, pelo ex-presidente André Luis Gonçalves. 

Confira a entrevista completa na revista eletrônica do CREA-PR
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Em 2010, o deputado federal 
José Chaves (PTB-PE) apresen-
tou o projeto de lei nº 7.607, 

acrescentado ao parágrafo único ao 
artigo 1º da Lei nº 5.194, de 24 de 
dezembro de 1966, que regulamen-
ta o exercício profissional da Enge-
nharia que as atividades próprias 
dos engenheiros, quando realizadas 
por profissionais ocupantes de cargo 
efetivo no serviço público federal, es-
tadual e municipal, são consideradas 
essenciais e exclusivas de Estado. A 
partir daí, as entidades representa-
tivas da categoria saíram em defesa 
da proposta de carreira pública para 
os engenheiros, que acabou apro-
vada pela Câmara e, atualmente, 
se encontra no Senado aguardando 
apreciação da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), sob o número 
PLC nº 13/2013.
Ao apresentar o projeto, o par-
lamentar pernambucano alegou 
que existe uma contradição entre 
a necessidade de expansão eco-
nômica e desenvolvimento social 
e a carência de quadros de servi-
dores engenheiros em todas as 
áreas de atuação desses profis-
sionais no setor público. “Muitas 
obras contratadas pelo governo 
sofrem atrasos ou estão paralisa-
das devido à falta de estudos téc-
nicos, na quantidade e qualidade 
necessárias, de projetos execu-
tivos, de planejamento de longo 
prazo, de cultura de manutenção, 
entre outros aspectos importan-

Destaque

Por Ana Maria Ferrarini

Pela valorização da Engenharia pública
Projeto eleva a categoria e garante aos 

profissionais maior relevância dentro do 
serviço público, assim como já ocorre 

com médicos e advogados
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tes”, critica o deputado Chaves. “A 
proposta, ao mesmo tempo em 
que assegura condições de carreira 
e remuneração adequada aos que 
atuam no serviço público, garante à 
sociedade o trabalho desses profis-
sionais, essencial ao desenvolvimen-
to e ao bem-estar da população”, 
defende, destacando que a carreira 
essencial de Estado servirá, inclusive, 
como incentivo para que esses pro-
fissionais trabalhem na área da sua 
formação acadêmica.
O presidente da Federação Interes-
tadual de Sindicatos de Engenhei-
ros (Fisenge), engenheiro agrôno-
mo Carlos Roberto Bittencourt, ao 
avaliar a questão, diz que o PLC nº 
13/2013 está fora da pauta da CCJ 

do Senado, porque receberá 
emendas para evitar qual-

quer tipo de motivação a 
veto. “O projeto defi-

ne a Engenharia, 
a Agronomia e 

a Arquitetu-
ra como 

carreiras típicas de Estado e a 
aprovação da matéria é essencial 
para a valorização dos servido-
res públicos”, diz. De acordo com 
ele, muitas prefeituras e muitos 
governos não possuem engenhei-

ros e, por isso, não apresentam 
projetos, fato que provoca redu-
ção considerável no aporte de 
recursos federais nos municípios. 
“Uma vez sem engenheiros, sem 
projetos e sem recursos, quem 
sai perdendo é a sociedade, sem 
investimentos, obras públicas e 
qualidade na prestação de servi-
ços”, constata o dirigente.
Bittencourt está otimista em re-
lação à questão da garantia que 
o projeto dará aos engenheiros 
quando o assunto é remuneração 
adequada. Para ele, a Lei nº 4.950-
A/66 determina o Salário Mínimo 
Profissional (SMP), embora esta 
não obrigue o cumprimento na 
área pública. “No entanto, acredi-
tamos que a aprovação do PLC nº 
13/2013 contribuirá para a valori-
zação profissional dos servidores 
e, de algum modo, pressionará 
para que a remuneração dos pro-
fissionais seja digna”, analisa. O 
presidente da Fisenge é enfático 
ao afirmar que o enquadramento 

“Acreditamos que a 
aprovação do PLC nº 
13/2013 contribuirá 
para a valorização 

profissional dos 
servidores e das 

servidoras e, de algum 
modo, pressionará para 

que a remuneração 
dos profissionais seja 
digna”. Bittencourt
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Para o presidente do Sindicato dos En-
genheiros do Paraná (Senge-PR), enge-
nheiro eletricista Ulisses Kaniak, o PLC nº 

13/2013 é uma enorme conquista para os 
engenheiros servidores públicos e uma 

vitória da entidade, que há anos luta 
pela valorização dos profissionais 

servidores municipais, estadu-
ais e do quadro federal. 

Na sua opinião, a aprova-
ção do projeto de lei 

reflete não apenas 

em uma garantia de remuneração e carreira digna para 
os profissionais de Engenharia e Agronomia. “É, acima 
de tudo, uma garantia da sua participação na adminis-
tração pública, desempenhando um trabalho essencial 
para o desenvolvimento do País”, fala, acrescentando 
que a sociedade será beneficiada, uma vez que a atu-
ação no serviço público, com remuneração digna e va-
lorização profissional, poderá diminuir a evasão desses 
profissionais para o setor privado.
Kaniak ilustra sua colocação afirmando que, no final do 
ano passado, a subseção do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) do 

Enorme conquista

das profissões como carreiras típicas 
de Estado fortalece o papel da Enge-
nharia na formulação de políticas pú-
blicas pelo desenvolvimento social. 
Quanto ao papel da Fisenge em todo 
o processo, Bittencourt lembra que 
desde a apresentação da matéria na 
Câmara, a Federação vem acompa-
nhando e mobilizando deputados 
e senadores pela aprovação. “Em 

recente articulação 
no Senado, estivemos 

com a senadora Gleisi 
Hoffmann, que, ao lado das 

entidades de classe, está empe-
nhada na construção de emendas 

com o objetivo de impedir qualquer 
tipo de inconstitucionalidade”, diz. O 
engenheiro também informa que a 
matéria retornará à pauta da Comissão 
de Constituição e Justiça do Senado 
em breve, com prioridade de votação. 
“Se aprovada pela CCJ e se não houver 
recurso para votação pelo Plenário do 
Senado, nem mudança posterior no 
texto aprovado pela Câmara, a matéria 

será enviada direto à sanção presiden-
cial”, prevê Bittencourt.
Segundo a senadora Gleisi Hoffmann, 
o projeto é muito importante, mas 
pede alguns ajustes em sua redação, 
para evitar que ele seja vetado pela 
presidência. “Da maneira como está, 
o projeto pode acabar engessando 
ainda mais o governo federal, que não 
poderia terceirizar determinados servi-
ços de Engenharia. O Estado não tem a 
mesma mobilidade da iniciativa priva-
da. Vamos continuar conversando para 
encontrar uma solução que seja boa 
para os profissionais, para as empresas 
e para o governo”, diz Gleisi.

“Vamos 
continuar 

conversando 
para encontrar uma 

solução que seja boa 
para os profissionais, 

para as empresas e para o 
governo”. Gleisi

Destaque
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Senge-PR rea-
lizou uma aná-

lise dos dados da 
Relação Anual de In-

formações Sociais (RAIS 
2012), divulgados pelo 

Ministério do Trabalho e Em-
prego, e identificou um redução 

de 70 engenheiros no quadro do 
funcionalismo público estadual em 
2012, em relação a 2011.
Outro estudo realizado pelo Senge-PR 
e Dieese em 2011 revelou que mais 
de 40% dos municípios do Paraná 
não têm profissionais de Engenha-
ria em seu quadro, sendo que nos 
municípios remanescentes, mais 
de 50% recebem salários abaixo 
do piso salarial.
“Essa situação indica que o serviço 
público, com baixos salários e uma 
falta de política de valorização, acaba 
como um dos maiores empecilhos da 
administração pública na formação 
e manutenção de um corpo técnico 
completo e qualificado”, avalia Kaniak. 
“Muitos profissionais passam em con-
cursos públicos, porém migram para 
os setores privados, que têm apresen-
tado salários e perspectivas de carrei-
ra melhores, o que reflete diretamen-
te no atendimento à população”.
O presidente do Senge-PR acompa-
nha o projeto desde o início, atuan-
do em parceria com a Fisenge, bus-
cando em âmbito nacional, frente à 
Câmara, debater a importância de 
sua aprovação e do reconhecimento 
da carreira dos servidores.

Em fevereiro deste ano, o PLC nº 
13/2013 voltou à pauta da CCJ 
do Senado para votação. “Estive 
em reunião com a senadora Gleisi 
Hoffmann, juntamente com repre-
sentantes de sindicatos de outras 
entidades, buscando o apoio da 
parlamentar na aprovação do pro-
jeto para a valorização da carreira 
de Engenharia. 

Na reunião, ela se mostrou sensível 
ao ouvir o Senge-PR e demais enti-
dades e receptiva para buscar uma 
solução de projeto que contemple 
as necessidades para o desenvolvi-
mento do País, sem correr o risco da 
inconstitucionalidade”, destaca.
Kaniak observa que, apesar da de-
monstração da base do governo em 
fazer com que o projeto seja aprovado 
na CCJ e sancionado pela presidente 
Dilma Rousseff, o Senge-PR, a Fisen-
ge, o Sistema CONFEA/CREA e todos 
os profissionais de Engenharia, Agro-
nomia e Geociências devem mobilizar 
forças e cobrar celeridade nos ajustes 
do projeto, para que retome a pauta 
do Senado o quanto antes. “Principal-
mente tendo em vista que estamos em 
um ano atípico, com as preparações 
para a Copa do Mundo e o ano eleito-
ral, não podemos corrermos o risco do 
PLC ser deixado na gaveta”, ressalta. 

Destaque

“Em ano eleitoral e de 
Copa do Mundo, não 

podemos correr o risco 
do PLC ser deixado na 

gaveta”. Kaniak

Projeto de lei  | 
inteiro teor

Situação atual do 
projeto de lei
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Destaque - artigo

Engenharia pública precisa ser resgatada 
Engenheiro civil Joel Krüger – Presidente do CREA-PR 

O desmantelamento da Engenharia pública brasi-
leira começou em 1980, com a grande crise fi-
nanceira, aumento exponencial da inflação, re-

dução drástica dos investimentos em infraestrutura por 
parte do Estado e deterioração das grandes estatais 
que abrigavam profissionais ligados à Engenharia. Nes-
sa época, muitos profissionais migraram para outras 
áreas ou ficaram desemprega-
dos. Alguns viraram suco, como 
o engenheiro paulista Odil Gar-
cez Filho, que em 1982 abriu 
uma lanchonete com o nome 
“O engenheiro que virou suco”. 
Com o governo Collor, o des-
monte do setor de Engenharia 
do Estado acelerou-se até qua-
se se extinguir por completo.
O reflexo dessa política é que 
até hoje a Engenharia pública 
nacional não conseguiu se re-
estruturar. A maioria dos Esta-
dos brasileiros não possui uma 
equipe técnica formada para 
a elaboração de projetos, fun-
damentais para a obtenção de 
recursos junto ao governo fede-
ral. Nos pequenos municípios 
a situação é crítica, sendo que 
a maioria não possui sequer 
um profissional de carreira em 
seus quadros. Completando o cenário de devastação, 
instituições que davam suporte nessa área, como a 
Fundação de Assistência aos Municípios do Estado do 
Paraná (Famepar), foram extintas. Por fim, os poucos 
profissionais que ainda resistem estão sobrecarregados 
e muitos em vias de se aposentar.
O resultado prático do esfacelamento da Engenharia 
pública brasileira é a incapacidade dos governos es-
taduais e municipais de obterem recursos federais. 
Muitas vezes há o dinheiro, mas sem projetos ou com 
estudos mal feitos, os recursos não são liberados. 
Nossas cidades continuam crescendo de forma de-
sordenada, sem o devido planejamento. Até mesmo 
nossa capital Curitiba, deixou de ser referência em 
soluções inovadoras e hoje sofre com problemas co-

muns a outras cidades do mesmo porte. A lentidão 
e os atrasos na conclusão das obras previstas para a 
Copa é outro reflexo desse modelo fracassado.
Por isso, o CREA-PR, com o apoio de mais de 80 en-
tidades de classe que atuam em todo o Estado, tem 
insistido junto ao governo federal pela aprovação do 
projeto de lei da Câmara nº 13/2013, em tramitação 

no Senado, que torna a 
Engenharia carreira típica 
de Estado. O tema tem re-
percutido nacionalmente e 
também tem apoio do Con-
selho Federal de Engenharia 
e Agronomia (CONFEA) e 
da Frente Parlamentar em 
Defesa da Engenharia, da 
Agronomia e da Arquitetu-
ra, presidida pelo deputa-
do federal Augusto Couti-
nho (Solidariedade-PE). Em 
abril, durante reunião reali-
zada em Foz do Iguaçu com 
a presença de presidentes 
de todos os CREAs, solicita-
mos da senadora Gleisi Ho-
ffmann mais celeridade na 
apreciação da questão.
A aprovação do projeto 
será um novo marco histó-
rico no desenvolvimento 

nacional. De nada adianta o governo federal lançar 
programas de desenvolvimento como o de Investi-
mentos em Logística, com recursos superiores a R$ 
240 bilhões, sem contar com um quadro técnico ca-
paz, qualificado e motivado.
Precisamos aproveitar o momento, retomar nossa 
capacidade técnica altamente qualificada e esta-
belecer uma política eficiente de Desenvolvimento 
Urbano. Os engenheiros não podem ficar tapando 
buracos, mas sim planejar o futuro do País e ajudar 
a encontrar alternativas para resolver os gargalos 
logísticos e planejar um desenvolvimento cada vez 
mais sustentável. Assim, a formação de um corpo 
técnico federal, estadual e municipal precisa ser 
tratada como prioridade. 

“Até mesmo nossa capital 
Curitiba, deixou de ser 
referência em soluções 
inovadoras e hoje sofre 

com problemas comuns a 
outras cidades do mesmo 

porte. A lentidão e os 
atrasos na conclusão das 

obras previstas para a 
Copa é outro reflexo desse 

modelo fracassado”. 
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Resoluções

Desdobramento do trabalho 
realizado pelo Colégio de En-
tidades Regional (CDER) do 

CREA-PR, duas resoluções aprova-
das recentemente pelo CONFEA – nº 
1052 e nº 1053 – revogam a antiga 
Resolução nº 1032 (que dispõe so-
bre a celebração de convênios entre 
os CREAs e as entidades de classe e 
as instituições de ensino), trazendo 
mudanças significativas para o coti-
diano das entidades de classe e ins-
tituições de ensino do Estado, a par-
tir de uma considerável redução de 
entraves burocráticos.
A nº 1052 regulamenta basicamente 
a concessão de recursos para medi-
das que objetivem o aperfeiçoamen-
to técnico/científico/de inovação e 
cultural pelo Sistema CONFEA/CREA 
e pode ser utilizada por entidades de 
classe e instituições de ensino, tendo 
como base o valor líquido recebido 
pelo Conselho relativo às multas, en-
quanto que a nº 1053 foca na conces-
são de recursos para as entidades de 
classe que objetivem apoiar ações de 
fiscalização e valorização profissional, 
podendo ser utilizada apenas pelas 
entidades de classe e tendo como 
base o valor líquido recebido pelo 
Conselho relativo às Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ARTs).
Como objetivos específicos das novas 
normativas, está o aperfeiçoamento 
técnico/científico/de inovação e cul-
tural (nº 1052) e a fiscalização e valo-
rização profissional (nº 1053).
Soma-se aos benefícios trazidos pe-
las duas novas normativas a altera-
ção do percentual de repasse dos 
valores das ARTs, que na gestão atu-
al foi elevado de 10% para 16% para 

as entidades de classe paranaenses. 
“Tal elevação no valor de repasse 
era uma reivindicação antiga das 
entidades de classe que foi agora 
atendida pelo Conselho. De agora 
em diante, a nº 1052 estará concen-
trada em ações de aperfeiçoamento 
técnico/científico/de inovação e cul-
tural, enquanto que a nº 1053 será 
utilizada para ações de fiscalização, 
valorização e certificação profissional”, 
ressalta o presidente do CREA-PR, en-
genheiro civil Joel Krüger.

Da mesma forma, pode ser usada 
para aquisição, locação e/ ou licença 
de programas, equipamentos de in-
formática e eletroeletrônicos, como 
microcomputador, impressora, pro-
jetor multimídia, equipamentos de 
som e outros correlatos, contrata-
ção de colaboradores, inclusive es-
tagiários, para o desenvolvimento 
de atividades relacionadas ao objeto 
do convênio, bem como os encar-
gos sociais e trabalhistas, inclusive 
despesas com rescisão contratual e 
despesas decorrentes, despesas re-
lacionadas à participação de profis-
sionais em eventos de interesse das 
profissões, material de expediente, 
contratação de assessoria contábil 
e/ou jurídica, manutenção de ins-
talações prediais e de equipamen-
tos de propriedade da entidade de 
classe e despesas operacionais da 
entidade como locação de espaço e 
pagamento de serviços.
“É fundamental que os profissionais 
anotem o código de sua respectiva en-
tidade de classe quando do preenchi-
mento das ARTs. Esta anotação garan-
tirá o retorno de parte do recurso para 
desenvolvimento de ações focadas na 
melhoria da fiscalização e na valoriza-
ção das profissões, beneficiando dire-
tamente as profissões de sua região”, 
relembra o presidente Krüger.
Após a revogação da Resolução nº 
1032, os próximos passos serão a cria-
ção de atos normativos para a regula-
mentação das resoluções nº 1052 e 
1053, a alteração dos convênios exis-
tentes, revisão nos planos de trabalho 
pelas entidades conveniadas e a ade-
quação do manual de prestação de 
contas, previstos para este ano. 

Menos burocracia e mais benefícios
Novas resoluções reduzem entraves e trazem vantagens 
a entidades de classe e instituições de ensino
Por Daniela Licht

“É fundamental que os 
profissionais anotem 

o código de sua 
respectiva entidade 
de classe quando do 
preenchimento das 
ARTs. Esta anotação 
garantirá o retorno 
de parte do recurso 

para desenvolvimento 
de ações focadas na 

melhoria da fiscalização 
e na valorização das 

profissões, beneficiando 
diretamente as 

profissões de sua 
região”. 

Presidente Krüger
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Acessibilidade

Profissionais debatem a inclusão
Por Daniela Licht. Fotos: Felipe Augusto Pasqualini

Assunto é novamente discutido no 3º Seminário Internacional de Acessibilidade do CREA-PR

Mais de 300 profissionais 
acompanharam no final de 
março o 3º Seminário Inter-

nacional de Acessibilidade (SIA) do 
CREA-PR, realizado no auditório Gra-
lha Azul do campus Jardim Botânico 
da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), em parceria com a instituição 
de ensino e a Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria Especial dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência.
Para o presidente do Conselho, en-
genheiro civil Joel Krüger, o seminá-
rio coroou a série de ações desen-
volvidas pelo CREA-PR tendo como 
foco a acessibilidade. “Cito como 
exemplo as mais de 30 edições do 
Fórum de Acessibilidade promovi-
das entre 2013 e 2014, coordenadas 
pelo engenheiro civil Antonio Borges 
dos Reis; o nosso Programa de Aces-
sibilidade, que procura adequar a 
nossa infraestrutura às necessidades 
e obrigações legais, como o atendi-
mento a surdos para profissionais e 
sociedade oferecido pelo Conselho”, 
enumera. “Estamos promovendo 
uma ampla e permanente discussão 
com nossos profissionais, a fim de 
mostrar que a acessibilidade não é 
uma obrigação, muito menos ape-
nas um compromisso para cumprir 
uma lei federal. Trata-se da vida e da 
dignidade de pessoas, é desta forma 
que temos que encarar a questão e 
é neste sentido que atuam nossos 
70 mil profissionais do Sistema”.
O prefeito de Curitiba Gustavo Fruet 
prestigiou a solenidade e destacou 
a importância de traçar um plane-
jamento que determine o que se 
deseja para o futuro da capital pa-
ranaense. “É preciso entender que 
vivenciamos atualmente um sistema 

que não se sustenta, por isso deve-
mos repactuar nossa relação com 
a sociedade e com as instituições, 
para que cada um entenda seu pa-
pel, sua forma de ação e trace seus 
objetivos”, comentou.
“O CREA-PR é um exemplo a ser se-
guido. Em Santa Catarina também 
desenvolvemos ações visando a 
melhoria da qualidade de vida e a 
inclusão social, tendo na tecnologia 
a inovação aplicada ao desenvol-
vimento de ações”, disse o presi-

dente do CREA-SC, engenheiro civil 
e de segurança do trabalho Carlos 
Alberto Kita Xavier, que assinou um 
convênio com o CREA-PR e com a 
Câmara Municipal, a fim de estabe-
lecer condições de mútua coopera-
ção entre estas entidades e a casa. 
O foco do termo é a reedição da 
cartilha “Acessibilidade-Cartilha de 
Orientação/Implementação do De-
creto 5.296/2004”, elaborada pelo 
conselho catarinense; bem como 

promover a interação entre os par-
tícipes para viabilizar a discussão, 
definição de ações e implantação de 
iniciativas na área de acessibilidade, 
buscando ampliar os meios para que 
a população de Curitiba tenha ga-
rantido seu direito à plena mobilida-
de e ao acesso universal.
“Já evoluímos muito, mas ainda há 
muito trabalho pela frente. É pre-
ciso colocar como prioritário um 
assunto como a acessibilidade, que 
diz respeito ao cotidiano de todas 

as pessoas, não apenas aquelas 
com deficiência”, explanou a secre-
tária Municipal da Pessoa com Defi-
ciência, Mirella Prosdócimo.
O vereador e presidente da Câmara 
Municipal de Curitiba, Paulo Salamu-
ni, divulgou a criação na casa de uma 
Comissão Permanente de Acessibili-
dade. “Este fato salienta nossa von-
tade inequívoca de fazer algo pela ci-
dade e colaborar com os esforços de 
instituições como o CREA-PR”, disse. 
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Acessibilidade

Paineis e oficinas 
técnicas

A vasta programação do 3º SIA 
contou com paineis e oficinas 
técnicas, como o painel Expe-

riência Internacional, mediado pelo 
engenheiro agrônomo e ex-presidente 
do CREA-PR, Álvaro Cabrini Jr, com a 
presença de Teresa Costa D’Amaral, 
do Instituto Brasileiro da Pessoa 
com Deficiência, falando sobre Di-
reitos da Pessoa com Deficiência 
(PcD); do vencedor do Prêmio FI-
NEP, Fernando Botelho, abordando 
a Inclusão Digital; e do engenheiro 
florestal Antonio José de Araujo, 

tratando do tema Árvores na Paisa-
gem Urbana e Acessibilidade.
O painel Inovações Tecnológicas abor-
dou os temas Automação Residencial 
(apresentado pelo analista de siste-
mas Guile Lindroth), FINEP-Resultados 
dos Financiamentos em Acessibilidade 
(por Paulo J. P. de Resende) e Instituto 
Sabrina Belon-Tecnologias Sociais 
(por Michele de Souza), seguida de 
depoimentos de envolvidos com en-
tidades e instituições relacionadas 

à acessibilidade, como a secretária 
Mirella Prosdócimo. 
“Muito mais do que arquitetônica, a 
barreira atitudinal é o grande entrave 
à acessibilidade e à inclusão social”, 
disse Fernanda Bruni, coordenadora 
da Pastoral da Pessoa com Deficiência 
na Paróquia São Francisco de Paula, 
de Curitiba, uma das pessoas a conce-
derem o seu depoimento. 
As três oficinas técnicas debate-
ram a Acessibilidade na Educação; 
Acessibilidade nas Edificações e 
Sustentabilidade e Acessibilidade.

Experiências

O procurador do Tribunal de 
Contas da União (TCU), Sér-
gio Ricardo Costa Caribé, pro-

feriu a palestra O Papel do Controle 
Externo na promoção da Acessibili-
dade, destacando como a responsa-
bilidade estatal é compartilhada por 
diversos órgãos, tendo a Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência 
da República a principal responsável 
pela formulação da política pública 
no âmbito do governo federal.
“É ponto comum nas organizações 
municipais que a responsabilida-
de pela manutenção das calçadas, 
por exemplo, é do proprietário do 
imóvel. Isso é de uma inconstitucio-
nalidade gritante, por isso é funda-
mental entender e cobrar esta res-
ponsabilidade”, disse. 
A palestra de encerramento do 
evento foi proferida pelo ministro 
do Supremo Tribunal de Justiça, Sér-
gio Luiz Kukina, abordando O STJ e 
os Direitos das PcD.
Em sua fala, a ideia cada vez mais 
presente nas instituições de se 
trabalhar com um olhar preventi-
vo, postura que ganha relevância. 
“Abandona-se progressivamente, 
no âmbito fiscalizatório e da justiça, 

aquela posição que se contentava 
tão somente com a ideia de uma 
justiça restaurativa, que apenas re-
para o erro que já ocorreu, adquirin-
do um posicionamento à frente da 
ocorrência”, explicou.
Desde 2005, o STJ começou a im-
plantar um conjunto de medidas 
para facilitar o acesso a suas insta-
lações e melhorar as condições de 
trabalho. “Essa política do ‘tribunal 
da cidadania’ atende exigências da 
Constituição Federal para a inte-
gração de pessoas com deficiência. 
Mais do que debater, é imprescindí-
vel que os órgãos públicos façam o 
dever de casa”, acrescentou.
“O 3º SIA foi debatido em alto nível, 
com excelentes palestrantes vindo 
de todo Brasil, demonstrando mais 
uma vez o avanço do CREA-PR nesta 
empreitada”, conclui o coordenador 
do evento, engenheiro civil Antonio 
Borges dos Reis.
“As políticas públicas implantadas 
são circunstanciais, é imprescindível 
que estas ações tenham perenidade, 
independente de qual gestor esteja 
à frente do órgão público”, defendeu 
João Silveira Filho, assessor jurídi-
co do Tribunal de Contas do Espírito 
Santo, presente no evento.
“Parabenizo o CREA-PR pela iniciati-
va de promover um evento com te-
mas bastante abrangentes, mostran-
do que a Engenharia em si não é a 
única preocupação e o foco dos pro-
fissionais. As pessoas aqui presentes 
têm as características da sensibilida-
de, conhecimento e atitude, essen-
ciais para a discussão e o trabalho 
com o tema da acessibilidade”, dis-
se Evelyze Vasco, representante das 
instituições de ensino no Conselho 
Municipal da Pessoa com Deficiên-
cia de Ponta Grossa, presente no 
evento através do apoio da Associa-
ção dos Engenheiros Agrônomos de 
Ponta Grossa (AEAPG). 
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Acessibilidade - Coluna Social

Carlos Alberto Kita Xavier e Joel Krüger

Joel Krüger, Reginaldo Cordeiro e Vitório Bonacin Filho Álvaro Cabrini Jr, Cássio Ribas de Macedo, Joel 
Krüger e Antônio Borges dos Reis

Mesa de abertura com a presença do prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, e do presidente da Câmara de Vereadores, 
Paulo Salamuni

Conselheiro Roberto Freitas, Antonio Borges dos Reis, ministro Sérgio 
Luiz Kukina e Sérgio Yamawaki
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Jurídico

Emissão de auto de infração – modificações 
na Resolução nº 1008/2004 do CONFEA

Recentemente, a Resolução nº 
1.008 de 2004 do CONFEA, 
que dispõe sobre os procedi-

mentos para instauração, instrução 
e julgamento dos processos de in-
fração às Leis nº 5.194/66, 4.950/A 
e 6.496/77, foi alterada pela Reso-
lução nº 1.047 de maio de 2013, 
suprimindo-se, os artigos 7º, 8º e 
alterando-se o artigo 9º do texto 
original. O texto antigo da Resolu-
ção previa as seguintes medidas, as 
quais eram adotadas rotineiramen-
te nos procedimentos fiscalizatórios 
do CREA-PR. Competia à gerência 
de fiscalização do CREA-PR, com 
base no relatório elaborado, caso 
fosse constatada ocorrência de in-

fração, determinar a notificação da 
pessoa física e jurídica fiscalizada 
para prestar informações julgadas 
necessárias ou adotar providências 
para regularizar a situação. O notifi-
cado deveria atender às exigências 
estabelecidas pelo CREA-PR no pra-
zo de dez dias, contados da data do 
recebimento da notificação. A reso-
lução ainda trazia em seu artigo 8º 
os requisitos necessários à emissão 
da notificação prévia, prevendo ain-
da que a regularização da situação 
no prazo estabelecido eximia o no-
tificado das cominações legais. 
O procedimento anterior beneficia-
va o infrator, que tinha uma grande 
oportunidade de regularizar a situ-
ação, porém desfavorecia a regula-
ridade inicial e desejável nas obras 
e serviços da Engenharia e Agro-
nomia, pois com a possibilidade de 
regularização prévia antes da lavra-
tura do auto de infração, havia por 
parte de muitos fiscalizados uma 
conduta reiterada e inadequada de 
só regularizar a situação após a no-
tificação prévia, quando na verdade 
a regularidade deveria ter sido efe-
tivada desde o início dos trabalhos. 
Em poucos casos, o procedimento 
alcançava sua finalidade pedagógi-
ca e corretiva, ou, 
alcançava um in-
frator primário, fa-
vorecendo profis-
sionais e empresas 
que se omitiam em 
regularizar a situa-

ção de pronto como manda a lei e 
as Resoluções do CONFEA, contan-
do com a inércia ou inefetividade 
do poder de polícia do CREA-PR. 
De outro lado, não verifica o pro-
curador na alteração da Resolução 
nº 1.008/2004, qualquer prejuízo 
aos fiscalizados, tendo em vista que 
o contraditório e a ampla defesa, 
bem como a possibilidade de dis-
cussão da infração encontram-se 
preservadas. O que muda é que 
pelo novo texto, a defesa poderá 
ser apresentada após a lavratura 
do auto de infração, não se falan-
do mais em regularização e defesa 
prévia. O contraditório será diferi-
do para momento posterior, sem 
prejuízo ao autuado que terá toda 
a possibilidade de se insurgir contra 
a infração capitulada pelo CREA-PR. 
Adverte que tal postura administra-
tiva não só é legal como legitima 
e acompanha os regramentos do 
processo administrativo federal. 
Por fim, esclarece que os procedi-
mentos fiscalizatórios iniciados com 
base na antiga redação da Resolu-
ção nº 1008/2004 devem obedecer 
ao revogado procedimento, haja 
vista o ato jurídico perfeito e o di-
reito adquirido. 
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Fiscalização

Fiscalização dirigida e especializada

Por Daniela Licht

O Departamento de Fiscalização (DEFIS) do CREA-PR 
realizou em 2013 as chamadas Operações de Fisca-
lização Especializada (OFEs), uma das modalidades 

de fiscalização do Conselho, implantada em 2013 para rea-
lizar ações com alto grau de planejamento e execução rápi-
da, em situações complexas, precárias ou de risco. 
“As OFEs fomentam denúncias e repercussão na mídia de 
forma a divulgar e conscientizar a sociedade sobre a relevân-
cia do trabalho desempenhado por engenheiros e agrôno-
mos no seu dia a dia. Mais ainda, que a ausência do trabalho 
desses profissionais pode colocar em risco a vida e o meio 
ambiente”, explica a gerente do DEFIS, Vanessa Moura.
As OFEs realizadas no ano passado abrangeram a 
acessibilidade em calçadas, hospitais, portos e aero-
portos; alimentos e bebidas, arborização e iluminação 
pública, aterros, cultivo do solo, eficiência energética 
e energias alternativas, equipamentos de fiscaliza-
ção eletrônica de velocidade, manutenção hospitalar, 
plantas medicinais, ração animal, resíduos de serviços 
de saúde, rodovias, sinalização viária, usinas hidrelé-
tricas e termelétricas e zootecnia.
Para Vanessa, a repercussão das ações foi bastante sig-
nificativa. “A veiculação nos meios de comunicação 
reforça a importância da inserção do Conselho junto à 

sociedade nas questões mais relevantes que interferem 
no cotidiano da população, e que necessitam de aplica-
ção efetiva do conhecimento técnico das áreas de Enge-
nharia, Agronomia e Geociências”, diz. “A partir das fis-
calizações realizadas, situações foram regularizadas ou 
denunciadas a partir da conscientização do público pelo 
caráter educativo”, emenda.
As ações foram promovidas em todo o Estado, conduzi-
das por 30 agentes de fiscalização – todos profissionais 
da Engenharia e Agronomia –, junto com entidades de 
classe e órgãos correlatos convidados pelo Conselho. 
Para Vanessa, a presença das entidades parceiras nas 
OFEs foi fundamental. “Os parceiros contribuíram com 
informações sobre os temas, possibilitando uma fiscali-
zação ainda mais assertiva”, diz.
Segundo ela, as OFEs proporcionam a verificação no 
Estado de situações complexas, precárias ou de risco 
relacionadas às profissões e que interferem no cotidia-
no da sociedade. “As ações serão planejadas ao longo 
do ano e estarão focadas em situações onde haja des-
cumprimento de normas que ofereçam risco à vida ou 
ao meio ambiente, as quais serão posteriormente rela-
tadas aos órgãos responsáveis para tomada de provi-
dências cabíveis”, anuncia Vanessa. 

Operações promovidas pelo CREA-PR em todo Estado identificam 
situações de risco e orientam sociedade em geral sobre como agir

USO IRREGULAR DA FIAÇÃO - Cabos compartilhados nos postes urbanos

EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE - Elevador de obras e gruas

PAINEIS PUBLICITÁRIOS

TRANSPORTE PÚBLICO E ACESSIBILIDADE

REFLORESTAMENTO

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - Embalagens de agrotóxicos e resíduos da construção civil

OFEs previstas para 2014
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Elétrica

O fantasma do racionamento de energia voltou?
Apagões questionam a eficiência do sistema elétrico nacional

Além de suscitar 
dúvidas quanto 
ao fantasma do 

racionamento, os famosos apa-
gões registrados nos últimos meses 

no País questionam a eficiência do sistema 
elétrico brasileiro, um dos mais complexos do 

mundo, com dimensões continentais. Para o enge-
nheiro eletricista Sérgio Luiz Cequinel Filho, coordena-

dor da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE) 
do CREA-PR, o alarme e a preocupação em relação aos inúmeros 

casos de falta de energia giram em torno de dois grandes eventos 
esportivos: a Copa do Mundo FIFA 2014 e as Olimpíadas no Rio de Janei-

ro, em 2016. “O Brasil estaria atravessando um momento de insegurança na 
oferta e transmissão de energia?”, pergunta Cequinel. 

O engenheiro pondera que talvez 
seja muito cedo para se falar em crise 

no modelo energético vigente, mas o risco 
de déficit sempre existiu, desde os anúncios an-

tecipados de colapso energético e, em seguida, com 
o racionamento de energia no início dos anos 2000. Ele 
lembra que na época foi elaborado um plano que previa 
fortes investimentos, sobretudo para o setor de trans-
missão de energia. Na atual situação, a forte depen-
dência de chuva, a queda nos investimentos, entraves 
burocráticos para se colocar os projetos em prática e o 
aumento de consumo de energia são apontados como 
os principais responsáveis pela situação de insegurança 
energética, a maior enfrentada nos últimos 60 anos. 
Em termos de risco de déficit, segundo o Comitê de Mo-
nitoramento do Setor Elétrico (CMSE), o valor se encontra 
na casa de 5%. Contudo, o sistema elétrico vem traba-
lhando com uma folga de 9%, ou seja, o equivalente a 6,2 
mil MW médios. Ainda de acordo com o CMSE, o sistema 
elétrico se apresenta estruturalmente equilibrado, com 
sobras em termos de balanço energético, e as avaliações 
prospectivas de desempenho do sistema confirmam a 

garantia do suprimento em 2014, uma vez que se dispõe 
atualmente de um parque de geração termelétrico signi-
ficativo. Segundo o CMSE,  a não ser que ocorram vazões 
piores do que as já registradas, eventos de baixa probabi-
lidade não são ou serão visualizadas dificuldades no su-
primento de energia elétrica no País neste ano.
Em termos de alternativas viáveis para evitar problemas 
de abastecimento de energia, Cequinel cita que os in-
centivos e benefícios para este setor ainda são muitos 
discretos no País. “Temos políticas e ações isoladas em 
eficiência energética que deram muito certo no passa-
do e que precisam ser resgatadas de forma urgente com 
a ajuda das novas tecnologias”, fala. Mas o engenheiro 
acredita que o mais importante é traçar uma política de 
conscientização com relação aos altos níveis de consu-
mo. Por outro lado, ele recomenda a disseminação de 
políticas públicas visando ao surgimento de novos inves-
tidores e que tenham segurança para participarem do 
mercado com inúmeras oportunidades. 
Como iniciativas, Cequinel cita o Plano Nacional de Efici-
ência Energética (PNEf), coordenado pelo Ministério de 
Minas e Energia, com o objetivo de apresentar as prin-

Por Ana Maria Ferrarini

CREA-PR 28 | Edição 82

Revista

Stock Photos



para cidades de grande porte como 
Curitiba, quanto para outros municí-
pios paranaenses”, diz Cequinel. Ele 
destaca que as questões de tramita-
ção de estudos e projetos nas agên-
cias reguladoras de licenciamentos 
ambientais devem ser resolvidas 
com urgência, para que não gerem 
desestímulo por parte dos empre-
endedores. Afirma ainda que outro 
ponto é avançar em relação a linhas 
de financiamento, redução de gar-
galos regulatórios para projetos de 
geração, distribuição e incentivos às 
fontes alternativas, bem como para 
iniciativas que visam à otimização 
eficiente no consumo de energia 
nas empresas. “Diante de todos es-
tes cenários, há uma necessidade 
urgente de que o Brasil aumente o 
grau de importância e de interesse 
na diversificação das fontes de ge-
ração, com o simples objetivo de se 
obter uma modicidade tarifária atre-
lada à segurança e confiabilidade 
energética”, conclui. 

Elétrica

cipais projeções de eficiência ener-
gética no período de 2010 até 2013. 
A meta proposta de redução era de 
10% pelo lado do consumo num ho-
rizonte de estudo até 2030. O PNEf 
poderia ganhar força no atual mo-
mento em que se encontra o País, 
no que tange os índices de balanço 
energético.  Pelo lado da geração, 
o engenheiro lembra o Programa 
de Incentivo às Fontes Alternativas 
de Energia Elétrica (PROINFA), ins-
tituído em 2004 visando promover 
a diversificação da Matriz Energéti-
ca Brasileira, buscando alternativas 
para aumentar a segurança no abas-
tecimento de energia elétrica, além 
de permitir a valorização das carac-
terísticas e potencialidades regionais 
e locais. O PROINFA foi um grande 
exemplo para o incentivo a diver-
sas fontes, como a eólica, solar e de 
biomassa. Cequinel ainda destaca a 
Resolução nº 482/2012 da ANEEL, 
que envolve geração distribuída. “A 
medida foi um grande avanço no se-
tor regulatório e as concessionárias 
já estão se adequando para receber 
e comercializar energia com os pró-
prios consumidores”, avalia. Ainda 
dentro das propostas, ele aborda a 
energia nuclear, lembrando que com 
a entrada de Angra III, o País passa 
a ter 2% desta fonte na matriz ener-
gética. “No entanto, com a ausência 
de projetos ou incentivo à pesquisa 
no setor de energia e a falta de mo-
tivação e de profissionais, a situação 
poderá ser agravada ainda mais e as 
escolhas estratégicas ou poder de 
decisão diminuirão, à medida que 
não aparecerão novas soluções tec-
nológicas para o mercado do setor 
energético”, prevê.

Para o Paraná, o go-
verno federal plane-
ja mais seis usinas 
hidrelétricas, que 

somam  634 MW em termos de ca-
pacidade conjunta, dentro do Plano 
Decenal de Energia 2022. Esta quan-
tidade de energia é suficiente para 
abastecer cerca de 1,8 milhão de 
pessoas. Segundo o ONS, o Estado se 
mantém no topo do ranking de gera-
dores de energia. Em 2013, gerou em 
média 10,3 mil MW, o equivalente a 
19,3% de toda a eletricidade produ-
zida no país, à frente de São Paulo 
(15,4%) e Minas Gerais (11,3%). De 
qualquer maneira, Cequinel lembra 
que o Estado sobrevive das ações iso-
ladas, feitas em sua maioria pela prin-
cipal companhia de energia paranaen-
se, e que obviamente carece de mais 
incentivos para alcançar um patamar 
considerado ideal. 
Para projetos que envolvem fontes 
alternativas, a maioria das propostas 
ainda ocorre em função dos projetos 
de P&D da ANEEL, onde as conces-
sionárias devem compulsoriamente 
investir 0,5% do Receita Operacional 
Líquida (ROL) em Pesquisa e Desen-
volvimento. “Precisaríamos de algo 
ainda maior para o Estado, como um 
plano de expansão de energia real-
mente aplicável, diante das carac-
terísticas e da cultura paranaense”, 
calcula. O engenheiro avalia que os 
pequenos projetos em andamento 
ou concluídos contemplam a diver-
sificação que tanto se exige em ter-
mos de estudos de novas fontes de 
energia. “Os resultados alcançados 
são magníficos, mas ainda assim 
estão muito longe de onde se pode 
chegar realmente. É fato que existe 
um potencial enorme, contudo ain-
da inexplorado”, lembra.
Em relação ao consumo, uma ideia 
seria a criação de uma lei estadual 
que incentivasse as ações em efi-
ciência energética mais atrativa a 
todas as partes interessadas. “Esta 
solução poderia funcionar tanto 

Confira o artigo do engenheiro eletricista Sérgio Luiz Cequinel Filho
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Agronomia

Campo Fácil inibe o êxodo 
e impulsiona a agricultura
Parceria facilita vida do agricultor e gera oportunidades
Texto e fotos Vandré Dubiela

O nome do programa já diz 
tudo. Facilitar a vida do agri-
cultor no campo e gerar opor-

tunidades: essa é a proposta do Pro-
grama Campo Fácil, uma proposta 
difundida pelo CREA-PR e responsá-
vel por uma gama de resultados po-
sitivos em Ubiratã, cidade com pouco 
mais de 20 mil habitantes, distante 
500 quilômetros de Curitiba. 
Alicerçado em uma metodologia sim-
ples, visa principalmente combater 
o êxodo rural e manter os jovens no 
campo. Os benefícios são múltiplos. 
Antes do programa, 30% da merenda 
escolar servida era extraída do cam-
po. Depois da efetivação do Campo 
Fácil, esse índice saltou para 70%.
Um ano depois da assinatura da 
parceria tripartite entre CREA-PR, 
Prefeitura de Ubiratã (na figura do 
prefeito Haroldo Fernandes Duarte) 

e Associação dos Engenheiros Agrô-
nomos Vale do Piquiri (AEAVP) (na 
figura da presidente, engenheira 
agrônoma Karina Sabião Beraldo,  
e do ex-presidente, engenheiro 
agrônomo Anderson Cruz), são ex-
pressivos os resultados obtidos com o 
programa Campo Fácil, um braço rural 
do Casa Fácil, reconhecido pela Orga-
nização das Nações Unidas dentro da 
modalidade de Melhores Práticas.
Grande parte dos resultados é atri-
buída a partir da cessão de um ve-
ículo ao Campo Fácil pelo CREA-PR 
para garantir agilidade na assistên-
cia técnica oferecida aos produ-
tores do município. Esse repasse 
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ocorreu em setembro do ano pas-
sado, na presença do presidente Joel 
Krüger, que fez a entrega das chaves 
do veículo Palio 2005 aos represen-
tantes da Prefeitura de Ubiratã. 
Ao todo, são 67 produtores bene-
ficiados dentro do programa de 
Compra Direta, que fornece alimen-

tação de qualidade nas escolas a 
alunos e à população carente, via 
entidades assistenciais.
O programa Campo Fácil integra o 
Estudo Básico de Desenvolvimen-
to Municipal (EBDM) da AEAVP. O 
presidente Joel Krüger conside-
ra a parceria fundamental para o 
sucesso do programa. “Já não se 
trata mais de um projeto, mas sim 
de uma realidade capaz de promo-
ver avanços significativos no meio 
rural”, diz. O papel da AEAVP tam-
bém é ressaltado. “É a partir das 
entidades de classe que consegui-
mos avançar nas questões relacio-
nadas às profissões”.

Um novo alento 
ao campo
Entre os segmentos contemplados 
pelo Campo Fácil estão a plasticultu-
ra, por meio da produção de tomates 
em estufas e a construção de abate-
douros de aves semi-caipiras. O Cam-
po Fácil também amplia as moradias 
rurais, passando de 11 antes do pro-
grama para 67, além de 16 reformas, 
e está viabilizando quatro abatedou-
ros de frango caipira.
Um dos resultados práticos obtidos 
por meio do programa pode ser veri-
ficado em uma propriedade de cinco 
alqueires na comunidade de Três Pla-
cas, interior de Ubiratã. Lá, o agricul-
tor e artesão Elpídio Dalla Corte, ao 
lado do filho, João Marcos, investe 
na implantação de um pequeno aba-

tedouro de frangos semi-caipiras. Os 
projetos são do Campo Fácil e os re-
cursos via Pronaf Investimentos. O 
aviário abriga mil aves e o abatedouro 
tem 32 m². Inicialmente, a estimativa 
de renda mensal é de R$ 7 a 8 mil.
A plasticultura é uma atividade ge-
radora de renda em Ubiratã. O pro-
dutor Donizete da Silva, do distrito 
de Yolanda, conta com uma boa 
estrutura de estufas, para produção 
de tomates, cuidadosamente zelada 
pela esposa Neuda Molina Silva e 
pela filha Andréia da Silva.
A atividade garante renda familiar e tam-
bém potencializa a merenda nas escolas. 
A variedade mais comum chega a 180 
caixas por estufa, cada uma pesando 23 
quilos, gerando uma renda de até R$ 40 
cada. O programa Campo Fácil incenti-
va a comercialização e contribuiu para a 
aquisição de um veículo apropriado para 
o transporte da produção. 
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Profissão

Em defesa da qualidade 
de vida da população
Por Ana Maria Ferrarini

A melhoria da renda dos brasilei-
ros e o aumento da demanda 
por produtos industrializados 

estão sendo apontados como fato-
res impulsionadores da profissão do 
engenheiro de alimentos no País nos 
últimos anos. As inovações tecnoló-
gicas adotadas pelas indústrias nessa 
área também expandem o mercado 
de trabalho para esses profissionais. 
Em sua editoria Profissão, a revista 
do CREA-PR desta edição destaca a 
engenharia de alimentos, regulamen-
tada em 1966 e com cursos ofereci-
dos em mais de 70 instituições de 
ensino superior no Brasil.
A indústria de alimentos é, sem dú-
vida, o principal campo de atuação 
do engenheiro de alimentos, mas ele 
pode trabalhar ainda em indústrias 
agrícolas, de bebidas e fornecedo-
ras de equipamentos, embalagens e 
aditivos. O profissional desenvolve 
suas funções no controle de ma-
térias-primas como leite, carnes, 
peixes, legumes e frutas, processa-
mento e controle de qualidade, além 
do gerenciamento e desenvolvimen-
to de novos produtos e embalagens. 
Faz a análise dos alimentos, sendo 
fundamental no gerenciamento de 
unidades industriais, buscando o me-
lhor padrão alimentar e nutricional. 
Cuida também dos métodos de re-
ciclagem e de reaproveitamento dos 
alimentos de origem animal e vege-
tal. Em laboratórios, atua análises e 
elaboração de projetos para fábricas 
de alimentos e participa ao longo de 
todo processo produtivo, visando ao 
consumidor final, incluindo a preser-
vação da qualidade. E também de-

senvolve tecnologias limpas e proces-
sos para aproveitamento de resíduos 
e métodos de produção de alimentos 
saudáveis e duráveis. 
No País, o mercado de trabalho para 
o engenheiro de alimentos é amplo 
e está diretamente ligado às neces-
sidades do consumidor, com suas 
exigências variadas e constantes, 
que necessitam de uma grande ca-
pacitação do profissional. No Brasil, 
as regiões que mais empregam o 
profissional de engenharia de ali-
mentos são a Sul e Sudeste, devido 
a maior quantidade de indústrias 
alimentícias instaladas nos Estados 
que as compõem. As áreas de maior 
destaque e crescimento são as de 
projetos agroindustriais, controle 
de qualidade e gerenciamento. Dois 
segmentos que têm aumentado o 
número de contratações nos últi-
mos anos são as grandes redes de 
supermercados e as de fast food, 
onde os profissionais são responsá-
veis pelo controle de qualidade dos 
produtos de marca própria (emba-
lados pelo supermercado) e pelos 
produtos “in natura” (frutas, legu-
mes, verduras). Além destas áreas, 
as oportunidades para professores 
universitários tendem a crescer. 

Mercado em alta

O professor do Departamento 
de Engenharia de Alimentos 
(DEALI) da Universidade Esta-

dual do Centro-Oeste (UNICENTRO), 
engenheiro de alimentos Maurício 
Rigo, concorda que o mercado para 

Engenharia de alimentos ganha representatividade graças a demanda do mercado
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Para a professora Karla Silva, coordenadora do Curso de Engenharia 
de Alimentos (COEAL) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR)-Campus Campo Mourão, o engenheiro de alimentos é um pro-

fissional hoje bastante valorizado e procurado pelo mercado. “Nossos egres-
sos finalizam o curso já colocados no mercado de trabalho ou em programas 
de mestrado nacionais ou internacionais”, conta, observando ainda que em-
presas buscam profissionais com habilidades específicas, embora os cursos 
tenham, geralmente, formações generalistas. Ela afirma que, apesar de criado 
na década de 60, apenas nos últimos anos tem se observado uma crescente 
procura por esse profissional. 
No Paraná, sete instituições de ensino superior ofertam de 32 a 50 vagas em 
engenharia de alimentos: UTFPR, UNOPAR, UEM, UEPG, UFFS, UNICENTRO 
e PUC-PR. A UTFPR de Campo Mourão teve sua primeira turma formada em 
engenharia de alimentos no segundo semestre de 2012. “Implementamos 
em 2014 alterações para modernizar e adequar a matriz curricular da enge-
nharia de alimentos às necessidades do mercado”, fala Karla. 

Capacitação e treinamento

Formada há dois anos pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), 
a engenheira de alimentos Dulce Aime Moreira da Silva avalia que 
o mercado de trabalho para o profissional está crescendo bastan-

te. “As empresas começam a perceber a importância do profissional, 
principalmente no controle de qualidade e desenvolvimento de novos 
produtos”, afirma Dulce, que atua em Cianorte (PR) como inspetora da 
área de engenharia química. 
Para ela, as principais atividades do engenheiro de alimentos envolvem 
a avaliação do processo produtivo da indústria para evitar desperdícios 
ou adequar os processos para reduzir custos do produto final. “O profis-
sional também pode atuar no segmento de consultoria, auxiliando, por 
exemplo, a criar planos de Boas Práticas de Fabricação”, conclui. 

Profissão

o engenheiro de alimentos atual-
mente está em expansão, por conta 
do aumento do consumo de produ-
tos industrializados em geral, como 
bebidas, biscoitos e sorvetes, entre 
outros. “A demanda e a procura 
pelo profissional estão capilarizadas 
por todo o País, porém, nas cidades 
pequenas e distantes dos grandes 
centros urbanos muitas vezes há es-
cassez desses profissionais”, conta.
Em relação à remuneração do enge-
nheiro de alimentos, Rigo informa 
que geralmente o salário é abaixo do 
piso preconizado pelo Sistema CON-
FEA/CREA e que não vê perspectiva 
de melhora a médio prazo. “O salário 
do profissional é regulado pelo mer-
cado e representa um ponto de ni-
velamento entre os extremos, de es-
cassez e abundância do profissional”, 
observa, sugerindo o incremento na 
fiscalização do exercício da profissão 
do engenheiro de alimentos. “Com 
a ampliação da fiscalização, certa-
mente muitas empresas passariam a 
contratar o engenheiro de alimentos 
como responsável técnico”, admite. 
O professor lembra que, histori-
camente, empresas alimentícias e 
agroindústrias de todos os portes 
abrem as portas para o especialista 
nas áreas de controle de qualidade, 
produção, pesquisa e desenvolvi-
mento, projetos, logística e vendas 
técnicas. “O profissional com pleni-
tude de competências para atender 
essas demandas é o engenheiro de 
alimentos”, resume.

Curso Engenharia 
de Alimentos 
UNICENTRO

Curso Engenharia
de Alimentos
UTFPR 
Campo Mourão

Stock Photos
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Encontro de Líderes 

Representatividade e liderança
CREA-PR mostra força durante 3º Encontro de Líderes 
Representantes do Sistema CONFEA/CREA e Mútua

Texto e fotos Felipe Pasqualini

No final de fevereiro, foi reali-
zado em Brasília o 3º Encon-
tro de Líderes Representantes 

do Sistema CONFEA/CREA e Mútua, 
com a participação de 500 líderes do 
Sistema para debater temas direta-
mente relacionados às demandas 
atuais da sociedade brasileira. 
Na programação do Encontro, acom-
panhado pelo presidente do CREA-
-PR, engenheiro civil Joel Krüger, 
palestras sobre “Novos rumos do 
Sistema: perspectivas para o futu-
ro”, proferida pelo presidente do 
CONFEA, engenheiro civil José Tadeu 
da Silva e “Acessibilidade - concei-
tos, tendências e desafios a partir 
da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência”, minis-
trada pelo engenheiro civil Sérgio 
Paulo da Silveira Nascimento, atual 

coordenador-geral de acessibilidade 
da Secretaria Nacional de Promoção 
dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia, da Secretaria de Direitos Huma-
nos da Presidência.
Realizado anualmente, o Encontro é 
considerado um dos compromissos 
mais importantes do Sistema e tem 
a proposta de promover reuniões 
dos fóruns consultivos - Colégio de 
Presidentes (CP), Colégio de Entida-
des Nacionais (Cden) e Coordenado-
rias de Câmaras Especializadas dos 
CREAs -, com a eleição dos seus co-
ordenadores nacionais.
O Paraná mostrou a sua representa-
tividade com a eleição do presidente 
Krüger como representante titular do 
Colégio de Presidentes na Comissão 
de Agrimensura, Agronomia, Geologia 
e Engenharia para o Mercosul (CIAM), 

tendo como suplente o presidente do 
CREA-SC, engenheiro civil e de segu-
rança do trabalho Carlos Alberto Kita 
Xavier. O objetivo é harmonizar as con-
dições de exercício profissional compa-
tibilizando ação dos países membros 
para normatizar a circulação de profis-
sionais, serviços e empresas, garantin-
do o eficaz controle sobre a responsa-
bilidade técnica no âmbito regional. 
“No ano passado, o CREA-PR se en-
volveu diretamente contra a entra-
da indiscriminada de profissionais 
de outros países. Atualmente, au-
torizamos cerca de 30 engenheiros 
estrangeiros por ano a trabalhar no 
Paraná. Agora, se há a predisposição 
para flexibilizar isso, precisamos sa-
ber o limite. Por isso, a importância 
da CIAM na proteção de nossos pro-
fissionais”, defende Krüger. 

Dobradinha paranaense

Ainda durante o Encontro, o coordenador da Câmara Especializada de Engenharia 
Elétrica (CEEE) do CREA-PR, engenheiro eletricista Sérgio Luiz Cequinel Filho, foi 
eleito coordenador nacional da Câmara de Engenharia Elétrica. “Atravessamos um 

momento de grande oportunidade para os profissionais da engenharia elétrica. A energia 
é cada vez mais estratégica para o desenvolvimento do País e precisamos aproveitar esse 
momento para valorizar cada vez mais nossos profissionais”, diz Cequinel, que é servidor 
da Companhia Paranaense de Energia do Paraná (Copel). 
O coordenador da câmara especializada de engenharia civil (CEEC) do CREA-PR, engenheiro 
civil Luiz Capraro, foi reeleito coordenador nacional da modalidade, tendo como coordena-
dor adjunto o engenheiro civil Carlos Eduardo Domingues Silva, do CREA-PA.
“A engenharia civil brasileira será colocada a prova neste ano, pois teremos a Copa do Mun-
do, onde poderemos sofrer questionamentos relacionados a infraestrutura. Além disso, temos que continuar aten-
tos com as constantes ameaças que viemos sofrendo, como por exemplo, a entrada indiscriminada de profissionais 
estrangeiros, como foi tratado no ano passado. Por fim, precisaremos trabalhar em conjunto e ficar atentos às ne-
cessidades regionais”, fala Capraro. 
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Encontro de Líderes - Coluna Social 

Luiz Capraro e Carlos Eduardo 
Domingues

Presidente Krüger com diretores regionais da Mútua-PR

Presidente Krüger com o presidente do CONFEA, José Tadeu da Silva Presidente Krüger com o presidente da 
Fisenge, Carlos Roberto Bittencourt

Parte da delegação do CREA-PR, que trabalhou na alteração da Resolução  
nº 1032, que resultou na nº 1052 e nº 1053

Conselheiro federal Francisco Ladaga e o 
presidente José Tadeu da SIlva
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MÚTUA adquire nova sede

Novas regras para reformas em 
condomínios

A MÚTUA, Caixa de As-
sistência dos Profis-
sionais dos CREAs, 

estará em novo endereço até o fi-
nal do ano. Em fevereiro foi com-
prado um imóvel na Av. Kennedy, 
3115, em Curitiba, que possui 
999,4551 m² de área total, sendo 
611,0200 m² de área útil.
De acordo com o diretor geral da 
MÚTUA, técnico em eletrônica 

Waldir Rosa, uma das novidades 
no local será um Posto de Atendi-
mento avançado do CREA-PR e um 
amplo espaço para o atendimento 
dos usuários. “Oferecemos planos 
de benefícios sociais, previdenci-
ários e assistenciais, respeitando 
o equilíbrio financeiro dos nos-
sos associados”, diz. Outros ser-
viços disponibilizados são: Plano 
Médico da Extramed, Fundo de 

Pecúlio, convênios com hotéis e 
outras empresas com descontos e 
facilidades exclusivas, convênios 
com instituições de ensino com 
descontos especiais em cursos das 
áreas de Engenharia e Agronomia, 
entre outros.
A MÚTUA é uma sociedade ci-
vil sem fins lucrativos criada pelo 
Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia (CONFEA) em 1977. 

Desde 18 de abril, a norma nº 
16.280 publicada pela Asso-
ciação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) passou a reforçar a 
segurança para reformas em edifí-
cios residenciais ou comerciais. Com 
a norma, o morador tem que apre-
sentar ao síndico o plano de reforma 
(que será acompanhado durante sua 
execução), constando o nome da 
empresa responsável pelo serviço, 
o tempo de duração do trabalho, 
além de um laudo assinado por pro-
fissional responsável, certificando os 
procedimentos e materiais. O síndi-
co é o responsável por autorizar ou 

reprovar a reforma por meio de aná-
lise de outro profissional habilitado. 
Entre os requisitos contemplados 
pela norma estão os sistemas de 
gestão de controle de processos, 
projetos, execução e segurança. To-
dos estes fatores reunidos previnem 
eventuais perdas de desempenho 
decorrente das ações de intervenção 
e também de elaboração de planeja-
mento, projetos e análises técnicas 
de implicações da reforma na edifica-
ção. Mais que isso, garantem a segu-
rança da obra e da edificação.
Para o presidente do CREA-PR, enge-
nheiro civil Joel Krüger, a norma da 

ABNT só reforça a exigência de 
profissionais na execução de refor-
mas. “O estudo, projeto, construção 
de edifícios e de suas obras comple-
mentares sempre necessitaram ser 
supervisionados por profissionais da 
Engenharia, desde a regulamenta-
ção da profissão no Brasil, em 1933. 
Mas a norma da ABNT reforça a le-
gislação existente e chama a atenção 
da sociedade para os riscos de refor-
mas executadas sem a supervisão de 
um profissional habilitado, que po-
dem causar grandes desastres como 
o do Edifício Liberdade, que desa-
bou há dois anos”, alerta. 

Caixa de Assistência terá novo endereço com Posto de 
Atendimento avançado do CREA-PR 

Norma da ABNT exige comunicado ao síndico e laudo de profissional habilitado

Por Adriana Mugnaini

Por Felipe Augusto Pasqualini

Curtasrevista
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Saneamento

Lei obriga prefeituras a elaborar e implantar plano para pleitear recursos federais
Plano Municipal de Saneamento Básico 
Por Ana Maria Ferrarini

dos PMSB fornece as diretrizes e 
estudos para a viabilização de recur-
sos, além de contribuir para definir 
os programas de investimentos da 
Companhia e estabelecer cronogra-
mas e metas de forma organizada. 
Do início da execução do plano até 
a sua aprovação em audiência e Lei 
Municipal, o prazo é de aproxima-
damente seis meses.
“Qualifico o PMSB como um instru-
mento de grande importância para 
todos os municípios brasileiros, pois 
tem por objetivo principal estabe-
lecer, de uma forma democrática 
e participativa, ações que possam 
melhorar a qualidade de vida da co-
munidade, por meio do saneamento 
básico”, fala o engenheiro civil Anto-
nio Carlos Havro de Sá, coordenador 
da Câmara Técnica de Saneamento 
do CREA-PR. O plano deve agrupar 
sistema de abastecimento com água 
tratada e de coleta e tratamento de 
esgoto sanitário e de resíduos sóli-

dos, bem como drenagem das águas 
pluviais, de forma planejada e inte-
grada com o poder público munici-
pal e a sociedade civil organizada.
Como o plano envolve projetos e 
obras de saneamento, Havro lembra 
que é vital a participação de profis-
sionais da Engenharia em todo o pro-
cesso de elaboração e aplicabilidade.
Membro da diretoria da Associa-
ção Profissional dos Engenheiros e 
Arquitetos de Paranavaí (APEAP), a 
engenheira civil Leoni Dal Prá conta 
que tem elaborado projetos de dre-
nagem das águas para 18 municípios. 
“O trabalho refere-se a um projeto 
do Governo do Estado voltado à pre-
venção da erosão, e tenho repassado 
as informações sobre rede de água e 
pavimentação dos municípios para as 
empresas que estão elaborando os 
PMSB. Ainda que de forma indireta, 
esse trabalho tem contribuído para 
a execução desses planos municipais 
de saneamento no Paraná”, diz. 

Plano de 

Mobiliz
ação Social (P

MS)

Diagnóstico 
dos sistemas de 

abastecimento com água 
tratada, de coleta e tratamento de 

esgoto sanitário, drenagens águas pluviais 
e coleta e tratamento de resíduos sólidos

Para dotar os 
municípios de um 

sistema de saneamento 
adequado que possa melhorar a 

qualidade de vida da população, com a 
definição de recursos necessários, 

fonte de recursos e cronograma

Elaboração

dos projetos e planos
ETAPAS PARA

ELABORAÇÃO DO PMSB

Define o 
planejamento das 

ações a serem executadas, 
procedimentos, estratégias, 

mecanismos e metodologias

12 3

Todas as prefeituras brasileiras 
são obrigadas a elaborar um 
Plano Municipal de Sanea-

mento Básico (PMSB), caso contrá-
rio, não poderão pleitear e receber 
recursos federais para projetos de 
saneamento básico. É o que deter-
mina a Lei do Saneamento Básico (nº 
11.445/2007), instituída pelo Minis-
tério das Cidades. Conforme prevê 
a legislação, o plano deve incluir um 
conjunto de serviços, infraestrutura 
e instalações operacionais relativas 
a abastecimento de água potável, es-
gotamento sanitário, manejo de re-
síduos sólidos e drenagem e manejo 
das águas pluviais urbanas. Também 
deve ser discutido em audiência pú-
blica e enviado para a Câmara de Ve-
readores para apreciação, aprovação 
e sanção do prefeito municipal.
Segundo dados da Companhia de 
Saneamento do Paraná-Sanepar, dos 
346 municípios atendidos pela em-
presa, 188 já aprovaram o PMSB em 
audiência pública e 127 já implanta-
ram o plano como lei municipal, 
beneficiando milhares de famí-
lias paranaenses. A Sanepar 
informa que o conjunto 
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Instituições de ensino

A Universidade Federal da Integração Latino Americana 
(UNILA), de Foz do Iguaçu, sediará em setembro o 21º 
Fórum de Docentes do CREA-PR, no Parque Tecnoló-

gico de Itaipu (PTI), que, além de espaço de eventos, agrega 
mais duas universidades, a Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (UNIOSTE) e a Universidade Aberta do Brasil (UAB). 
A programação do Fórum está em elaboração e contará com di-
versas atividades como palestras, debates e fórum de discussão 
abordando temáticas indicadas nas reuniões com os colegiados 
das instituições de ensino (IEs) do CREA-PR.
O Fórum de Docentes do CREA-PR se tornou um even-
to de grande importância para a Engenharia, sendo um 
espaço de discussão entre o conselho profissional e os 
docentes das IEs sobre temas correlatos ao ensino de 
Engenharia e às atribuições profissionais.
De acordo com a professora Edna Possan, responsável pela 

coordenação do evento por parte da Universidade, sediar o 
21º Fórum de Docentes do CREA-PR é um momento ímpar 
para a difusão da UNILA no Paraná e também para a apro-
ximação com outras IEs e com o Conselho. “A UNILA é uma 
universidade nova, com apenas quatro anos de implanta-
ção, que já nasceu com dois cursos de Engenharia e possui 
previsão para 2015 da abertura de outros cinco cursos de 
Engenharia e um de Geologia”, conta Edna, que também 
é coordenadora do Centro Interdisciplinar de Tecnologia e 
Infraestrutura (CETI). “Pela vocação da UNILA, 50% das va-
gas dos cursos são destinadas a estudantes oriundos de pa-
íses da América Latina e Caribe, sendo que atualmente os 
nossos cursos de Engenharia possuem estudantes do Para-
guai, Argentina, Colômbia, Peru, Equador, Uruguai, Chile, El 
Salvador, Venezuela e Bolívia. Em um futuro próximo, eles 
atuarão no Brasil e precisam conhecer um pouco mais da 
atuação profissional do engenheiro neste País que possui 
diversas especialidades da Engenharia”, explica Edna. 
A UNILA foi escolhida para sediar o evento por meio 
de edital. O CETI, com o apoio da gerência regional de 
Cascavel do CREA-PR, submeteu uma proposta, que 
foi julgada e eleita pela plenária do CREA-PR em de-
zembro de 2013. A instituição contará com a coopera-
ção da Unioeste, campus de Foz do Iguaçu e Cascavel, 
para realizar o evento. 

21º Fórum de Docentes do CREA-PR
UNILA sediará a edição 2014 do evento, que debate a relação do Conselho 
com os professores das instituições de ensino do Paraná
Por Ana Maria Ferrarini

Cadastrar é preciso

O Departamento de Relações Institucionais (DRI) do CREA-PR reforça junto aos representantes das instituições de en-
sino (IEs) e coordenadores de curso a importância do cadastramento e atualização do cadastro de cursos e IEs junto 
ao Conselho. Como benefícios e vantagens, estão a agilidade na solicitação de registro profissional pelos egressos 

dos cursos, a possibilidade de registro com posterior representação em Plenário e acesso a recursos financeiros, o acesso a 
serviços eletrônicos oferecidos pelo CREA-PR e o atendimento à legislação vigente, que permite ao sistema profissional con-
ceder atribuições profissionais aos egressos dos cursos. O processo deve ser efetuado pelo ambiente de extranet do CREA-PR 
(http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/extranet/login.aspx). Para acessá-lo, o usuário deverá informar login e senha espe-
cíficos que são fornecidos pelas Regionais (no caso de cadastramento e atualização do cadastro de cursos) e pelo DRI (para o 
cadastramento e atualização do cadastro da instituição de ensino). Para solicitá-los, basta entrar em contato com a Regional 
do CREA-PR ou com o DRI (e-mail dri-gie@crea-pr.org.br ou 41 3350-6904).
“Uma das vantagens do cadastramento do curso e dos alunos formandos é a possibilidade do recebimento da carteirinha 
provisória do CREA no dia da colação de grau, proporcionando autonomia profissional logo após a solenidade de formatura”, 
diz a coordenadora do curso de engenharia civil do Instituto Federal do Paraná (IFPR)-campus Palmas, Joyce Ronquim. 

usar esta versão quando não houver muita redução no tamanho
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Pesquisas enviadas por email às entidades de classe pelos gerentes regionais

DAS PESQUISAS 
ENCAMINHADAS 

FORAM 
RESPONDIDAS 

Expectativa em relação à participação

55% superou a expectativa
21% atendeu a expectativa 
19% abaixo da expectativa

 5% não responderam

Quanto a auditoria,
atuação do auditor:

Muito
satisfeito

Satisfeito

Quanto ao enquadramento
nas categorias
pequena, média e grande,
existiu coerência? Sim 88% Não 12%

Quanto à premiação
nas certificações
ouro, prata e bronze?

Muito satisfeito

33%

Satisfeito Muito insatisfeito

60% 2%

Quanto à premiação
dos três primeiros lugares
por categoria?

Muito insatisfeito 5%

Satisfeito 66%
Muito satisfeito 24%

PCQ CICLO 2012/2013
60 ENTIDADES DE CLASSE DO PARANÁ INSCRITAS 

70%

55%
38%

42 ENTIDADES DE CLASSE 
RESPONDERAM A PESQUISA

PCQ

Pesquisa comprova eficácia 
do Prêmio CREA de Qualidade
Por Daniela Licht

O Departamento de Relações Institucionais (DRI) do 
CREA-PR elaborou uma pesquisa aplicada pelas 
gerências regionais junto às 60 entidades de classe 

paranaenses participantes do Ciclo 2012/2013 do Prêmio 
CREA de Qualidade (PCQ)-(ver infográfico abaixo).
“Os resultados mostram que estamos no caminho certo na 
busca pela excelência na gestão das entidades de classe pa-
ranaenses”, diz o gerente do DRI, administrador Claudemir 
Marcos Prattes. “A pesquisa reforça que as melhorias promo-
vidas no PCQ através da ação direta do Colégio de Entidades 
Regional (CDER) tornaram a premiação alinhada à realidade 

e às necessidades dos participantes”, acrescenta.
Para o presidente da Associação dos Engenheiros Agrôno-
mos de Pato Branco (AEAPB), engenheiro agrônomo Clodo-
mir Luiz Ascari, o PCQ passou a ser um indicador dentro da 
entidade. “Já participamos de duas edições e em 2014 será 
nossa terceira participação. Assumimos o PCQ como priori-
dade, pois entendemos que é um check list adequado para 
a entidade fazer uma boa gestão”, fala Ascari. “A presença 
no PCQ tornou o planejamento, o cumprimento de metas 
e a gestão administrativa muito mais fáceis e visíveis, tanto 
para a diretoria quanto para os associados”, conclui. 

Entidades participantes atestam as mudanças efetuadas no PCQ, fruto da ação direta do CDER
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Bombeiros

CREA-PR apresenta sugestões ao 
comando do Corpo de Bombeiros 

Texto e fotos Felipe Pasqualini

Comitiva entregou documento para aprimorar e desburocratizar 
a aprovação de projetos junto à corporação

Uma comitiva de profissionais 
do CREA-PR representando 
todo o Paraná, entregou no 

começo de abril ao Chefe do Estado 
Maior do Corpo de Bombeiros do 
Paraná, Cel. Fábio Mariano de Oli-
veira, um documento com sugestões 
para aprimorar e desburocratizar a 
aprovação de projetos junto ao Cor-
po de Bombeiros. As sugestões fo-
ram colhidas em todas as regionais 
do Conselho, que realizou encontros 

envolvendo profissionais que atu-
am na elaboração de projetos de 
prevenção de incêndio e represen-
tantes dos Grupamentos ou Sub-
-Grupamentos Regionais do Corpo 
de Bombeiros do Paraná.
“O resultado do trabalho com as 
26 sugestões apresentadas sinte-
tiza as oportunidades de melhoria 
destacadas pelos profissionais vin-
culados ao CREA-PR e debatidas 
com as representações do Corpo 

“Infelizmente, não é 
seguido um padrão único 
na análise dos projetos de 
prevenção de incêndio”. 

Engenheiro civil Massanori 
Hara, representante da 
Regional Guarapuava
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de Bombeiros. O objetivo é contri-
buir para a melhoria dos serviços 
e a segurança da população, meta 
comum às duas instituições”, res-
saltou o presidente do CREA-PR, 
engenheiro civil Joel Krüger.
“É nosso interesse que a liberação 
dos projetos seja mais ágil, mas 

acima de tudo mantendo a segu-
rança e a qualidade dos projetos”, 
disse a engenheira civil Suzely So-
ares, representante da Regional 
Cascavel, que foi coordenadora 
do Colégio de Entidades Regional 
(CDER) durante o trabalho.
“Vamos avaliar as sugestões recebi-

das e verificar o que é possível aten-
der. Pelo que observei, muitas das 
sugestões podem ser implantadas 
rapidamente. O importante é con-
versarmos na busca pelos objetivos 
comuns”, disse o Cel. Oliveira, pro-
metendo nova reunião com o CREA-PR 
ainda no primeiro semestre. 

Bombeiros

“Sugiro o uso da internet para determinadas 
consultas. Não é um serviço gratuito prestado pelo 

Corpo de Bombeiros, por isso é importante que 
nós, como clientes da corporação, tenhamos um 

atendimento de qualidade”.
Engenheiro civil Altair Ferri, representante da 

Regional Maringá

“É nosso interesse que a liberação dos projetos 
seja mais ágil, mas acima de tudo mantendo a 

segurança e a qualidade dos projetos”.
 Engenheira civil Suzely Soares, representante da 

Regional Cascavel

Confira o documento elaborado pelos profissionais
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Artigo

A construção de cidades inteligentes

Imagine uma cidade com alto nível de qualidade de vida, 
de conectividade e de compartilhamento. Agora pense 
que nessa concentração urbana todos os serviços públicos 

funcionam com eficiência e agilidade, todos os cidadãos são 
atendidos com prontidão e sobra tempo para a população 
exercer satisfatoriamente suas atividades profissionais e de 
lazer. Essa seria, diríamos, uma cidade inteligente.
O desenvolvimento de cidades inteligentes está relacio-
nado ao uso das tecnologias de informação e de comu-
nicação para a criação de ambientes inovadores, interati-
vos, criativos e prósperos. São espaços públicos, onde há 
capacidade de aprendizagem, valores econômicos com-
petitivos, democracia digital e um ambiente propício para 
a geração de novos negócios que atraem novos investido-
res, retém e estimulam os empreendedores locais. 
Apesar de não ser uma unanimidade, o conceito converge 
para a necessidade de estimular três tipos de inteligência, a 
individual, a coletiva e a tecnológica. À medida que fomenta-
mos a interconectividade, criamos ambientes compartilhados 
e saudáveis, aguçamos novos modelos de viver e de conviver 
e impulsionamos o desenvolvimento de cidades inteligentes.
A possibilidade de atrair e de reter jovens talentos para a ci-
dade fica mais evidente e isso dá suporte para o desenvolvi-
mento de uma área da economia que ganha maior expressão 
a cada dia, a economia criativa. Entramos então em uma es-
piral ascendente, gerando produtos e serviços de maior valor 
agregado e atingindo espaço privilegiado no cenário mundial.
Sim, a participação dos jovens é primordial para o nas-
cimento de formas e estruturas mais inteligentes de 
convivência urbana. Exemplo é o interesse das novas 
gerações em investir em tecnologias móveis, que ofere-
cem liberdade e flexibilidade. Outra tendência é a mo-
dificação de históricos padrões de posse e de proprie-
dade. Nas regiões mais inovadoras dos Estados Unidos 
e da Europa a vontade de possuir um bem de alto valor, 
como a casa própria ou um automóvel, está se dissol-
vendo. A ordem é o compartilhamento de ativos, o uso 
partilhado de bens, um dos princípios da cidade inteli-
gente. Percebemos movimentos assim na área de mobi-
lidade, com carros e bicicletas. É um novo estilo de vida.

Nós, engenheiros, temos também um papel importante nes-
sa transformação. A criação de novas tecnologias e, principal-
mente, a condição para que a população tenha acesso a esses 
avanços é uma contribuição da nossa área de atuação. Ao ana-
lisarmos as grandes mudanças e melhorias da sociedade con-
temporânea vamos detectar que boa parte desse progresso 
foi devido a criações da engenharia. O que falta agora é uma 
maior democratização dessas conquistas, já que hoje ¾ das 
pessoas ainda vivem em países em desenvolvimento.
No Brasil, o desafio chega acompanhado de gargalos nas 
áreas de infraestrutura e de energia. Ao passo que mais 
pessoas são beneficiadas com as novidades tecnológicas, 
maior é o conforto proporcionado, porém, de igual forma, 
cresce o consumo energia. A solução pode estar nas cha-
madas “smart grids”, rede elétrica que monitora, reúne e 
organiza informações essenciais para o acompanhamento 
da demanda, como o comportamento dos consumidores 
e fornecedores. Isso melhora a eficiência, a economia e 
a sustentabilidade da produção e distribuição de eletrici-
dade. A implantação de tecnologia assim implica em uma 
reengenharia da indústria de serviços de energia elétrica.
Nosso país possui uma matriz energética fantástica, acima da 
curva se comparada à maioria das outras nações, mas que não 
deve ser baseada apenas no sistema hidroelétrico, de difícil 
expansão. Necessitamos de políticas fiscais e de incentivos 
para acelerar a instalação e o desenvolvimento de sistemas de 
micro geração de energia. Investimentos assim são fundamen-
tais quando pensamos em veículos elétricos, em equipamen-
tos movidos à energia limpa e em cidades inteligentes.
Esses são alguns aspectos de um caminho que neces-
sariamente precisamos trilhar. Um passo foi dado em 
maio, com a Conferência Internacional de Cidades Ino-
vadoras (CICI2014), quando discutimos como desen-
volver cidades inteligentes, baseadas em seis eixos te-
máticos: energia; infraestrutura; eficiência; mobilidade 
urbana; tecnologias sociais e viver a cidade.
Gostaríamos de contar com as suas sugestões nesse 
debate, participe conosco deste movimento para me-
lhorar a vida nas cidades. Acesse www.cici2014.com 
e envie sua colaboração. 

Engenheiro eletricista Luciano Carstens,
 conselheiro da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE) do CREA-PR - luciano.carstens@gmail.com

Engenheiro eletricista Sandro Vieira,
 presidente executivo do Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP) - sandro.vieira@ibqp.org.br 

CREA-PR 42 | Edição 82

Revista



 
 
 
 

                                                            ASSESSORIA EM LICITAÇÕES 
Assessoria em serviços de licitações de obras de edificação, saneamento e pavimentação, com boletim específico. 
Aquisição e envio de editais e  acompanhamento dos processos licitatórios. 

CORRETORA DE SEGUROS 
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Q U E M  L Ê
• 8 mil empresas

• 2 mil formadores de opinião

• Prefeituras

• Câmaras de Vereadores

• Órgãos Públicos, entidades classistas, entidades de 
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• TVs, rádios, jornais e revistas

• CREAs de todo o Brasil
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