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Prezados profissionais,
É com muito orgulho e satisfação que assino este edito-
rial na condição de presidente em exercício do CREA-PR. 
Devido às eleições do Sistema CONFEA/CREA e MÚTUA 
assumimos este desafio e até o próximo dia 20 de no-
vembro estaremos à frente do Conselho.
Nesta edição da Revista do CREA-PR, apresentamos 
aos profissionais os candidatos à presidência do CON-
FEA, à presidência do nosso Conselho e à diretoria da 
MÚTUA, nossa Caixa de Assistência aos Profissionais. 
A eleição será presencial e dessa forma, é importante 
que cada profissional consulte no site do CREA-PR o 
seu local de votação. 
Aproveito a oportunidade para, mais uma vez, para-
benizar todos os profissionais pela passagem do Dia 
do Engenheiro Agrônomo, celebrado no último dia 12 
de outubro. Este profissional tem a missão de orien-
tar a produção de alimentos sadios para a população 
e auxiliar na gestão dos 
empreendimentos e nas 
propriedades rurais. O 
CREA-PR produziu outdo-
ors alusivos à data que 
circularam em Curitiba 
e nas sete regionais do 
Conselho. Parabéns aos 
engenheiros agrônomos.

Presidente em exercício
Engenheiro agrônomo
Orley Jayr Lopes
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Giro de Novidades

Trajetória da engenharia industrial no Brasil

Traçar um paralelo entre o desenvolvimento da economia brasileira e 
a evolução da engenharia industrial no País. Essa é a missão do livro 
“ABEMI 50 anos”, que tem como pano de fundo a trajetória da Asso-

ciação Brasileira de Engenharia Industrial (ABEMI) e reúne ilustrações e ima-
gens que vão desde cenários do século 19 até os grandes empreendimentos 
construídos no Brasil.

Ao longo de suas 178 páginas, o conteú-
do está em português e inglês, e retrata 
diversos momentos históricos que tive-
ram grande impacto no desenvolvimento 
econômico e industrial do País. 
“Ao longo do tempo, a engenharia indus-
trial enfrentou adversidades e em todos 
os momentos se mostrou resistente e 
capaz de se adaptar às mudanças”, diz o 
presidente da ABEMI, Antônio Müller. In-
formações: www.abemi.org.br. 

UFPR abre novos 
cursos para o 

vestibular deste ano

Os campi de Pontal do Paraná 
e Palotina da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) 

oferecem opções de cursos válidas 
para o processo seletivo 2014/2015.
O campus Pontal passa a ofertar va-
gas em engenharia civil, ambiental e 
sanitária. Em Palotina, há mudança de 
currículo no curso de tecnologia em 
biocombustíveis, que se torna enge-
nharia de energias renováveis. Infor-
mações no site www.nc.ufpr.br. 

Quebec procura engenheiros civis

Profissionais com diploma superior em engenharia 
civil têm promissoras perspectivas de trabalho no 
Quebec (Canadá). O setor é considerado estraté-

gico no mer-
cado de traba-
lho local, com 
r e m u n e ra ç ã o 
anual em torno 
de CAD$ 76 mil 
( a p rox i m a d a -
mente R$ 160 

mil). A maioria das vagas está na indús-
tria, com jornadas de trabalho de cerca de 
40 horas semanais.
Os critérios para a imigração incluem diploma 
técnico, tecnólogo ou universitário na área, expe-
riência profissional, idade preferencialmente até 38 
anos e conhecimento de francês (idioma oficial do 
Quebec). Além dos solteiros, aqueles que já possuem 
cônjuge e filhos são especialmente bem-vindos.
Informações sobre documentos e taxas no site 
www.imigrarparaquebec.ca. 

AEAPR-Curitiba lança livro “Como produzir morangos”

A Associação dos Engenheiros 
Agrônomos do Paraná-Curitiba 
(AEAPR-Curitiba) promoveu, 

em conjunto com a Editora da Univer-
sidade Federal do Paraná, uma tarde 
de autógrafos e o lançamento do livro 
“Como produzir morangos”.
A obra, organizada por Maria Apareci-
da Cassilha Zawadneak, Joselia Maria 
Schuber e Átila Francisco Mógor, apre-
senta em 13 capítulos os aspectos téc-
nicos e os detalhes fundamentais de 
um sistema de produção que respei-
ta o meio ambiente e garante a pro-

dução de frutos com uma qualidade 
segura e certificada para o consumo. 
“O livro trará uma grande contribuição 
aos produtores de morango e poderá 
subsidiar os profissionais da extensão 
rural, os técnicos em geral, os profes-
sores, os pesquisadores e os estudan-
tes. A publicação se converte em uma 
referência e em um desafio para a di-
vulgação e a difusão das técnicas de 
produção do morangueiro no Brasil”, 
diz o presidente da AEAPR-Curitiba, 
engenheiro agrônomo Hugo Reis Vi-
dal, um dos autores. 
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Entidades de classe em foco

Por Daniela Licht

Fotos: Divulgação

O engenheiro civil Os-
valdo Thibes foi eleito 
presidente da Associa-

ção dos Engenheiros e Arqui-
tetos de Ponta Grossa (AEA-
PG) para o biênio 2014/2016, 
dando continuidade à gestão 
do presidente e engenheiro 
civil Roberto Pellissari.
“Valorização profissional, pro-
moção de atividades técnicas, 
científicas e de cunho estudan-
til, a viabilidade de consultorias 
e projetos de interesse comu-
nitário, a manifestação com 
relação à aplicação do Código 
de Ética junto aos Conselhos, 
além do incentivo aos eventos 
sociais, culturais e recreativos. 
Conseguimos dar conta do re-
cado, sempre colocando a enti-
dade em evidência, mantendo-a fortalecida e representati-
va”, disse Pelissari sobre sua gestão, encerrando o discurso 
com a entrega solene das chaves da AEAPG, juntamente 
com o estatuto, nas mãos de Thibes.
“Um engenheiro deve ter olhos para as ciências so-

ciais. É isso que nos torna especiais e úteis para a 
sociedade”, defendeu o novo presidente. “Nenhuma 
gestão tem sucesso se seus colaboradores não atua-
rem de forma dinâmica. Sozinhos, somos pequenos, 
mas juntos seremos uma fortaleza de poder imensu-
rável”, finalizou.

AEAPG tem nova diretoria para biênio 2014/2016

Com colaboração da rede de Comunicação do CREA-PR

Foi realizada em junho a solenidade de posse 
da nova diretoria do Senge-PR em Ponta Gros-
sa, na sede da Associação dos Engenheiros 

Agrônomos dos Campos Gerais (AEACG).
“O principal desafio da gestão é a estrutu-

ração da nova regional e a ampliação do 
quadro associativo da entidade na re-

gião, para termos força e apoio da 
categoria e atuarmos na repre-

sentação e discussão de po-
líticas públicas, que é uma 

importante missão que 

vamos desenvolver e procurar fazer intensamente na so-
ciedade”, comentou a diretora regional da entidade, en-
genheira civil Margolaine Giacchini. 
“Reconquistamos os Campos Gerais em grande estilo, 
com a certeza de que o Sindicato avançará a passos lar-
gos na defesa de cada um dos profissionais de Engenharia 
e Geociências que trabalham nessa pujante região. Não 
abrimos portas para fazer número, mas para fazer a dife-
rença em nome da cidadania e em defesa dos engenhei-
ros e da Engenharia”, disse o presidente do Senge-PR, en-
genheiro agrônomo Carlos Roberto Bittencourt, presente 
na solenidade. 

Nova diretoria empossada no Senge-PR de Ponta Grossa
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Entidades de classe em foco

O CREA-PR realizou a Agen-
da Parlamentar na Câmara 
dos Vereadores de Campo 

Largo, com a presença do secretá-
rio municipal de Desenvolvimento 
Urbano, Daily Reinke, do presi-
dente da Câmara, Dirceu Mocelin, 
do presidente da Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Cam-
po Largo (AEACL), engenheiro civil 
André Mocelin, e dos diretores en-
genheiros Bruno Boaron, Marino 
Ribeiro do Vale e Luis Carlos Reis; 
de inspetores, conselheiros e pro-
fissionais do CREA-PR.
Na ocasião, o coordenador nacional 
das Câmaras Especializadas de En-
genharia Elétrica e conselheiro, en-
genheiro eletricista Sérgio Luiz Ce-
quinel Filho, apresentou as ações de 
inserção e valorização profissional 
da área elétrica, bem como as con-
tribuições destes profissionais para 
a efetiva implementação de políti-
cas públicas municipais e regionais 
com respaldo técnico e científico. 

“Com as informações recebidas, os 
vereadores podem contribuir com 
projetos que melhorem e ampliem 
a legislação municipal sobre o tema, 
bem como com relação à segurança 
da população e atuação do profissio-
nal de engenharia elétrica nas ques-
tões de fiscalização”, diz. 

“A apresentação foi muito impor-
tante porque trouxe aos vereado-
res informações relevantes sobre a 
questão da energia, sustentabilida-
de e eficiência energética”, comenta 
Mocelin, acenando o interesse em 
realizar uma audiência pública para 
ampliar as discussões. 

Agenda Parlamentar em Campo Largo mostra ações na área de energia

Entidades de classe de Curitiba par-
ticiparam ativamente do Debate 
Paraná, série de sabatinas com os 

candidatos ao Governo do Estado pro-
movidas pelo Sindicato dos Engenheiros 
no Estado do Paraná (Senge-PR), em par-
ceria com o CREA-PR. 
“As áreas aqui presentes são alicer-
ces do desenvolvimento de nossas 
cidades, Estados e do nosso País. 
Debater os projetos de governo e o 
papel desses profissionais tanto na 
gestão quanto na implantação de 
infraestrutura é nossa tarefa pela ga-
rantia da transparência nas ações de 
governo e para a qualidade de vida 
dos cidadãos”, afirma o presidente 
do Senge-PR, engenheiro agrônomo 

Carlos Roberto Bittencourt.
Os debates foram acompanhados 
pela Ass. Brasileira dos Engenheiros 
Cartógrafos Regional Paraná (ABEC-
-PR), Assoc. dos Engenheiros de Mi-
nas do Paraná (AEMPAR), Assoc. dos 
Engenheiros do DER-PR (AEDER), 
Assoc. Paranaense de Engenheiros 
Eletricistas (APEE), Assoc. Paranaense 
dos Engenheiros Ambientais (APE-
AM) e Assoc. Profissional dos Geólo-
gos do Paraná (AGEPAR). Esta ação 
faz parte da Agenda Parlamentar do 
CREA-PR e objetiva contribuir com a 
gestão pública na formulação e im-
plementação de políticas públicas 
municipais, regionais e estaduais. A 
intenção é encaminhar os questiona-

mentos das categorias profissionais 
representadas pelas entidades a to-
dos os oito candidatos ao Governo 
do Estado.
“O evento merece destaque por 
oportunizar que candidatos expo-
nham seus planos e projetos para o 
Governo do Estado do Paraná”, diz o 
presidente da ABEC-PR, engenheiro 
cartógrafo Juan Carlos Gironda Ma-
mani. 

Candidatos ao governo em debate promovido pelo SENGE-PR
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A Associação Regional de Enge-
nheiros e Arquitetos de Pato 
Branco (AREA-PB) realizou no 

auditório da Faculdade Mater Dei a 
palestra Durabilidade das Estruturas de 
Concreto, em parceria com a institui-
ção de ensino.
Ministrada pelo engenheiro civil e 
professor Mario Arlindo Paz Irriga-
ray, teve como público profissio-
nais associados à AREA-PB e aca-
dêmicos, que tiveram acesso aos 
conceitos multidisciplinares rela-

cionados com a durabilidade das 
estruturas e dosagem de concreto 

armado, sua durabilidade, controle 
de produção e aceitação. 

AREA-PB debate durabilidade das estruturas de concreto

Sediada em Londrina e criada em 2013, a Asso-
ciação dos Engenheiros de Segurança do Tra-
balho (ASENGEST) acaba de ser cadastrada no 

CREA-PR. “Somente em Londrina temos três cursos 
de engenharia de segurança do trabalho e isso con-

tribuiu para a criação da entidade, que 
busca discutir os assuntos relacionados 
à profissão e promover também uma 
maior valorização dos profissionais”, 

diz o presidente em exercício, engenheiro eletricista 
e de segurança do trabalho Ricardo Sá da Motta. “Os 
profissionais receberam a ideia da criação da associa-
ção com entusiasmo e como uma oportunidade de 
ampliação de conhecimento e de maior representati-
vidade de sua atuação no mercado de trabalho. Com 
o cadastro junto ao CREA-PR, estamos ansiosos para 
usufruir da estrutura de apoio que é fornecida às en-
tidades de classe”, acrescenta. 

Em Londrina, nova entidade de classe passa a integrar cadastro do CREA-PR

A Associação Platinense de En-
genharia, Arquitetura e Agro-
nomia (APLA) promoveu em 

agosto o Ciclo de Palestras Técnicas, 
no Auditório da Fanorpi, com o apoio 
do CREA-PR.
Na programação, as palestras Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), proferida pelo 
engenheiro agrônomo Alfredo Braz da 
Costa Alemão, Mudanças climáticas e 
seus impactos, pelo engenheiro civil 
Fabio Teodoro de Souza e Uso e reuso 
da água da chuva, pela engenheira civil 
Margolaine Giacchini.
“Faço uma avaliação positiva do even-
to, que contou com a parceria de vá-
rias instituições, sob a liderança da 
APLA”, diz o engenheiro civil Nelson 

Luiz, diretor da entidade. O Ciclo foi 
prestigiado pelo prefeito Pedro Claro, 
pelo assessor da presidência do CON-
FEA, engenheiro Paulo Roberto de 
Grava, e pelos presidentes da APLA, 

ANPEC, AEAANP e AREA Ibaiti, enge-
nheiro mecânico Wladimir Edison da 
Fonseca e engenheiros civis Nilton Ba-
tista Prado, Rogério Giliolli e Antonio 
Vincenzi, respectivamente. 

APLA promove ciclo de palestras técnicas

Confira a composição da nova diretoria executiva da ASENGEST
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A diretoria executiva da Asso-
ciação de Engenheiros Agrô-
nomos de Pato Branco (AE-

APB) discutiu as consequências das 
fortes chuvas que atingiram a região 
Sul do Brasil no final do primeiro 
semestre, tendo como foco a con-
servação dos solos principalmente 
do Sudoeste do Estado – que possui 
terrenos com muitos declives – e a 
prevenção de enchentes.

“A erosividade e a declividade devem 
sempre estar na mente dos agricul-
tores. O problema somente será mi-
nimizado, ou controlado, se um con-
junto de práticas conservacionistas for 
adotado. Além do sistema de plantio 
direto, é fundamental que os produ-
tores voltem a adotar as práticas me-
cânicas de conservação do solo e da 
água”, destacou o diretor técnico da 
AEAPB, engenheiro agrônomo Luís 

César Cassol. “É importante que o 
agricultor mantenha os terraços sem-
pre em condições funcionais. Nada 
adianta os esforços que os municípios 
vêm realizando para dar condições de 
trafegabilidade às estradas rurais se os 
produtores não fizerem a sua parte. A 
estrada deve estar integrada com a la-
voura e a água deve ir da estrada para 
a lavoura, e não o contrário”, frisou. 

Associação debate a erosão na agricultura devido às fortes chuvas

A Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Apucarana 
(AEAA) auxiliou na elabora-

ção da lei municipal que, em vigor 
desde março deste ano, tem como 
princípio básico dar a correta des-
tinação aos resíduos oriundos da 
construção civil.
A participação da entidade se deu a 

partir de sugestões práticas, como a 
isenção do plano para quem execu-
tar casas de até 100 m². Neste caso, 
o proprietário é obrigado no próprio 
“Habite-se” a apresentar as guias de 
sua destinação, em local que deve 
ser licenciado pelo Instituto Am-
biental do Paraná (IAP). 
“A iniciativa é muito produtiva para 

o meio ambiente, uma vez que esta-
mos assegurando a destinação cor-
reta dos resíduos”, diz o diretor 
da entidade e 2° vice-presi-
dente do CREA-PR, enge-
nheiro civil Herivelto 
Moreno, que é dire-
tor Municipal de 
Engenharia. 

AEAA colabora com destinação de resíduos da construção civil

A Associação dos Arquitetos, 
Agrônomos e Engenheiros 
de Foz do Iguaçu (AEAFI) 

promoveu em julho duas confra-
ternizações direcionadas aos pro-
fissionais associados. O Happyarq, 
evento que teve sua segunda edição 
e tem como base os famosos happy 

hours, porém com o diferencial de 
ser voltado ao público da construção 
civil; e o Almoço com Profissionais, 
que acontece desde 2013 e tem na 
programação uma palestra técnica 
sobre temas da área, seguida de al-
moço aos convidados.
“Um dos objetivos da AEFI é reali-

zar a confraternização dos profis-
sionais e ambos eventos cumprem 
muito bem este papel. O sucesso 
do almoço e do Happyarq mostram 
o trabalho da AEAFI por uma classe 
unida e representativa”, comenta o 
presidente da entidade, Leandro 
Teixeira Costa. 

Alicerçada por uma postura democrática, a Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Toledo (AEAT) promoveu 
encontros com os candidatos a deputado estadual repre-

sentando a cidade de Toledo, recepcionados pelo presidente da 
entidade, engenheiro civil César Adriano Krüger. O trabalho faz 
parte da Agenda Parlamentar, que contribui com as gestões dos 
poderes públicos e lideranças municipais, estaduais e federais 
na formulação e implementação de políticas públicas.
“Os encontros são uma forma de fomentar o exercício da cida-
dania, além de propiciar ao profissional ouvir as propostas e fa-
zer apontamentos no que tange às áreas das Engenharias”, resu-
me Krüger. 

AEAFI promove Happyarq e Almoço com Profissionais

Toledo tem Agenda Parlamentar com candidatos
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Entidades de classe em foco

A Associação dos Engenheiros Agrô-
nomos da Região de Irati (AEARI) 
promoveu o curso de aperfeiço-

amento em Georrefenciamento, com 
a participação de engenheiros agrôno-
mos, florestais, ambientais e estudantes 
de diversas regiões do Estado.
Ministrado pelo engenheiro agrônomo 
Reinaldo Tadeu de Oliveira, o curso teve 
como foco a área de georreferenciamento 
de imóveis. Devido ao sucesso do evento, 
a entidade realizará ainda neste ano o se-
gundo módulo do curso, com a proposta 
de ênfase no geoprocessamento. 

AEARI promove aperfeiçoamento em Georreferenciamento

A Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos do 
Vale do Iguaçu (AEAVI) promo-

veu em julho o curso Gestão Empresa-
rial para Engenheiros, ministrado pelo 
professor Ademir de Mattos.
Na pauta, noções sobre administração 
do escritório, custos, relação com o 
cliente e marketing. “Foi uma oportuni-
dade de focar tópicos que muitas vezes 
não são discutidos na formação do en-
genheiro, pois a visão administrativa fica 
em segundo plano. O curso foi pensado 
para aqueles que têm seu próprio em-
preendimento e mesmo assim, a parti-
cipação de profissionais ligados a em-
presas também aconteceu”, comemora 
o presidente da entidade, engenheiro 
florestal Peterson Jaeger. 

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrô-
nomos de Arapongas (ASENARAG) realizou na 
segunda quinzena de outubro a 5ª edição da 

Semana Norte Paranaense de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia. A abertura do evento foi marcada pelo 
tradicional jantar dançante, no Salão de Eventos Buffet 
Recanto.
Tendo como tema principal “Ética e Responsabilidade 
Civil dos Profissionais”, a programação técnica do even-
to, realizado entre os dias 21 e 23, contou com palestras 

técnicas e o fórum que discutiu ‘como os profissionais 
podem trabalhar juntos, desde a concepção até a exe-
cução dos projetos’. “Nossos palestrantes abordaram as-
suntos relacionados à Inteligência Organizacional como 
Modelo de Gestão e Como Atrair, Conquistar e Manter 
Clientes”, diz o engenheiro eletricista industrial Fauzi Ge-
raix Filho, membro da equipe organizadora do evento.
A Semana da Engenharia é uma organização da ASENA-
RAG com apoio do CREA-PR. Mais informações no site 
www.asenarag.org.br. 

Arapongas realizou a 5ª Semana de Engenharia

Gestão empresarial na AEAVI
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No começo de agosto, entidades de classe da Regio-
nal Maringá estiveram em reunião com o presiden-
te da Câmara de Vereadores de Maringá, vereador 

Ulisses Maia. O encontro objetivou apresentar as propos-
tas de políticas públicas solicitadas pela casa de leis marin-
gaense, numa iniciativa denominada Agenda Maringá. O 
documento entregue pelas entidades ao vereador lista as 
principais demandas de Maringá ao Governo do Paraná, 
sob a ótica da Engenharia, Agronomia e Geociências. Se-
gundo o presidente da Casa, foi o primeiro grupo represen-
tativo que retornou a demanda encaminhada a diversas 
classes; e pela rápida explanação certamente será uma das 
mais qualificadas contribuições.
O encontro foi acompanhado por representantes da 
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá 
(AEAM), Associação Maringaense de Engenheiros Agrô-
nomos (AMEA), Sindicato dos Engenheiros do Paraná/
Regional Maringá (SENGE-PR/Mga) e Academia Euclides 
da Cunha (AEC).
“Dentre as propostas elaboradas, citamos os resíduos 
sólidos, o fomento à agroindústria local, o cumprimento 
do piso salarial aos engenheiros servidores estaduais, a 
otimização da assistência agronômica pública, o aper-
feiçoamento da logística e das estruturas de armazena-
gem, das campanhas de conservação de solo e água e 
exigência de responsável técnico por tal e o incentivo à 
utilização de agrotóxicos sob prescrição e critérios agro-

nômicos”, conta o engenhei-
ro agrônomo Ricardo Braido. 
“As propostas foram consideradas 
muito fundamentadas e elogiadas 
pelo representante do legislativo. Espe-
ramos que sejam colocadas em prática e 
contribuam com o desenvolvimento da agrope-
cuária do Estado”, acrescenta.
Na mesma reunião, ficou confirmada a participação 
do coordenador nacional das Câmaras Especializadas de 
Engenharia Elétrica, engenheiro eletricista Sérgio Luiz 
Cequinel Filho, em tribuna livre da sessão plenária do le-
gislativo maringaense para expor a importância da parti-
cipação de profissional habilitado de engenharia elétrica 
em diversas atividades relacionadas ao bom desenvolvi-
mento do município.

Agenda Maringá apresentada ao Legislativo Municipal

A convite da Câmara Municipal 
de Vereadores, o CREA-PR 
promoveu em julho e agosto 

a Agenda Parlamentar em Campo 
Mourão, com o apoio da Associação 
Regional dos Engenheiros e Arquite-
tos de Campo Mourão (AREA-CM), 
Associação dos Engenheiros Agrô-
nomos de Campo Mourão (AEA-CM) 
e da Regional de Campo Mourão do 
Sindicato dos Engenheiros do Esta-
do do Paraná (Senge-PR). Na pauta, 
a discussão a respeito do tratamen-
to dos resíduos sólidos e a Política 
Nacional de Recursos Sólidos.
O debate deu continuidade à discus-
são da elaboração do plano de ge-
renciamento de resíduos públicos e 

encontrar soluções para a adequada 
destinação dos resíduos da constru-
ção civil, resíduos industriais, resídu-
os de grandes volumes, dentre ou-
tros, ainda uma real oportunidade 
de melhoria na cidade.
“O CREA-PR criou a Câmara Técnica 
de Saneamento com ênfase em Re-
síduos Sólidos, que reúne especia-
listas no tema, com o propósito de 
contribuir com as gestões públicas. E 
é através do conhecimento e expe-
riência desses profissionais que es-
peramos contribuir com soluções de 
políticas públicas aos gestores mu-
nicipais”, explica o vice-presidente 
da AREA-CM, engenheiro eletricista 
Júlio Campanha.

“Apresentamos sugestões passíveis de 
serem implantadas para ajudar ges-
tores, empresários e a população a 
cumprir com as obrigações impostas 
pela legislação no que se refere ao ge-
renciamento de resíduos sólidos”, diz 
o engenheiro ambiental Alison Moura 
Cortez, membro da Câmara.
“Como vereador de Campo Mou-
rão, reconheço a colaboração da 
Agenda Parlamentar na discussão 
e encaminhamento de propostas e 
projetos que podem alavancar o de-
senvolvimento social e econômico 
e melhorar a qualidade de vida da 
população”, conclui o conselheiro do 
CREA-PR, engenheiro agrônomo Ed-
son Battilani.

Gerenciamento de resíduos sólidos em Campo Mourão
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Resgate Resgate

APES comemora
40 anos de atuação
APES comemora
40 anos de atuação
Entidade tem atuação perseverante na defesa pela integridade 
física e mental dos trabalhadores

Por Daniela Licht

A Associação Paranaense de Engenha-
ria de Segurança (APES) foi fundada 
em 14 de outubro de 1974, motivada 

pela necessidade de uma plataforma perma-
nente de discussão das melhorias necessárias 
aos ambientes de trabalho.
“Naquela época, a precariedade de normas e 
da falta de profissionais de nível superior, bem 
como o cenário de alto número de acidentes 
e doenças profissionais que se apresentavam 
era alto. As empresas ainda não contavam 
com estrutura para atender o que se desejava 
em termos de prevenção de acidentes do tra-
balho”, recorda o atual presidente da entidade, 
engenheiro de segurança do trabalho Flávio 
Freitas Dinão, com mandato de 2013 a 2014.

Desde aquele período, muita coisa mudou. 
Hoje com um quadro de 312 associados, a 
APES promove um intenso trabalho junto à 
Câmara Especializada de Engenharia de Se-
gurança do Trabalho (CEEST) do CREA-PR, 
a fim de manter um estreito relacionamento 
com todos os engenheiros, com a formação da 
engenharia de segurança e o esclarecimento 
sobre a atuação deste profissional.
Criada em janeiro de 2010, a CEEST repre-
senta uma vitória para a APES. “Este é re-
sultado de um trabalho ‘de formiga’ junto 
aos presidentes dos Conselhos, do CON-
FEA e dos conselheiros federais”, comemora 
Dinão. Entre outros feitos, o presidente cita 
o questionamento ao Governo quanto a apli-
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cação da política de saúde e 
segurança do trabalho na-
cional nos órgãos públicos, 
resultando em convite para 
participar das Comissões 
Tripartites e de criação do 
cargo de engenheiro de se-
gurança no Ministério do 
Planejamento. Além disso, 
a promoção em Curitiba da 
17ª Prevensul, maior feira 
de saúde, segurança do tra-
balho e emergência do Sul 
do Brasil, que se reveza com 
Porto Alegre (RS) e que 
neste ano foi realizada na 
capital paranaense, na Ex-
poUnimed.
Pró ativa em todos os proje-
tos e programas do CREA-
PR, como o Colégio de En-
tidades Regional (CDER) 
e o Prêmio CREA-PR de 
Qualidade (PCQ), a APES 
atua para enriquecer o tema 
da prevenção de acidentes 
do trabalho. “Trabalhamos 
de forma perseverante, cora-
josa e transparente na busca 
permanente pela melhoria da 
legislação preventiva aplicada 
ao País na seara da prevenção 
de acidentes do trabalho e na 
preservação da saúde e integ-
ridade física e mental dos tra-
balhadores”, conclui Dinão. 
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A engenheira florestal Mariese Cargnin 
Muchailh é diretora de Restauração e 
Monitoramento da Biodiversidade do 

Instituto Ambiental do Paraná (IAP), onde exer-
ce, entre outras atribuições, a coordenação do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) no Paraná.
Especialista em conservação da biodiversidade, 
mestre e doutora em Conservação da Nature-
za pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
Mariese iniciou a carreira como pesquisadora na 
Embrapa Florestas. Em 1990, ingressou no qua-
dro de técnicos do IAP, onde executou projetos 
como a premiada revitalização do Parque Esta-
dual de Vila Velha e a criação do Parque Estadual 
da Ilha do Mel. Na entrevista à Revista do CREA-
-PR, a engenheira orienta sobre os detalhes refe-
rentes ao CAR no Estado.

Entrevista

Paraná se prepara para o Cadastro Ambiental Rural

Por Daniela Licht

Processo envolverá mais de 500 mil propriedades 
rurais de todo Estado

Revista CREA-PR - Qual o número 
de propriedades que o Paraná pos-
sui e que precisarão realizar o CAR?
A regularização ambiental dos imóveis 
rurais foi iniciada com nova legislação 
que alterou o antigo Código Florestal, 
reivindicada especialmente pelo setor 
do agronegócio. Para que os produ-
tores rurais tenham acesso aos novos 
direitos estabelecidos nesta Lei (n° 
12.651, de 2012), foi definida a neces-
sidade do CAR. 
No Paraná, este processo envolve-
rá cerca de 532 mil propriedades 
rurais, conforme dados do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA).

Sendo um ato declaratório do agri-
cultor, onde ele mesmo poderá 
elaborar o cadastro e identificar o 
imóvel através de imagem de saté-
lite, a senhora crê que o agricultor 

terá condições de preencher tal 
documento, principalmente em se 
tratando de pequeno agricultor que 
possui a maioria das propriedades? 
Entendemos que a maioria dos agri-
cultores precisa de auxílio técnico 
para elaborar o CAR. 

O IAP possui profissionais suficien-
tes para orientar os agricultores ou 
os profissionais que desejem auxi-
liar este agricultores?
A responsabilidade de prestar o 
apoio aos proprietários para o pre-
enchimento do CAR vai muito além 
do IAP. Envolve diversas entidades 
do setor agrícola. Assim, além das 
instâncias dos diferentes níveis go-
vernamentais, uma vez que esta Lei 
é para todo Brasil, além do Governo 
Federal, a responsabilidade também 
é dos estados e municípios. Deve en-
volver instituições públicas e priva-

das para prestar o apoio necessário 
garantindo ao produtor o direito de 
produzir e preservar conforme as 
novas regras ambientais. 
O IAP realmente não dispõe de qua-
dro técnico suficiente, mas cabe res-
saltar que nosso papel enquanto ór-
gão ambiental será principalmente o 
de aprovar os cadastros elaborados.

Quais as parcerias que o IAP vem 
realizando neste sentido?
Além de técnicos do Ministério do Meio 
Ambiente que já vieram dar muitos trei-
namentos no Paraná, foi formada uma 
rede de parceiros que envolve a SEAB, 
EMATER, FETRAF, FETAEP, FAEP, OCEPAR, 
UFPR, INCRA, além do próprio CREA-PR, 
que foi beneficiado com a maioria dos 
treinamentos que o IAP efetuou e que 
continuaremos efetuando. 

O prazo de um ano para a realiza-

Divulgação
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Entrevista

ção do CAR será suficiente?
O prazo de um ano poderia ser suficiente se houver um 
grande engajamento de todos os setores parceiros. Con-
tudo, poderá ocorrer uma prorrogação deste prazo, o 
que já é previsto em Lei Federal. 

Existe uma reclamação generalizada com relação a 
qualidade da imagem de satélite fornecida, muitas ve-
zes sendo difícil identificar as áreas. Também, quando 
se faz o perímetro do imóvel, a área não coincide com 
a área informada na matrícula. O que fazer?
Sobre as imagens, a aquisição feita pelo Governo Fede-
ral foi para todo Brasil. Então, como no Paraná temos 
geralmente pequenas propriedades na maioria, fica di-
fícil visualizar nas condições que gostaríamos. Mas isto 
não é impedimento, pois podemos visualizar em outras 
imagens e importar para o arquivo CAR. Podemos usar 
ferramentas complementares, mas é perfeitamente 
possível fazer o cadastro com as imagens existentes. 
Quanto ao perímetro não coincidir com a área da matrí-
cula, este fato já era esperado pelos próprios desenvol-
vedores do Sistema CAR. Primeiramente porque as ma-
trículas muitas vezes não refletem o que existe de áreas 
de propriedade no campo, sendo muito comum, mesmo 
com levantamento de alta precisão, ter diferenças entre 
a medição de campo com a área que conta da matrícu-
la, que provavelmente teve origem em medições antigas 
menos precisas. Mas, como o CAR não é um documento 
de comprovação fundiária, e sim para gestão ambiental, 
serão aceitos cadastros com um determinado percentu-
al de diferenças de área.

O IAP irá fiscalizar o CAR depois de entregue? Como 
será este trâmite?
Em reunião em Brasília, técnicos apresentaram a próxi-
ma fase do CAR, que seria a análise, aprovação e moni-
toramento dos cadastros, este sim de responsabilidade 
totalmente do IAP. Podemos constatar que o sistema in-
formatizado do SICAR vai ainda depender de uma forma 
moderna de gerenciamento de informações. Isto dará 
muita praticidade e segurança para que o IAP possa fa-
zer o seu principal papel como órgão ambiental. Além 

do que será realmente possível final-
mente contarmos com uma ferramenta 
de SIG para planejamento da paisagem, 
visando a conservação ambiental e que 

também poderá ser utilizada para outros fins, como 
o planejamento de assistência técnica rural feito pela 
EMATER, por exemplo. Será uma ferramenta inovadora 
e importantíssima para a gestão ambiental.

Por que o Governo Federal não estabeleceu que um 
profissional da área da Agronomia elaborasse o CAR 
para os agricultores, proporcionando maior eficiência, 
diminuindo desta forma erros básicos que poderão 
ocorrer quando realizados por leigos, diminuindo desta 
forma alguns incômodos tanto para o agricultor quanto 
para o IAP?
Acredito que esta decisão foi do próprio Congresso Na-
cional, quando votou e elaborou a Lei n° 12.651/2012 e 
regulamentações consequentes. Mas esta pergunta po-
deria ser melhor esclarecida junto ao próprio Governo 
Federal, pois inicialmente havia uma previsão da neces-
sidade de ART para os projetos sobre CAR, que foi alte-
rada posteriormente. 

Como está a parceria com o CREA-PR com foco no CAR 
e qual seu ponto de vista com relação a este trabalho 
em conjunto entre as duas entidades?
 O CREA-PR foi o nosso primeiro parceiro. O IAP fez um 
grande esforço para interpretar a legislação que foi alterada 
e efetuar a realização dos treinamentos, sendo os primei-
ros cursos no Paraná sobre o CAR realizados no Conselho. 
Passamos recentemente por um período de treinamento 
interno. Teremos ainda muito a aprimorar dentro da nos-
sa própria instituição, tendo em vista que ao IAP compete 
proceder a análise e gestão de todos os aspectos do siste-
ma SICAR e que parte do sistema SICAR ainda está sendo 
finalizada pelo Ministério do Meio Ambiente. 
Como os módulos de análise, monitoramento e gestão 
do SICAR estão sendo finalizados pela Universidade de 
Lavras (UFLA), estão previstos treinamentos que vão 
possibilitar ao IAP o acesso para que seja realizada a 
análise dos cadastros. 
No intuito de continuarmos a prestar os cursos pelo in-
terior do Paraná em conjunto com o CREA-PR, foi esta-
belecida uma Portaria do IAP que definiu uma equipe de 
difusão para cada região do Estado. Elas serão responsá-
veis por realizar os treinamentos de forma descentrali-
zada e em conjunto com outras instituições, atendendo 
especialmente uma reivindicação do CREA-PR. A meta 
é que a partir de setembro as equipes participem dos 

eventos nas diferentes regi-
ões do Estado.   Confira a entrevista completa na revista eletrônica do CREA-PR

O CREA-PR disponibilizará curso de ensino a distância sobre o tema CAR
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Destaque  | Eleições CONFEA – CREA-PR

Eleições 2014 Sistema CONFEA/CREA
Profissionais devem exercem sua cidadania participando do pleito que 

definirá os nomes à frente dos CREAs, CONFEA e MÚTUA

No dia 19 de novembro, das 9h às 19h, serão re-
alizadas em todo o País as eleições gerais para 
o Sistema CONFEA/CREA. Todos os profissio-

nais ligados ao Sistema que estiverem em dia com 
suas obrigações têm direito a voto e elegerão os no-
vos presidentes do CONFEA, dos CREAs, conselheiros 
federais em alguns Estados e diretores da MÚTUA – 
Caixa de Assistência dos Profissionais Regionais.Ape-
sar do voto ser facultativo, é importante que todos 
os profissionais exerçam sua cidadania escolhendo 

seus representantes para os próximos 
três anos. A votação deve ser entendida 
como uma possibilidade única de parti-
cipar deste importante processo de de-
mocracia no Sistema.

O processo eleitoral ocorre de acordo com a Reso-
lução n° 1021, de 2007, que fixa as normas para as 
eleições. A Resolução ainda prevê as atribuições das 
comissões eleitorais, questões sobre candidaturas, 
mesas receptoras de votos e escrutinadoras, além de 
parâmetros para as campanhas dos candidatos. 
No Paraná, os profissionais da Engenharia, Agronomia 
e Geociências elegerão o presidente do CONFEA, do 
CREA-PR, além do diretor geral e administrativo da MÚ-
TUA. Para facilitar o acesso à votação, as urnas serão 
instaladas nas inspetorias do Conselho em diferentes 
cidades do Estado, bem como em entidades de classe, 
empresas e instituições de ensino.

Por Ana Maria Ferrarini

Confira as propostas dos candidatos na íntegra

As candidaturas à presidência do CONFEA serão validadas após o fechamento desta edição. Acesse o 
site do CONFEA e confira a homologação das candidaturas.

A ordem de aparição dos candidatos à presidência do CONFEA foi definida por sorteio.
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Destaque  | Presidência CONFEA

O CONFEA é de todos!

Candidato à presidência CONFEA

José Eduardo de Paula Alonso, engenheiro agrônomo e técni-
co eletrotécnico, presidente do CREA-SP, Conselheiro e vice 
presidente do CREA-SP, inspetor do CREA, professor de Ensino 

Técnico, presidente da federação das Associações de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia de São Paulo, presidente do Sindicato 
Rural de Aguaí, produtor de Citros, assessor da Secretaria da Agri-
cultura e Abastecimento de São Paulo, diretor Municipal de Saú-
de, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Agricultura de 
Aguaí e engenheiro Agrônomo do Ano do Estado de São Paulo.

Propostas
• Compromisso com a Valorização e Reconhecimento 

dos Profissionais e Entidades da Área Tecnológica;
• Atuarmos no Congresso Nacional, imediata e efetiva-

mente em conjunto com todos os CREAs e entidades 
de classe de forma a consolidar as alterações propos-
tas na Lei n° 5194/66 nos últimos Congressos Nacio-
nais de Profissionais (CNPs), já conhecidas por todos;

• Revisar e revogar resoluções vigentes, com destaque 
para atribuições profissionais;

• Dar autonomia aos CREAs;
• Devolução dos valores de ART’s aos CREAs repassa-

dos ao CONFEA;
• Representação de todos os Estados de forma per-

manente no Plenário do CONFEA;
• Reformulação do PRODESU, de forma a beneficiar 

os CREAs de menor receita;
• Colocar em prática a descentralização da MÚTUA;

• Exercício ilegal das profissões da área tecnológica 
se tornar crime;

• Propiciar atualização e qualificação profissional em 
parceria com os CREAs e entidades de classe;

• Retornar para os CREAs a emissão das carteiras dos 
profissionais.

Principal bandeira
Coragem para juntos mudarmos de imediato o CONFEA 
com envolvimento e comprometimento de todos os 
profissionais, entidades e instituições de ensino. Será 
possível estar presente perante a sociedade, mostrando 
a verdadeira importância da área tecnológica, partindo 
do princípio que o CONFEA, junto com os CREAs, é per-
feitamente capaz de propor e alterar situações para ple-
no desenvolvimento do nosso País. 

José Eduardo de Paula Alonso
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Destaque  | Presidência CONFEA

Construir o futuro:
juntos somos mais fortes

O engenheiro civil José Tadeu da Silva é formado em 
engenharia pela Pontifícia Universidade Católica 
(PUC) de Campinas (SP) e em Direito pela Funda-

ção Otávio Bastos. Foi responsável pela fundação da As-
sociação dos Engenheiros e Arquitetos de Mogi Guaçu 
(1982), da Sociedade de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia de Mogi Mirim (1990) e da Sociedade de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia de Itapira (1990). Em 2011, 
foi eleito para a presidência do CONFEA, com mandato de 
1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2014.

Propostas
• Desenvolver ações nacionais que fortaleçam a participa-

ção dos profissionais no cotidiano das políticas públicas;
• Promover a discussão da Legislação Profissional vigen-

te e definir o futuro do Sistema Profissional; 
• Aplicar recursos necessários do CONFEA que garantam a 

modernização e fortalecimento dos CREAs, tornando-os 
sustentáveis, e dotando-os de estrutura de fiscalização 
necessária para impedir que pessoas não habilitadas re-
alizem empreendimentos e atividades da área tecnológi-
ca, garantindo o exercício legal das profissões através do 
aprimoramento do sistema de habilitação profissional, 
apoiando a participação dos jovens profissionais e inves-
tindo recursos para o fortalecimento dos CREAs Jovens/
Júnior/Estudantes;

• Agir com a colaboração das entidades profissionais 
nas ações de fiscalização das atividades e do exercício 
profissional, estabelecendo parcerias e incentivos do 
Sistema CONFEA/CREAs/MÚTUA, destinando recur-
sos financeiros para o fortalecimento e a sustentabili-
dade de todas as Entidades;

• Garantir e investir recursos para o aperfeiçoamento e 
aprimoramento técnico cultural dos profissionais;

• Descentralizar o CONFEA, criando as Superintendên-
cias Regionais (Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sul e 
Sudeste);

• Fiscalizar e defender o S.M.P. através do apoio às Enti-
dades Sindicais, estabelecendo parcerias e realizando 
ações que visem a reformulação da legislação e apli-
cação do piso salarial aos estatutários, ampliando e 
estendendo direitos a todas as categorias e níveis pro-
fissionais do Sistema;

• Alterar a legislação e implantar a ART única;
• Criar novos benefícios e garantir acesso a todos os 

profissionais do Sistema;
• Investir maciçamente na informatização do Sistema 

CONFEA/CREAs/MÚTUA, aprimorando os mecanis-
mos de Comunicação e implantar mídia nacional. 

Candidato à presidência CONFEA
José Tadeu da Silva
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Destaque  | Presidência CONFEA

Defesa da Engenharia, da 
Agronomia e da Ética

Candidato à presidência CONFEA

O engenheiro civil Henrique Luduvice é as-
sessor para Universalização de Energia 
Elétrica na Eletrobrás/Eletronorte, em 

Brasília, onde trabalha desde 1989. Graduado 
pela Universidade de Brasília, foi Diretor Geral 
do Departamento de Estradas de Rodagem do 
Distrito Federal, Secretário de Transportes do Dis-
trito Federal e da Prefeitura de Aracaju (SE). Foi 
presidente do CREA-DF (1988 -1993), do CONFEA 
(1994-1999) e da MÚTUA (2000-2006).

Propostas
• Defender a Engenharia e a Agronomia brasileiras e 

o papel estratégico dos profissionais no desenvol-
vimento nacional;

• Defender o acervo técnico profissional e a demo-
cratização de oportunidades nas licitações públi-
cas, viabilizando o acesso das pequenas e médias 
empresas;

• Apoiar e valorizar as Entidades Nacionais/Estaduais/
Municipais das profissões vinculadas ao Sistema;

• Apoiar e valorizar o CDEN, as Coordenações Nacio-
nais de Câmaras Especializadas e a MÚTUA/Caixas 
de Assistência;

• Viabilizar a aprovação de legislação que assegure 
a incorporação de atribuições profissionais apre-
endidas ao longo da carreira, dinamizando o pro-
cesso de concessão, bem como o reconhecimen-
to da dedicação e do aprimoramento no exercício 
das profissões;

• Aprovar legislação, no Congresso Nacional, que as-
segure a representação permanente no Plenário do 
CONFEA, de todos os Estados e das diversas moda-
lidades, resgatando os princípios aprovados no 3º 
CNP (1999), bem como a extensão dessas represen-
tações aos Plenários e Câmaras Especializadas dos 
CREAs em todo o País;

• Pela criação e contínua valorização de carreiras da 
área tecnológica no País, visando atrair talentos e 
aprimorar a capacidade do setor público em áreas 
estratégicas como planejamento, elaboração de 
projetos, execução, gestão e fiscalização de empre-
endimentos;

• Exigir o cumprimento do Salário Mínimo 
Profissional;

• Apoiar indistintamente a todos os CREAs, especial-
mente aqueles de menor orçamento, que mais ne-
cessitam de suporte federal.

Principal bandeira
Desburocratizar, mais uma vez, a gestão do CONFEA, abrin-
do canais de diálogo com os profissionais, as entidades e a 
sociedade. Defender nosso patrimônio intelectual estraté-
gico, para que a população reconheça a capacidade técnica 
dos profissionais e empresas, como demonstrado recente-
mente em vários empreendimentos (aeroportos, estádios, 
transmissão de dados, produção agrícola, petróleo, ener-
gia, pesquisa, tecnologia). E para que isso aconteça, a pre-
sidência do CONFEA deve ser uma referência ética, política 
e institucional. 

Henrique  Luduvice
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Destaque  | Presidência CONFEA

Aproximação do CONFEA 
com a sociedade

Geraldo Magela Dias, técnico em agrimensura, edifi-
cações e eletrotécnica, é também estudante do cur-
so de técnico em agropecuária. Exerce suas funções 

profissionais como autônomo desde a formação nas déca-
das de 1970 e 1980.
Foi inspetor chefe do CREA-MG, em Divinópolis, e conse-
lheiro estadual do CREA-PR mineiro por 3 mandatos, sendo 
um como suplente e 2 como efetivo (titular). Exerce tam-
bém há 25 anos a função de perito da Justiça Estadual em 
23 comarcas no Centro Oeste de Minas Gerais, e há dez 
anos a função de perito da Justiça Federal em Belo Hori-
zonte (MG).

Propostas
• Aproximação do CONFEA com a sociedade, tirar o 

Conselho de 4 paredes e levar os benefícios técni-
cos e científicos de nossas profissões para os me-
nos favorecidos; 

• Impulsionar uma assessoria parlamentar dinâmica 
para acompanhar os projetos de interesse da En-
genharia junto ao congresso nacional, dentre eles 
o projeto de lei que cria a proporcionalidade no 
Sistema CONFEA/CREAs e que encontra-se na Câ-
mara dos Deputados;

• Requerer e acompanhar junto à presidência da 
República a edição de decreto que modifique as 
atribuições dos técnicos industriais, haja visto que 
nossos colegas técnicos agrícolas possuem suas 
atribuições amplas definidas pelo Decreto Federal 
4.560/2002, fruto de árduo trabalho do presidente 
da FENATA, técnico agrícola Mario Limberger;

• Fazer convênio com planos de saúde para beneficiar 
os profissionais registrados e em dia com os CREAs, 
sem que o Sistema desembolse nada com isto; 

• Acelerar a aprovação da Lei do piso salarial dos 
técnicos industriais e agrícolas, que se encontra no 
Congresso Nacional; 

• Criar resolução definindo atribuições dos tecnólo-
gos em suas diversas modalidades profissionais;  

• Criar decisão normativa para exigência dos projetos 
complementares em obra e não somente o paga-
mento das ARTs; 

• Criar resolução para acabar com projetos econô-
micos fornecidos pelas Prefeituras de todo o Brasil, 
para pessoas ricas ou que não são carentes;             

• Criar a TV CONFEA, para que os profissionais e a so-
ciedade acompanhem tudo o que acontece no con-
selho e tenham os benefícios esperados de nossas 
profissões; 

• Acabar com as perseguições contra os técnicos in-
dustriais, agrícolas e tecnólogos em suas diversas 
profissões; 

• Não permitir que nenhum serviço de Engenharia e 
Agronomia seja elaborado ou executado sem a ART; 

• Retornar imediatamente a representação dos técni-
cos no plenário do CONFEA e CREAs, haja visto que 
o processo que os afastou não está com trânsito em 
julgado; 

• Contratar um técnico industrial e agrícola da moda-
lidade de cada câmara dos CREAs em todo País; 

• Fazer convênio com a ANEEL, para que nenhuma 
ligação nova seja efetuada sem laudo emitido por 
profissional habilitado.

Candidato à presidência CONFEA
Geraldo Magela Dias
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Destaque  | Presidência CREA-PR

Inserção, valorização e 
defesa das profissões

Joel Krüger é engenheiro civil, professor do curso de Engenharia 
Civil da PUCPR e consultor na área de transportes. Participa de 
entidades de classe, sendo filiado ao Sindicato dos Engenheiros 

no Estado do Paraná, ao Instituto de Engenharia do Paraná, a Asso-
ciação Brasileira de Engenheiros Civis, a MÚTUA-PR, entre outras. 
De 2006 a 2010, foi Diretor Tesoureiro do CREA-PR, além de conse-
lheiro por três mandatos, representando a PUCPR. Em novembro de 
2011, foi eleito pelos profissionais presidente do CREA-PR.

Propostas
• Intensificar a fiscalização de campo com foco no 

combate ao exercício leigo da profissão e melhoria 
da comunicação entre a área executiva e as Câma-
ras Especializadas, Colégio de Inspetores e demais 
colegiados;

• Fortalecer regionalmente o diálogo com as empre-
sas jurisdicionadas ao Conselho, debatendo local-
mente as soluções e melhorias necessárias; 

• Facilitar o atendimento e o acesso aos produtos e 
serviços do Conselho e implantar a certificação digi-
tal em todos os procedimentos, produtos e serviços;

• Manter o Conselho alinhado a todos os princípios 
balizadores da boa administração pública;

• Em parceria com as Entidades de Classe, fomentar 
a implantação de ações de incentivo a união profis-
sional e defender com vigor as atribuições de nos-
sas profissões;

• Manter a coesão e efetiva participação de todas as 
profissões que compõem o Sistema CONFEA/CREA;

• Melhorar continuamente os produtos e serviços do 
CREA-PR, com a redução de burocracias e prazos;

• Apoiar o cooperativismo em todos os segmentos de 
atuação profissional;

• Combater a fragilização e a mercantilização do pro-

cesso de ensino;
• Intensificar as ações de treinamento e capacitação dos 

profissionais, em parceria com as Entidades de Classe;
• Defender a ocupação dos cargos técnicos reservada 

a profissionais habilitados junto ao Sistema CONFEA/
CREA, destacadamente nas organizações públicas;

• Facilitar o acesso dos profissionais e empresas ao 
CREA-PR, modernizando e ampliando suas instala-
ções em todo o Estado e descentralizando os pon-
tos de atendimento, em especial na região metro-
politana de Curitiba.

• Defender junto ao CONFEA a modernização do mar-
co regulatório do Salário Mínimo Profissional, con-
solidando sua legalidade e sua extensão aos profis-
sionais do serviço público.

Principal bandeira
Nosso principal esforço será dedicado à valorização pro-
fissional. Apoiaremos as entidades de classes no forta-
lecimento do espírito corporativo e na mobilização pro-
fissional. Defenderemos com intransigência as nossas 
atribuições profissionais e incentivaremos a inserção 
profissional no debate, implantação e gestão de políti-
cas públicas voltadas à reconstrução de uma sociedade 
mais justa e fraterna.

Candidato à presidência CREA-PR
Joel Krüger
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Destaque  | Eleições MÚTUA-PR

Competência, compromisso e ética na MÚTUA-PR

Paulo Gatti Paiva é engenheiro agrônomo, servidor da SEAB desde 1985, 
supervisor Regional da ADAPAR desde 2012, conselheiro no CREA-PR 
de 2001 a 2010, secretário da Câmara de Agronomia do CREA-PR em 

2006 e 2007, coordenador da Câmara de Agronomia do CREA-PR em 2008, 
diretor Secretário no CREA-PR em 2009 e 2010 e diretor Administrativo da 
MÚTUA-PR 2012/2014.  

Propostas
• Maior autonomia para as caixas de assistência, vi-

sando à descentralização e desburocratização de 
suas ações, para melhor atender aos profissionais 
do Sistema CONFEA/CREA;

• Instalação da sede própria da MÚTUA – Caixa de 
Assistência dos Profissionais do CREA-PR;

• Criação de novos benefícios reembolsáveis;
• Interiorização efetiva da MÚTUA-PR;
• Continuar propondo medidas que possam tornar 

os benefícios existentes mais atraentes e acessíveis 
aos profissionais;

• Estabelecer novos convênios, proporcionando van-
tagens diferenciadas e de qualidade;

• Intensificar propostas de alteração nas resoluções, 

para melhor apoiar as 
Instituições de classe em 
eventos que promovam e 
valorizem as profissões ligadas ao Sistema CONFEA/
CREA;

• Inserir a MÚTUA nas Universidades e Escolas Técni-
cas, através de encontros com acadêmicos.

Principal bandeira
Respeito e observância absoluta dos princípios norteado-
res da administração pública na gestão administrativa e 
financeira da MÚTUA-PR, destacadamente a probidade, 
moralidade, legalidade e transparência. 

Candidato a diretor administrativo MÚTUA-PR – Paulo Gatti Paiva

Waldir Aparecido Rosa é técnico em Eletrônica, foi conselheiro titular no CREA-PR de 
2004 a 2009, diretor e secretario do CREA-PR em 2008 e 2009, é diretor Regional do 
Sindicato dos Técnicos do Paraná desde 2002 em Maringá, funcionário da Copel de 

1981 até 2013, interventor da MÚTUA-PR e diretor geral da MÚTUA–PR 2012 até 2014.

Propostas
•  Instalação da Sede própria 
da MÚTUA–PR;
•  Trabalhar junto à Diretoria 
Executiva para a criação de no-

vos benefícios reembolsáveis, com um estudo criterioso 
que garanta sua qualidade, bem como buscar medidas 
que possam tornar os benefícios existentes ainda mais 
atraentes;
• Apoiar as Entidades de Classe em eventos que pro-

movam, valorizem e divulguem as profissões vincu-
ladas ao CREA;

• Interiorização da MÚTUA-PR, buscando atingir o 
maior número de profissionais do Sistema;

• Inserir a MÚTUA-PR nas Instituições de Ensino Su-
perior e Técnico;

• Buscar maior autonomia para as Caixas de Assistên-
cia, visando à desburocratização e agilidade de suas 
ações;

• Estabelecer novos convênios para beneficiar os pro-
fissionais do Sistema.

Principal bandeira
Os atos praticados durante a gestão como Diretor Geral 
da MÚTUA-PR foram e continuarão a ser da mais absoluta 
transparência, regidos pelos normativos vigentes. 

Candidato a diretor geral MÚTUA-PR – Waldir Aparecido Rosa
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Informação

Certificação internacional
Revista técnico científica do CREA-PR conquista ISSN

Por Daniela Licht

Veiculada em versão eletrônica 
e lançada em outubro de 2013, 
a Revista Técnico Científica do 

CREA-PR acaba de receber o Interna-
tional Standard Serial Number (ISSN) 
n° 2358-5420. Esta numeração é o úni-
co identificador de publicações padrão 
aceito internacionalmente, conforme 
a ISO 3297:2007. “Ele permite encon-
trar o título de uma publicação seriada, 
possibilitando rapidez, produtividade, 
qualidade e precisão na identificação 
e controle das publicações em ativi-
dades e instituições, inclusive na pro-
dução bibliográfica do currículo Lattes 
– CNPq”, explica o coordenador do De-
partamento de Relações Institucionais 
(DRI) do CREA-PR, administrador Clau-
demir Marcos Prattes.
Além desta novidade, a Revista – 
agora em sua segunda edição – con-
ta também com um novo editor cien-
tífico, o engenheiro civil Luiz Russo 
Neto, agregando conhecimento e 
técnica ao processo. “Esta é uma 
bela iniciativa do CREA-PR, de for-
necer mais um espaço para a comu-
nidade técnico e científica publicar 
suas realizações. Considero esta uma 
oportunidade rara para o Paraná, de 
ter uma revista produzida por uma 
equipe técnica sólida e que explicita 
aquilo que o Estado produz em ter-
mos de Engenharia e demais áreas 
abraçadas pelo Sistema”, diz Russo 
Neto, que é Doutor em Geotecnia 
pela Escola de Engenharia de São 

Carlos e atualmente 
atua como professor 
titular da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR). Também compõe o Comitê 
Editorial o engenheiro eletricista Rolf 
Gustavo Meyer, a engenheira civil Ja-

nilce dos Santos Negrão Messias e o 
engenheiro agrônomo Eduardo Ra-
mires. A revista pode ser acessada no 
site www.crea-pr.org.br. 

Confira os autores e títulos dos artigos desta edição
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Curtas

O GT Agrotóxicos, grupo de trabalho formado por 
conselheiros do CREA-PR, tem como foco neste ano 
promover ações de valorização dos profissionais 

da Agronomia que atuam na atividade de recomendação 
e prescrição de defensivos agrícolas. “Algumas amarras da 
legislação dificultam o exercício da profissão, como a Lei 
de Agrotóxicos nº 7.802/1989, que não permite aos en-
genheiros agrônomos utilizarem plenamente suas atribui-
ções”, explica o coordenador do GT e conselheiro titular do 
Conselho pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do 
Paraná-Curitiba (AEAPR-Curitiba), engenheiro agrônomo 
Robson Leandro Mafioletti.
Segundo ele, o GT está empenhado na discussão de solu-
ções para as minor crops, culturas com baixo suporte fi-
tossanitário e grande repercussão na sociedade, como as 
hortaliças e frutas. “Esta questão é muito importante e os 
problemas de reduzido número de produtos registrados é 
comum em todo o mundo”, alerta.
Para o final do ano, o Grupo prepara um workshop em 
Maringá para discutir aspectos do receituário agronômi-

co, minor crops e legislação com profissionais de todo 
o Paraná. “A mobilização de todas as entidades que 
atuam no setor do agronegócio é fundamental para for-
mular propostas de alteração da legislação, com vistas 
à segurança da sociedade e o alinhamento à evolução 
tecnológica que vem ocorrendo nas profissões e na pro-
dução de alimentos”, conclui. 

Conselheiros da Câmara Especia-
lizada de Agronomia (CEA) do 
CREA-PR, acompanhados pelo 

coordenador da CEA, engenheiro 
agrônomo Daniel Roberto Galafassi, 
visitaram em julho a Embrapa Soja de 
Londrina, aproveitando a reunião da 
Câmara realizada no município.
O grupo foi recepcionado pelos en-
genheiros agrônomos Fábio Ortiz e 
Dionísio Gazziero, este conselheiro 
suplente do CREA-PR pela Associa-
ção de Engenheiros Agrônomos de 
Londrina (AEA-Londrina). O roteiro 
incluiu a apresentação dos trabalhos 
de pesquisa realizados pela EMBRA-
PA, seguida de visita a alguns labora-
tórios e casas de vegetação.  

Atuação em prol da Agronomia e do 
desenvolvimento do agronegócio

Conselheiros conhecem trabalho desenvolvido 
pela Embrapa Soja de Londrina
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Artigo

Divulgação

Agronomia e cidades sustentáveis

A cidade não existe sem o campo! Cientificamente 
o pensador Ignacy Sachs trata que o grau de ur-
banização depende da capacidade de produção 

de alimentos. O inexorável adensamento populacional 
que provoca processo de urbanização não pode ignorar 
a crucial importância da agropecuária para a sustentabi-
lidade das cidades. 
Paisagismo, beleza cênica, alimento e água são elemen-
tos que integram o campo e a cidade. Localidades bra-
sileiras existem onde o intenso desenvolvimento regio-
nal dissemina equipamentos comumente associados ao 
meio citadino, nas comunicações, na mobilidade, educa-
ção, saúde e segurança. 
Começando pela alimentação. De acordo com a FAO 
(2012), a população mundial será mais urbana, com 9,1 
bilhões de pessoas em 2050 (aumento de 34%), o que de-
manda incremento de 60% na produção agropecuária. Me-
nos gente para produzir mais comida, com menos recursos 
naturais. A agronomia tem como missão encontrar resulta-
dos para o desafio!
Mas a segurança alimentar e nutricional transcende a 
questão da produção. A defesa agropecuária, a assistência 
técnica e extensão rural extrapolam as porteiras das fazen-
das para disseminar boas práticas e produção com qualida-
de. As pessoas precisam ter garantia sobre a inocuidade e 
sobre o valor nutricional da comida.
Lembremos também do abastecimento das cidades; o 
que envolve logística e infraestrutura. A distribuição do 
alimento gerado com qualidade! É necessário o conhe-
cimento técnico sobre cadeias produtivas dos diversos 
complexos agroindustriais – meio em que labuta o pro-
fissional de agronomia.
Ainda cabe destacar a valorização da agrobiodiversidade, a 
diversidade biológica nas espécies já conhecidas da agro-
pecuária brasileira, e também os ecossistemas e as espé-
cies autóctones. Na atualidade verifica-se a descoberta e o 
processamento de produtos derivados de espécies nativas 
dos diferentes biomas brasileiros.
Aqui, a Agronomia tem grande missão de usar os co-
nhecimentos acumulados com as culturas e as criações 
“convencionalmente” conhecidas para intensificar e 
agregar valor sobre a megadiversidade brasileira. Enri-

quecimento da dieta, geração de emprego e renda, na 
interface da cidade com os produtos oriundos de espé-
cies animais e vegetais nativos do ambiente regional.
Outro papel impactante da agropecuária reside na con-
servação e uso sustentável dos recursos naturais. Exemplo 
impactante reside na questão da água – massificado pela 
mídia devido as crises de abastecimento.
A visão de bacias hidrográficas amplificou e até mesmo po-
pularizou os conhecimentos em fisiografia e que envolvem 
aspectos da paisagem, do uso e ocupação do solo. 
É fato que a agricultura exerce papel vital para o abas-
tecimento de água nas cidades. Atualmente dissemina-
-se o conceito do agricultor como “produtor de água”, 
as iniciativas de pagamento por serviços ambientais. São 
políticas com forte respaldo social para reconhecer o pa-
pel da agropecuária no equilíbrio ecossistêmico, acerca 
da estratégica questão dos recursos hídricos.
A concepção paisagística reforça o papel da agronomia 
para a sustentabilidade das cidades. O paisagismo en-
quanto ciência para tratar da ocupação ordenada do es-
paço. Mediante a recuperação e preservação das flores-
tas ciliares, da cobertura vegetal em encostas. O balanço 
entre o verde e o concreto das edificações. É reconheci-
do o bem estar gerado pelos parques e jardins. 
A integração das diversas atividades, a visão sistêmica 
sobre o uso dos recursos naturais, a mobilidade, a ocu-
pação do espaço são fatores que precisam exceder os 
limites da urbe no tocante ao planejamento sustentável 
e sustentado. A Lei Federal nº 10.257, de 2001, Estatuto 
da Cidade, institucionaliza a integração e a concepção 
de planejamento sistêmico, ao estabelecer que o Plano 
Diretor deve envolver todo o município onde a popula-
ção é maior que 20 mil habitantes.
Há municipalidades com ínfimo adensamento popula-
cional. Existem municípios que são polos de agronegó-
cio. Ainda municípios com indústria, comércio e serviços 
prevalecentes que não têm vínculo direto com o com-
plexo agroindustrial.
Em todos os casos a visão agronômica é essencial! A au-
têntica Agronomia que labora a interface entre o urbano 
e o rural. Para que as nossas cidades sejam sustentáveis 
em todos os sentidos, sejam lugares para viver! 

Kleber Santos, Coordenador Nacional das Câmaras 
Especializadas de Agronomia dos CREAs e diretor de Política 

Profissional da CONFAEAB - kleberssantos@uol.com.br
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RAPN / APUCARANA

RCSC / CASCAVEL

RCTB / REGIONAL CURITIBA

RGUA/GUARAPUAVA

RLDA / REGIONAL LONDRINA

RMGA / MARINGÁ

RPBO / PATO BRANCO

RPGO / PONTA GROSSA

Total

2011

674

894

289

370

2833

249

287

319

5915

2012

862

1681

353

830

1240

2460

714

1475

9615

2013

654

1549

1094

609

1088

1499

260

2742

9495

2014

1010

1197

1442

869

996

1217

611

1511

8853

Total Geral
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Armazenamento

Construções Rurais

Documentos Técnicos

Culturas

Desinsetização e a�ns

Recursos Naturais

Criação Animal

Receituarios, Certi�cados

Total

2011

248

148

440

4389

341

47

123

179

5915

2012

81

143

1353

5515

372

40

131

1980

9615

2013

113

135

1102

1942

449

104

93

5557

9495

2014

309

554

1576

2122

779

168

214

3131

8853

Total Geral
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*OUTROS ESTADOS

RAPN / APUCARANA

RCSC / CASCAVEL

RCTB / REGIONAL CURITIBA

RGUA/GUARAPUAVA

RLDA / REGIONAL LONDRINA

RMGA / MARINGÁ

RPBO / PATO BRANCO

RPGO / PONTA GROSSA

Total

2011

3008

5974

12028

5065

7884

8718

13439

5786

6820

68722

2012

2948

6049

13030

5253

8473

8164

15124

6452

6976

72469

2013

2719

6635

14662

5571

9121

9477

16386

7066

8148

79785

2014

1054

4906

10390

4452

6851

7014

11614

4961

5944

57186

Total Geral

9729

23564

50110

20341

32329

33373

56563

24265

27888

278162
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ARMAZENAMENTO

CULTURAS

DOCUMENTOS TÉCNICOS

CRIAÇÃO ANIMAL

RECURSOS NATURAIS

DESINSETIZAÇÃO E AFINS

CONSTRUÇÕES RURAIS

RECEITUARIOS, CERTIFICADO

Total

2011

655

24559

17924

3575

1402

507

6066

14034

68722

2012

507

23795

15614

3542

1255

503

5797

21456

72469

2013

505

21623

15396

3053

1298

458

5256

32196

79785

2014

646

14403

11496

962

1062

524

3302

24791

57186

Total Geral
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84380

60430
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Fiscalização em números – Agronegócio

Fiscalização

Fiscalização do CREA-PR alinhada às 
dinâmicas do mercado

Por Daniela Licht

Planejamento de ações do Conselho considera necessidades dos 
profissionais registrados e da sociedade paranaense

O planejamento estratégico da fiscalização 
realizada pelo CREA-PR, através do Depar-
tamento de Fiscalização (DEFIS), está intrin-

secamente atrelado às demandas do mercado e da 
sociedade paranaense.
Dessa forma, o CREA-PR atua alinhado às necessi-
dades dos profissionais e da população paranaense, 
contribuindo com o desenvolvimento e com o pen-
sar no fomento do Estado, entendendo e respeitan-
do demandas e verificando atentamente o que está 
sendo realizado de forma consistente.
Ciente desta dinâmica do mercado, o plano de 
ações traçado pelo Conselho por meio do DEFIS 
considera e engloba todos os principais eixos eco-
nômicos do Estado, como, por exemplo, a fiscaliza-
ção nos segmentos de recursos naturais, energia, 
transportes, saneamento, comunicações, espaço 
urbano e espaço rural-agronegócio.
Com especial atenção a este último item, pode-se 

dizer que o Paraná desfruta de posição privilegia-
da no cenário nacional em questões relacionadas 
ao agronegócio. Assim, as ações de fiscalização do 
CREA-PR consideram a crescente produção agrícola 
do Estado e do País, que movimentam entre uma 
safra e outra mais de 10 milhões de toneladas. 
Dados divulgados pelo Departamento de Economia 
Rural (Deral) da Secretaria Estadual da Agricultura e 
do Abastecimento mostram que o Paraná encerrou 
a colheita da safra 2012/13 com o volume recorde 
de 36,4 milhões de toneladas de grãos, um aumen-
to de 17% em relação à safra anterior, de 2011/12. 
Por trás destes números impressionantes está o 
papel fundamental do profissional habilitado no 
Conselho, seja no acompanhamento do correto 
armazenamento de grãos, na correta destinação 
de embalagens vazias de agrotóxicos, na produ-
ção de plantas medicinais (atuando em um Estado 
que é o principal produtor do País, responsável por 
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RAPN / APUCARANA

RCSC / CASCAVEL

RCTB / REGIONAL CURITIBA

RGUA/GUARAPUAVA

RLDA / REGIONAL LONDRINA

RMGA / MARINGÁ

RPBO / PATO BRANCO

RPGO / PONTA GROSSA

Total

2011

674

894

289

370

2833

249

287

319

5915

2012

862

1681

353

830

1240

2460

714

1475

9615

2013

654

1549

1094

609

1088

1499

260

2742

9495

2014

1010

1197

1442

869

996

1217

611

1511

8853

Total Geral
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Armazenamento

Construções Rurais

Documentos Técnicos

Culturas

Desinsetização e a�ns

Recursos Naturais

Criação Animal

Receituarios, Certi�cados

Total

2011

248

148

440

4389

341

47

123

179

5915

2012

81

143

1353

5515

372

40

131

1980

9615

2013

113

135

1102

1942

449

104

93

5557

9495

2014

309

554

1576

2122

779

168

214

3131

8853

Total Geral
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*OUTROS ESTADOS

RAPN / APUCARANA

RCSC / CASCAVEL

RCTB / REGIONAL CURITIBA

RGUA/GUARAPUAVA

RLDA / REGIONAL LONDRINA

RMGA / MARINGÁ

RPBO / PATO BRANCO

RPGO / PONTA GROSSA

Total

2011

3008

5974

12028

5065

7884

8718

13439

5786

6820

68722

2012

2948

6049

13030

5253

8473

8164

15124

6452

6976

72469

2013

2719

6635

14662

5571

9121

9477

16386

7066

8148

79785

2014

1054

4906

10390

4452

6851

7014

11614

4961

5944

57186

Total Geral
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23564
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ARMAZENAMENTO

CULTURAS

DOCUMENTOS TÉCNICOS

CRIAÇÃO ANIMAL

RECURSOS NATURAIS

DESINSETIZAÇÃO E AFINS

CONSTRUÇÕES RURAIS

RECEITUARIOS, CERTIFICADO

Total

2011

655

24559

17924

3575

1402

507

6066

14034

68722

2012

507

23795

15614

3542

1255

503

5797

21456

72469

2013

505

21623
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Fiscalização em números – Agronegócio

aproximadamente 90% da produção brasileira), no 
processo de aviação agrícola (regulamentada pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA) e pela Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC) ou no cultivo de culturas diversas, como o 
trigo produzido no Paraná, que representa 42,97% 
da produção nacional. 
“Neste cenário, a importância do profissional da Agro-
nomia é fundamental, bem como a atuação da fisca-
lização do CREA-PR. De um lado, o profissional possui 
os conhecimentos para planejar, executar e orientar 
corretamente o produtor a tomar decisões assertivas, 
buscando o melhor custo-benefício, o uso adequado 
das tecnologias agrícolas e minimizando os riscos à 
sociedade, ao meio ambiente e à cultura. De outro, 

o papel do Conselho, que fiscaliza e garante o correto 
exercício profissional e leva a segurança à sociedade”, 
esclarece a gerente do DEFIS, Vanessa Moura.
“O planejamento do processo de fiscalização está 
embasado no tripé estratégico que engloba as de-
liberações das Câmaras Especializadas do CREA-PR 
e Resoluções do Conselho Federal, a análise dos 
movimentos e macro demandas da sociedade por 
obras e serviços profissionais e a visão local trazida 
pelos Inspetores das diversas modalidades profis-
sionais. Desta forma, buscamos agir localmente ba-
lizados por uma visão global de defesa e de valori-
zação das profissões jurisdicionadas aos CREA-PR”, 
acrescenta o superintendente do Conselho, enge-
nheiro agrônomo Celso Roberto Ritter. 

• Armazenamento de grãos
• Destinação de agrotóxicos
• Plantas medicinais
• Ração animal

• Agronomia no campo
• Avicultura
• Piscicultura
• Sucroalcoleiro

Algumas fiscalizações efetuadas na 
área do agronegócio
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Abastecimento

Paraná se destaca nacionalmente 
em saneamento e abastecimento 
Estado ainda precisa avançar em rede de esgoto, mas tem 100% 
de taxa de cobertura de rede de água

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações so-
bre Saneamento (SNIS), vinculado ao Ministério das Ci-
dades e que avalia a situação do saneamento nas maio-

res cidades brasileiras, 82,7% dos brasileiros são atendidos 
com abastecimento de água tratada; 48,3% da população 
tem acesso à coleta de esgoto e apenas 38,7% dos esgotos 
do País são tratados. As informações têm como base o ano 
de 2012. Ainda, que a média de consumo de água no País foi 
de 167,5 litros por habitante ao dia, representando aumento 
de 4,9% com relação a 2011, sendo o menor consumo no 
Nordeste (131,2 litros) e o maior no Sudeste (194,8 litros). As 
informações colocam o Brasil na 112ª posição num ranking 
de saneamento entre 200 países, conforme pontuação me-
dida pelo Índice de Desenvolvimento do Saneamento. 
Informações do Plano Nacional de Saneamento Básico 
(Plansab) indicam que o setor de saneamento gerou 726,6 
mil empregos diretos e indiretos em todo o País, com recei-
tas totais, em água e esgotos, de R$ 83,2 bilhões. O custo 
para universalizar o acesso aos quatro serviços do sanea-
mento (água, esgotos, resíduos e drenagem) será de R$ 
508 bilhões, no período de 2014 a 2033. 

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) considera como 
saneamento o controle de to-
dos os fatores do meio físico 
do homem que exercem ou 
podem exercer efeitos noci-

vos sobre o seu bem estar 
físico, mental e social. 

Cabe aos governos esta-
duais, municipais e fe-

deral adotarem me-
didas para melhorar 

a vida e a saúde 
dos habitantes 

e contemplar o 
abastecimento 
de água tra-
tada, coleta e 

tratamento de esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos 
sólidos e drenagem das águas pluviais.

Posição de destaque

Nesse panorama, o Paraná ocupa posição de destaque e 
tem sido apontado como referência. “A taxa de cobertu-
ra de rede de água no Estado é de 100% no meio urbano. 
Mas precisa avançar em esgoto, principalmente nas cida-
des pequenas”, informa o engenheiro eletricista Wilson 
Marçal, gerente de Manutenção Eletromecânica da Com-
panhia de Saneamento do Paraná-SANEPAR. De acordo 
com ele, todos os municípios paranaenses estão abasteci-
dos com água de qualidade regularmente, no entanto, ad-
mite que ainda falta uma política permanente de recursos 

Por Ana Maria Ferrarini

CREA-PR 28 | Edição 83

Revista



Abastecimento

financeiros do governo federal voltada especificamente ao 
saneamento. “É necessário mais investimento para execu-
ção de obras de ampliação nos sistemas de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário, bem como a gestão inte-
grada das bacias hidrográficas entre o meio rural e urbano, 
com uma visão holística e aplicação de políticas de conser-
vação permanente”, diz. “Um processo de comunicação e 
conscientização ajudaria o cidadão a entender os ganhos 
diretos e indiretos da universalização do saneamento para 
a área de saúde, principalmente”, recomenda. 

Criação de instrumentos

O conselheiro da Associação Brasileira de Engenharia Sa-
nitária Ambiental-Seção Paraná (ABES-PR), engenheiro sa-
nitarista Edgard Faust Filho, conta que, dos 399 municípios 
paranaenses, 383 contam com Sistemas de Abastecimento 
de Água (SAAs), contemplando 99,8% das pessoas que re-
sidem na área urbana. “A quase totalidade dos SAAs é ope-
rada pela Sanepar”, informa Faust Filho. Apesar do quadro 
satisfatório, ele avalia que existem problemas como, por 
exemplo, o desconhecimento ou descaso das autoridades 
com relação à importância do saneamento, tendo como 
base a saúde ambiental. “Consequentemente, há falta de 
recursos humanos, financeiros e meios para planejamento, 
execução, operação e supervisão desses SAAs. A maioria 
dos Planos Municipais de Saneamento, instrumentos cria-
dos pela Lei Federal nº 11.455/2007, contempla somente 
as áreas urbanas regularizadas”, enfatiza. 
Outra situação preocupante apontada por Faust Filho se 
refere aos mananciais de abastecimento público. “No ar-
cabouço legal, existem instrumentos e mecanismos para 
a conservação dos mananciais. Por outro lado, se vê a ne-

cessidade do fortalecimento das instituições e o aprofun-
damento desta discussão na sociedade, pensando na dis-
ponibilidade hídrica em quantidade e qualidade no longo 
prazo”, comenta. “Precisamos decidir o que fazer agora 
para não haver problemas no futuro, como acontece hoje 
com São Paulo”, alerta.

Grande desafio

Segundo Faust Filho, o grande desafio do saneamento está 
em manter o percentual de abastecimento nas áreas urba-
nas e ampliá-lo nas regiões de interesse social e ambiental, 
ou seja, onde existem assentamentos precários, em comu-
nidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas e de agriculto-
res familiares. “O Paraná possui um grande número de mu-
nicípios com população inferior a 20 mil habitantes, e são 
esses que mais necessitam do apoio dos governos estadual 
e federal”, destaca.
Ele cita que o CREA-PR e a ABES-PR têm lutado por uma 
Política Estadual de Saneamento e sugere a criação de 
instrumentos, como um órgão gestor de saneamento, 
sistema de informação, fundo de saneamento, integra-
ção com a política de recursos hídricos e outras políticas 
públicas e controle social. “Esses instrumentos dariam 
condições para priorizar ações e viabilizar programas, 
integrando os entes responsáveis pelo saneamento 
com a sociedade paranaense”, afirma, observando que 
existe uma minuta de lei, elaborada por um grupo de 
trabalho composto por várias entidades e formado pelo 
Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEMA), em fase 
de análise pela assessoria jurídica da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos (SEMA) para 
posterior aprovação. 
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Agronomia

Pelo segurança do trabalhador rural
Norma garante segurança e saúde do trabalho no meio rural e se traduz em 
tranquilidade para o produtor

Por Giovana Campanha

Uma série de normas de segu-
rança, saúde e meio ambiente 
para o trabalho no meio rural 

está prevista na Norma Regulamen-
tadora (NR) nº 31 – Portaria nº 86, 
de março de 2005. Mas apesar dos 
avanços no cumprimento da lei em 
culturas como as de cana-de-açúcar 
e laranja, a norma ainda é pouco uti-
lizada no campo. 
O engenheiro agrônomo e de segu-
rança Osvaldo Danhoni explica que 

é obrigação do produtor contratar 
uma empresa ou profissional qua-
lificado para mapear tudo que in-
fluencia as condições de trabalho, 
para que seja feito um Programa 
de Controle Médico da Saúde Ocu-
pacional (PCMSO). “O empregado 
precisa fazer exames ocupacionais. E 
é por meio desse mapeamento que 
são determinados os exames que o 
trabalhador deve fazer na admissão, 
demissão e os periódicos”, diz. 

Outros itens que merecem destaque 
são os que determinam o forneci-
mento e treinamento sobre equipa-
mento de proteção individual (EPI) e 
o que estabelece diretriz sobre o ar-
mazenamento de agrotóxicos e em-
balagens. “Atender a NR traz tran-
quilidade ao produtor e é menos 
custoso do que as penalidades ou 
consequências graves, como prejuí-
zos à saúde do trabalhador”, acres-
centa Danhoni. 

O Diário do Norte do Paraná
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Agronomia

Valorização do 
trabalhador

O produtor Laerte Campagno-
le, que tem propriedade em 
Itambé (a cerca de 40 quilô-

metros de Maringá) e produz soja, 
milho e trigo, tem poucos funcioná-
rios, que trabalham com a família. 
Mas todos usam EPIs, mesmo antes 
da vigência NR 31. 
Ao cumprir as exigências, Campag-
nole conta que os trabalhadores 
se sentem valorizados e são mais 
precavidos. “Sinto-me mais seguro 
sabendo que todos que estão traba-
lhando estão em segurança”, diz. 
A fiscalização do cumprimento da 
norma é feita pelo Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE) e Ministério 
Público do Trabalho (MPT), segundo 
o presidente do Sindicato Rural de 
Maringá (SRM), José Antônio Borghi, 
principalmente nas culturas que re-
querem um grande número de tra-

balhadores. Ele destaca que o não 
cumprimento das normas traz pena-
lidades: o empregador pode ter de 
assinar um Termo de Ajustamento e 
Conduta (TAC), receber multas, ter a 
propriedade ou atividade interdita-
da, entre outras consequências. 

Adequação

A norma tem cerca de 250 
itens. “A quantidade de de-
talhes intimida o produtor. 

Por exemplo, quando o produtor 
oferece alojamento, é preciso es-
tar atento à altura do colchão e o 
espaçamento entre as camas. Tam-
bém há dificuldade na definição do 
sanitário que pode ser utilizado nas 
frentes de trabalho”, diz Borghi. 
Mas mesmo com tantos itens, a lei 
é generalista por não diferenciar 
as exigências por tipo de atividade, 
quantidade de trabalhadores, nem 
tempo de contrato – a NR se aplica 

à agricultura, pecuária, silvicultura, 
exploração florestal, aquicultura e 
exploração industrial desenvolvidas 
em ambientes agrários, abrange 
qualquer tipo de contrato (perma-
nente, temporário e por safra) e se 
aplica a todo produtor, independen-
te do número de empregados. 
“A legislação é um tanto distante da 
realidade da maioria dos produtores 
rurais, enquanto está sendo cobrada 
e fiscalizada”, diz Borgui. Ele defen-
de que uma revisão pode contribuir 
para que o produtor se proteja de 
penalização, ao garantir aos traba-
lhadores as condições adequadas 
de trabalho, higiene e conforto, 
adotando medidas de prevenção e 
proteção. “Mas ainda que haja di-
ficuldades, é preciso estar ciente 
das exigências e buscar orientação 
de um profissional para ajudar no 
seu cumprimento”, destaca. O pró-
prio Sindicato Rural está à disposi-
ção através do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar).  

O Diário do Norte do Paraná
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Gestão de pessoas e negócios
Cálculo e matemática aliados da engenharia de produção

Lucro, sustentabilidade e responsabilidade social 
são expressões que definem bem a missão do en-
genheiro de produção. O profissional deve dominar 

técnicas e conhecimentos que possibilitem a redução de 
desperdícios e perdas na produção, otimização dos pro-
cessos, racionalização do uso de recursos produtivos, 
financeiros, logísticos e comerciais. Ao mesmo tempo 
em que exercita a habilidade própria da profissão de en-
genheiro, deve ter a versatilidade de gerenciar recursos 
humanos e melhorar as relações no ambiente de traba-
lho. O engenheiro de produção é o elo entre a área ad-
ministrativa e técnica de uma empresa. Faz o meio de 
campo, buscando um ponto de equilíbrio entre produ-
tividade e custos. Ainda define a melhor forma de inte-
grar mão-de-obra, equipamentos e matéria-prima, a fim 
de avançar na qualidade de produtos e serviços. 

Perfil
No pensamento do presidente da Associação Brasileira de 
Engenheira de Produção (Abepro), Milton Vieira Júnior, se 
existe uma “engenharia da crise”, essa é a engenharia de 
produção. “Todos os conceitos e técnicas aprendidas nesse 
curso seguem na linha da redução dos desperdícios e das 
perdas na produção, da redução dos custos e do aumento 
da qualidade”, assegura. Ele observa que o engenheiro de 
produção é um profissional apto a lidar com os desafios de 

produzir com rapidez, qualidade e baixos custos. 
O coordenador do Curso de Engenharia de Produção da 
PUCPR, engenheiro eletricista Ney Cesar de Oliveira King, 
compartilha da posição de Vieira Júnior. Segundo ele, o en-
genheiro de produção deve estar preparado para ser um 
profissional de perfil flexível, com grande capacidade na 
tomada de decisão em diversos níveis da organização. King 
destaca que o engenheiro de produção deve estar habilita-
do a desempenhar, além das funções técnicas, atividades 
gerenciais e de liderança administrativa. 
Opinião semelhante tem o engenheiro civil Alex Lopes, 
coordenador do Curso de Engenharia de Produção da  Fa-
culdade Educacional Araucária (Facear). “O engenheiro de 
produção deve ser capaz de mobilizar recursos e adaptá-
-los de forma criativa e dinâmica, realizando um papel em-
preendedor e solucionador de problemas, sendo responsá-
vel por desenvolver processos que maximizem a eficiência 
e minimizem os custos”, define. 

Mercado
O mercado de trabalho para o engenheiro de produção no 
Brasil é vasto e positivo. O presidente da Abepro lembra 
que as áreas que mais demandam os profissionais, além 
da área de qualidade, são a logística e gestão da cadeia de 
suprimentos, de operações e de processos produtivos, e as 
tradicionais áreas de planejamento e controle de produ-
ção e de pesquisa operacional. “Atividades que promovam 
ações visando sustentabilidade e responsabilidade social 
também são áreas bastante profícuas para os engenheiros 
de produção”, complementa Vieira Júnior.
Nesses segmentos, o engenheiro de produção atua na ela-
boração do projeto, implantação, manutenção, melhorias 
e operação de sistemas produtivos, sejam estes de bens 
físicos ou de serviços. “A atuação do engenheiro de pro-
dução se dá na concepção de sistemas produtivos, proje-
tando layout, fluxos e processos e desenvolvendo produ-
tos”, explica. Além disso, atua implantando e pondo em 
operação os sistemas produtivos, sendo ainda responsável 
por mantê-los em funcionamento dentro dos padrões de 
qualidade exigidos pelo mercado. “Quando se considera a 
parte mais voltada à produção de serviços, o engenheiro 

Por Ana Maria Ferrarini
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Profissão

de produção pode atuar projetando rotas e cuidando de 
atividades logísticas”, exemplifica Vieira Júnior. 
King completa o rol de áreas e atividades, lembrando que 
os engenheiros de produção atuam em montadoras au-
tomobilísticas, bancos, mercado financeiro e de capitais, 
indústrias e empresas de consultoria e assessoria, alta tec-
nologia, transporte aéreo, ferroviário, rodoviário e maríti-
mo, de serviços e especializadas em projetos logísticos. As 
demandas mais comuns nessas organizações são controle 
da qualidade, custos e engenharia econômica, projeto de 
produtos, de processos de fabricação, planejamento de 
manutenção, logística industrial, sistema de informação, 
gerência e projeto de fábrica, segurança do trabalho, E-
-commerce e E-manufacturing.
Para Lopes, ainda convém citar que tudo o que se refere 
a atividades de base de uma empresa ou indústria, tais 
como planejar  e programar a produção e planejar e pro-
gramar a distribuição dos produtos, faz parte das atribui-
ções típicas do engenheiro de produção. “Além de agregar 
conhecimentos de administração, economia e engenharia 
e atuar na preparação de especificações, técnicas de exe-
cução, desenhos e na verificação de recursos necessários 
para viabilizar a construção, funcionamento e manutenção 
das linhas de produção industriais”, salienta o coordenador 
do curso da Facear.

O curso
O curso de engenharia de produção, como todos os de-
mais cursos de engenharia, deve ter carga horária míni-
ma de 3,6 mil horas a serem cumpridas em um período 
mínimo de cinco anos ou dez semestres. Vieira Júnior 
informa que a formação de engenharia de produção 
obedece à Resolução CNE-CES 11/2002, que determina 
as diretrizes curriculares para os cursos de engenharia 
no Brasil. Nela são definidos os conjuntos de conteúdos 
de formação básica (matemática, física, química, infor-
mática, expressão gráfica, fenômenos de transporte, 
eletricidade, resistência dos materiais, entre outras) que 
servem de fundamentação para qualquer curso de en-
genharia. E como conteúdos profissionalizantes (gerais 
e específicos) encontram-se conteúdos ligados a plane-
jamento e controle de produção, projeto de produto, 
projeto de fábrica, ergonomia, pesquisa operacional, 
logística e processos de produção etc. 

O presidente da Abrepo salienta que, por 
se tratar de uma formação em que o ob-
jeto de trabalho é o sistema produtivo, o 
curso caracteriza-se por ter uma boa for-

mação em processos produtivos, sejam estes oriundos 
da indústria metal-mecânica, da química ou metalúrgi-
ca, ou ainda do setor de serviços. A área conta atual-
mente com mais de 600 cursos espalhados pelo Brasil, 
oferecidos em instituições federais, estaduais, munici-
pais e particulares. 
King observa que o curso de engenharia de produção da 
PUCPR é atualmente o segundo maior em quantidade 
de alunos, com entrada de 240 calouros no primeiro se-
mestre e mais 60 no segundo. “Estamos formando cer-
ca de 40 alunos por ano e vale ressaltar que curso de 
engenharia de produção plena. facilita muito o campo 
de trabalho, enquanto as adjetivadas limitam a área de 
atuação”, afirma. 
Na Facear, o curso existe desde 2006 e “oferece 150 va-
gas no período noturno, formando 100 alunos por ano”, 
conta Lopes, destacando que o curso de engenharia da 
produção é um dos mais procurados na faculdade. “O 
corpo docente do curso de engenharia da produção 
conta com 20 professores engenheiros com mestrado e 
doutorado. Eles não atuam apenas na área acadêmica, 
mas também no mercado industrial e de serviços”, diz. 
Lopes ressalta que a crescente demanda por este tipo 
de engenheiro se deve ao grande polo industrial que se 
concentra em Araucária e Cidade Industrial de Curitiba. 
“Aliás, um dos fatores que incentivou a criação do curso 
na Facear”, menciona. 

Veja mais detalhes sobre o curso da Unioeste

Diferenciais
• Sólido conhecimento dos conceitos 

básicos de Engenharia
• Formação em pesquisa operacional
• Conhecimento de mais de uma lín-

gua estrangeira
• Noções sobre aspectos culturais de 

outros países
• Liderança
• Engenharia de produção como uma 

área de gestão de operações
• Disciplinas integradas e que mesclam 

Engenharia, ética e comportamento 
organizacional
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Segurança no trabalho

Instalações elétricas temporárias
Canteiros de obras serão fiscalizados pelo CREA-PR
Por Adriana Mugnaini

Uma cena emblemática quan-
do se fala em canteiro de 
obras é o famoso “puxadi-

nho”, local que aloja os pedreiros 
durante o período da construção. 
Muitas vezes, o espaço possui con-
dições precárias que podem ofere-
cer riscos aos profissionais. De olho 
nesta situação, mas também aos 
números de acidentes por choques 
elétricos, o CREA-PR passará a fisca-
lizar as instalações elétricas dos can-
teiros de obras. Reunião da Câmara 
Especializada de Engenharia Elétrica 
(CEEE) deliberou sobre o tema e até 
a conclusão do Manual de Orienta-
ção à Fiscalização da CEEE, os conse-
lheiros decidiram iniciar as ações em 
obras de grande porte. 
Também envolvido no tema, o In-
metro lançou a portaria nº 305 para 
consulta pública, denominada Re-

quisitos de Avaliação da Conformi-
dade para Instalações Elétricas de 
Baixa Tensão. Esta portaria, que tem 
força de Lei, é um documento que 
começará uma mudança na situação 
das instalações elétricas de baixa 
tensão do País.
“Não é difícil perceber que muitas das 
instalações elétricas de baixa tensão, 
principalmente prediais e comerciais, 
nem sempre são executadas ou su-
pervisionadas por profissionais habi-
litados, tendo como resultado incên-
dios e acidentes”, diz o engenheiro 
eletricista Flavio Freitas Dinão, presi-
dente da Associação Paranaense de 
Engenheiros de Segurança (APES). As 
obras de acordo com as condições do 
Inmetro receberão a Certificação de 
Instalação Elétricas.
Para o coordenador da CEEE, en-
genheiro eletricista Sérgio Luiz Ce-

quinel Filho, o Conselho tem uma 
importante missão na divulgação 
da participação dos profissionais da 
área elétrica nesse tema. “Além da 
inserção e valorização profissional, 
há a defesa da sociedade em rela-
ção a este tipo de problema, isto é, 
através da prestação de um serviço 
técnico refinado”, diz.

Choques elétricos matam 
“Poucos sabem que uma corrente 
da ordem de 25 miliampere é su-
ficiente para provocar uma para-
da cardiorrespiratória”, fala Dinão. 
“Profissionais instaladores costu-
mam negligenciar o uso da Análise 
Preliminar de Risco (APR) e se ex-
põem demasiadamente aos riscos 
sem os devidos cuidados e medidas 
preventivas”, alerta.  

1998 a setembro de 2009 

16.825 internações
455 mortes
dentre os internados

Gastos com internações de vítimas
de choque elétrico em hospitais do SUS:

1998 a 2007 > R$ 12.250.964,13
2008 > R$ 1.901.706,30

Em 2009 até setembro > R$ 2.531.648,39

A cada 100 crianças internadas

em hospitais do SUS vítimas de:

     — agressão: 2,14 morrem;

     — Acidentes de transporte: 1,9 morrem;

     — Choque elétrico: 1,61 morrem;

     — Complicações cirúrgicas e assistência médica: 1,34 morrem;

Dados relativos à exposição à corrente elétrica em casa, escola, asilo, trabalho. etc
DATASUS / Ministério da Saúde:

1996 a dezembro de 2007

15.418 mortes diretas Sem internação

Total de mortes no período apenas
considerando os dados do SUS 15.873
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Elétrica

CREA-PR com trabalho orientativo 
nas Câmaras Municipais
Mais de 13 municípios serão visitados por membros da Câmara 
Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE) até o final do ano

Cercas eletrificadas, telecomunicações, transformado-
res, sistemas eletrônicos de segurança patrimonial, ilu-
minação pública, seguranças nas instalações elétricas. 

Estas são algumas das atividades da Engenharia Elétrica que 
possuem regras específicas para instalação e manutenção e 
que muitos gestores públicos desconhecem. Por este moti-
vo, o CREA-PR, por meio da Câmara Especializada de Enge-
nharia Elétrica (CEEE), iniciou uma campanha de orientação 
em parceria com as gerências regionais. 
Profissionais da CEEE realizam apresentações nas Câ-
maras Municipais, em que abordam Esclarecimentos, 
Definições, Composições e Fiscalizações e Base Legal 
do Sistema CONFEA/CREA, apresentam a modalidade de 
Engenharia Elétrica e assuntos específicos da área. “Além 
de esclarecer as atribuições da modalidade, buscamos 
motivar os vereadores para que procurem as entidades de 
classe, inspetorias e o próprio CREA-PR para a realização de 
projetos nas cidades. O grande objetivo é inserir as entida-
des de classe no Poder Executivo para participar de Planos 
Diretores, discutir problemas locais no setor de eletricida-
de, segurança, iluminação pública, energia e telecomuni-
cações”, explica o engenheiro eletricista Sérgio Luiz Cequi-
nel Filho, coordenador da CEEE do CREA-PR, coordenador 
nacional da Câmara de Engenharia Elétrica e servidor da 
Companhia Paranaense de Energia do Paraná (Copel).
Apesar do roteiro definido, Cequinel afirma que as audiên-
cias são colaborativas, pois cada cidade possui caracterís-
ticas específicas e os problemas variam. Mesmo assim, há 
os temas recorrentes, como iluminação pública, energia, 
estruturas compartilhadas, cercas eletrificadas, eficiência 
energética e segurança em instalações elétricas. Com base 
nessas informações, alguns vereadores já iniciaram proje-
tos que atendam às demandas em seus municípios. “Além 
de projetos, é um início de diálogo entre os poderes Execu-
tivo e Legislativo sobre a composição de quadros técnicos 
nas prefeituras para que sejam criadas vagas para a moda-
lidade elétrica para técnicos e engenheiros”, diz Cequinel. 
Outro desdobramento é o esclarecimento a respeito do sa-
lário mínimo profissional, no cumprimento da Lei Federal 

4950-A/1966 e Resolução CONFEA nº 397/1995.
A iniciativa da CEEE atende as metas difundidas pelo Siste-
ma CONFEA/CREA de aproximação do Conselho dos órgãos 
públicos, para discutir temas relevantes à sociedade no 
que tange as suas modalidades afetas. Até agora, as ações 
estão sendo bem recebidas pelos vereadores, já que os te-
mas são sensíveis às pessoas e afetam diretamente o bem 
estar e a segurança dos municípios. “Sempre há o comen-
tário da ótima iniciativa de levar conhecimento de assun-
tos não dominados por eles”, complementa Cequinel. Nas 
reuniões também são distribuídas a cartilha de Eficiência 
Energética do CREA-PR e algumas revistas que abordam o 
assunto Iluminação Pública.
A gerente da regional de Curitiba, engenheira agronôma 
Adriana Casagrande, acompanhou o projeto desde o iní-
cio e, inclusive, participou da primeira reunião em Pinhais. 
Para ela, os vereadores costumam demonstrar bastante in-
teresse. “Essas reuniões são muito importantes, pois levam 
a mensagem institucional do CREA-PR sobre a atuação dos 
profissionais da engenharia em questões relevantes ligadas 
aos municípios. Também relevante tem sido levar orienta-
ções sobre a legislação profissional vigente e a necessidade 
de atendimento as normas técnicas”, finaliza. 

Por Adriana Mugnaini

Confira a agenda de visitas da CEEE às 
Câmaras Municipais

18/08 - Cianorte (Regional de Maringá)
19/08 - Maringá (Regional de Maringá)
08/09 - Laranjeiras do Sul (Regional de Guarapuava)
09/09 - Guarapuava (Regional de Guarapuava)
22/09 - Cascavel (Regional de Cascavel)
17/11 - Ponta Grossa (Regional de Ponta Grossa)
18/11 - Londrina (Regional de Londrina)
24/09 – Pato Branco (Regional de Pato Branco)
25/09 – Coronel Vivida (Regional de Pato Branco)
16/10 – Foz do Iguaçu (Regional de Cascavel) 
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Programa de Excelência

Profissionais validam Programa 
de Excelência do CREA-PR

Por Ana Maria Ferrarini

Segurança no armazenamento correto de agrotó-
xicos como medida para reduzir ou até eliminar 
o índice de risco à saúde e ao meio ambiente foi 

o foco do Programa de Excelência - Licenciamento 
Ambiental, Depósito e Comércio de Agrotóxicos, re-
alizado pelo CREA-PR no primeiro semestre do ano. 
Direcionada aos profissionais das áreas de Engenha-
ria, Agronomia e Geociências de todo o Paraná, esta 
edição do curso contou com a participação de 351 
alunos, dos quais 286 foram aprovados.
A engenheira civil Adriana Barth Radaelli Righi foi uma 
das participantes e afirma que o conteúdo abordado 
trará benefícios positivos à sua atuação profissional. 
“O curso orienta de maneira adequada os profissionais, 
além de solucionar dúvidas a respeito de técnicas, pro-
jetos, estrutura e legislação”, comenta.
Allan Carlos Christmann, engenheiro agrônomo recém-
-formado, viu na iniciativa uma forma de ampliar seus 
conhecimentos e melhorar a atuação profissional. “O 
aprendizado foi fundamental para a atividade que re-
alizo no Oeste do Paraná. Imprimi todo o conteúdo do 
curso e posso consultar quando tiver dúvidas”, observa. 
O engenheiro agrônomo Alexandre Soares Weber, que 
atua no Sudoeste do Estado, concluiu o curso de licen-
ciamento ambiental e já se inscreveu em outro, com 
abordagem no setor aviário. “Gostei muito do curso. 
Foi muito importante aprender a estruturar uma em-

presa dentro dos parâmetros técnicos e legais. A inicia-
tiva do CREA-PR tem sido fundamental para a capaci-
tação dos profissionais, o que amplia a participação do 
mercado de trabalho”, avalia.

Conteúdo
O conteúdo específico do Programa visou capacitar os 
participantes a modelar uma empresa a fim de que es-
tes possam tomar decisões com base numa projeção 
detalhada da instalação. Além disso, os profissionais 
foram instruídos para orientar adequadamente os em-
preendedores no gerenciamento da atividade de arma-
zenamento de defensivos agrícolas e, principalmente, 
utilizar a avaliação como uma ferramenta para aperfei-
çoar o processo decisório.

Excelência
O Programa de Excelência traz em seu escopo a valo-
rização do profissional, que tem a oportunidade de se 
capacitarem por meio de cursos gratuitos e cumprir os 
passos elencados no Programa, chegando ao final com 
a possibilidade de obtenção de um grande diferencial: 
a Certificação em Excelência. A entrega da certificação 
tem ampla divulgação e reconhecimento junto à classe 
profissional e à sociedade. 

Iniciativa tem a proposta de valorização profissional e 
reconhecimento junto à categoria e sociedade

AGOSTO
Licenciamentos Ambientais em Suinocultura 
– 350 profissionais já inscritos
Licenciamentos Ambientais em Avicultura – 
350 profissionais já inscritos

OUTUBRO
Licenciamentos Ambientais em Postos de 
Combustíveis – 350 vagas disponibilizadas

Cursos realizados
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Institucional

O desenvolvimento passa por estas mãos

Por Daniela Licht

Durante todo o ano, o CREA-PR desenvolveu ações 
de valorização profissional junto a diversos órgãos 
e instituições. Em paralelo a isso, elaborou uma 

campanha institucional que segue o mesmo tom, volta-
da à conscientização da sociedade sobre a importância 
da presença dos profissionais registrados no Conselho 

na execução de atividades técnicas das áreas de Enge-
nharia, Agronomia e Geociências. 
Com o mote “O desenvolvimento passa por estas 
mãos”, o CREA-PR divulgou a campanha na primeira 
quinzena de outubro em outdoors nas regionais do 
Conselho. 

Campanha institucional do CREA-PR fomenta a 
valorização profissional junto à sociedade paranaense

Campo Mourão – Rural FM
Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, 
Ponta Grossa – Rádio CBN
Curitiba – Band News
Cianorte – Rádio Cianorte
Cornélio Procópio – Rádio Cornélio Procópio
Francisco Beltrão – Super Jovem
Guarapuava – 92 FM
Irati – Rádio Najuá
Ivaiporã – Ubá 890

Jacarezinho – Jovem Pan FM
Laranjeiras do Sul – Educadora 120
Marechal Cândido Rondon – Educadora AM
Paranaguá – Ilha do Mel
Paranavaí – Cidade FM Transamérica
Pato Branco – Movimento
Rio Negro – Difusora FM
Santo Antônio da Platina – Vale do Sol
Umuarama – Ilustrada FM
União da Vitória – Verde Vale FM

O DESENVOLVIMENTO PASSA POR ESTAS MÃOS.

12 DE OUTUBRO.
DIA DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO.

Ouça a campanha de valorização em sua cidade

Ouça os anúncios
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Priorizar as necessidades das entidades de clas-
se paranaenses. Esta foi a demanda recebida 
pelo Colégio de Entidades Regional (CDER) do 

CREA-PR, responsável pela formatação da progra-
mação do 40° Encontro Paranaense de Entidades de 
Classe (EPEC).
Assim, os assuntos abordados no evento – que acon-
tece nos dias 6 e 7 de novembro, no Mabu Thermas 
& Resort, em Foz do Iguaçu – foram idealizados tendo 
como premissa colaborar com a profissionalização das 
entidades de classe.
Após a abertura, agendada para as 14h30 do dia 6, 
os representantes das cerca de 90 entidades de clas-
se presentes acompanharão as palestras “Marketing 
como ferramenta de negócio” (às 15h30) e “Técni-
cas de negociação para a venda de serviços” (às 
16h30), seguidas de debate e encerramento, 
marcado para as 18h30.
No dia seguinte, o Encontro inicia às 8h 
com uma mesa redonda que aborda a 
“Captação de novos sócios”, seguida 
do tema “Captação de recursos”, 
às 10h30. O 40° EPEC será encer-
rado com a 7ª edição do Prêmio 
CREA-PR de Qualidade (PCQ), que 
reconhece os avanços e a me-
lhoria contínua nas gestões das 
associações, momento em que 
ocorrerá a homenagem aos pro-
fissionais pelo prêmio Destaque 
Profissional.
“O CDER representa um avan-
ço enorme para os profissionais, 
que passaram a ter acesso direto 
ao CREA-PR. Isso é visível nes-
ta edição do EPEC, que discutirá 
as necessidades das entidades e 
dos profissionais da Engenharia, 

Agronomia e Geociências”, comenta o coordenador 
estadual do CDER, engenheiro civil Nivaldo Barbosa 
de Lima.
“O programa do EPEC prioriza as entidades de clas-
se para que tenham maior participação, através das 
mesas redondas, em temas que definem a sua con-
solidação”, acrescenta o coordenador de Cascavel, 
engenheiro agrônomo Marcos Roberto Marcon. 

40º EPEC

Entidades de classe norteiam 
novo formato do EPEC

Por Daniela Licht

Demandas das associações, como captação de recursos e de 
novos sócios, pautam a 40ª edição do evento
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CDER

CDER discute convênio com Defensoria 
Pública do Paraná
Ainda sem formato definido, parceria teria como foco perícias e laudos 
técnicos em obras da população de baixa renda
Por Ana Maria Ferrarini

O Colégio de Entidades Regional (CDER) debateu 
em reunião realizada em agosto, em Curitiba, os 
detalhes sobre um convênio entre o CREA-PR e a 

Defensoria Pública do Paraná. O encontro foi condu-
zido pelo coordenador estadual do CDER, engenhei-
ro civil Nivaldo Barbosa de Lima, e assessorado pelo 
gerente do Departamento de Relações Institucionais 
(DRI) do CREA-PR, administrador Claudemir Marcos 
Prattes. A apresentação do tema ficou a cargo do de-
fensor público do Paraná, Bruno Passadore, e do co-
ordenador de planejamento da Defensoria Pública do 
Paraná, Saulo Henrique Aléssio Cesa.
De acordo com Passadore, as demandas judiciais no 
âmbito do acesso gratuito à justiça pela população 
de baixa renda requerem a realização de perícias e 
laudos técnicos que só podem ser realizados por pro-
fissional habilitado e capacitado. “Em muitas deman-
das, principalmente coletivas, a Defensoria precisa 
fazer vistorias para constatar situações de ilegalida-
de e omissão do poder público e que violam direitos, 
prejudicando a população mais carente. Geralmente, 
esse trabalho é desenvol-
vido em hospitais, pre-
sídios, casas de idosos e 
unidades de acolhimento 
de crianças e adolescen-
tes”, explicou. “A Defen-
soria Pública atua em 20 
municípios, mas num perí-
odo de oito anos, por de-
terminação legal, deverá 
ter unidades em todas as 
cidades paranaenses. Isso 
ampliará os casos judiciais 
demandados pela popula-
ção carente”, observou. 
Três propostas de convê-
nio estão em análise: a 
primeira seria entre a De-
fensoria, o CREA-PR, as en-

tidades de classe e os municípios, que também custe-
ariam o ressarcimento de despesas dos profissionais 
responsáveis pelos laudos e perícias. A segunda teria 
custas sob responsabilidade da Defensoria. A terceira 
seria um convênio guarda-chuva entre a Defensoria e 
o CREA-PR, estendido a todas as entidades de classe 
vinculadas ao Conselho. “Parabenizo a Defensoria Pú-
blica pela iniciativa, lembrando que o CREA-PR possui 
profissionais habilitados para atuar em todas as áreas 
que envolvem a atuação de engenheiros”, diz o coor-
denador do CDER, engenheiro civil Nivaldo Barbosa.
O gerente do DRI, administrador Claudemir Mar-
cos Prattes, informou a disposição do CREA-PR em 
consolidar a parceria e propôs a construção de uma 
tabela de honorários em parceria entre a Defen-
soria e o CDER, com parâmetros coerentes com a 
complexidade de cada serviço a ser executado nas 
vistorias, destacando que não seria uma tabela de 
remuneração profissional, mas de ressarcimentos 
de despesas considerando o objetivo social de todo 
o trabalho. 

Felipe Pasqualini

Revista
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Foi realizado nos dias 11 e 12 de setembro o 21° Fó-
rum de Docentes do CREA-PR, que teve como an-
fitrião a Universidade Federal da Integração Latino 

Americana (UNILA) e debateu “O Ensino e a Pesquisa 
como Atividades Profissionais”. 
Na solenidade de abertura, o presidente em exercício do 
CREA-PR, engenheiro agrônomo Orley Jayr Lopes, lembrou 
que este é um ano especial para o Conselho, que comemo-
ra oito décadas na atuação em defesa das profissões da 
Engenharia, Agronomia e Geociências. Lopes apresentou 
dados que explicitam a profícua relação construída entre 
o CREA-PR e as instituições de ensino paranaenses, como 
as 14 instituições de ensino registradas no Conselho, repre-
sentadas por 19 conselheiros, em torno de 20% do Plená-
rio. Ainda, a atuação da Comissão de Educação e Atribuição 
Profissional (CEAP) do CREA-PR, composta por 26 conse-
lheiros e que tem a função de assessorar as Câmaras Espe-
cializadas, tratando e analisando processos de cadastro de 
cursos, conteúdos programáticos e quadro de professores 
da área técnica, entre outros.
“A temática do Fórum deste ano, por exemplo, foi uma 
questão levantada pelo Colégio das Instituições de Ensino 
do CREA-PR, que destaca a importância da atividade aca-
dêmica junto ao desenvolvimento da tecnologia aplicável, 
com enfoque no exercício profissional, na docência e em 
atividades complementares”, disse Lopes, frisando que o 
Colegiado contou com a participação de mais de 90% dos 
coordenadores de cursos nas reuniões realizadas nas regio-
nais, e que já elaborou mais de 70 propostas ao CREA-PR, 
sendo 82% deferidas e implantadas.
O presidente citou também a implantação do Departa-
mento de Relações Institucionais (DRI), que, entre suas 
ações, faz a interface entre o Conselho e as instituições 
de ensino e coordenadores de curso. “Desde a criação 
do setor, lançamos produtos e serviços voltados espe-
cialmente a este público, como a revista técnico-cien-
tífica, que agora possui registro no ISSN e se insere 
nos padrões acadêmicos internacionais; serviços ele-
trônicos dirigidos para cadastro de curso, instituições 

e egressos, solicitação de palestras e envio de boletim 
eletrônico, entre outros”, citou.
Encerrando seu discurso, Lopes disse acreditar que o de-
senvolvimento tecnológico deve estar acompanhado de 
comprometimento social e a Engenharia está totalmente 
inserida neste processo. “É de suma importância a forma-
ção de novos profissionais com qualidade requerida, que 
construirão a base material do desenvolvimento nacional. 
Este desafio exige a reestruturação dos cursos, de forma 
a privilegiar a produção científica e a pesquisa, valorizar o 
trabalho em rede e promover maior integração, preser-
vando a autonomia entre a universidade e a atmosfera 
produtiva”, comentou.
Ainda durante a solenidade de abertura, Lopes entregou 
uma homenagem à Universidade Federal do Paraná por 
mais de um século de contribuição em prol do aperfeiçoa-
mento e da formação profissional nas áreas tecnológicas, 
recebida pela pró-reitora Maria Amélia Sabague Zainko. 
Também entregou uma homenagem à UNILA, pela par-
ticipação em prol do aperfeiçoamento e da formação 
profissional nas áreas tecnológicas e pelo incentivo e con-
tribuição como instituição sede do Fórum, recebida pelo 
engenheiro químico Eduardo Gonçalves Reimbrecht.
O Fórum reuniu coordenadores de cursos de graduação, 
técnicos, tecnólogos e dirigentes de instituições de ensino 
de todo o Paraná que ofertam cursos afetos às áreas das 
Engenharias, Agronomia e Geociências, além de conse-
lheiros regionais e federais e demais autoridades. 
Na programação, palestras, painéis, oficinas técnicas e 
mesas redondas com o intuito da troca de experiências e 
capacitação, abordando temas como Integração dos Sis-
temas Profissional e Educacional, A legislação aplicada ao 
exercício da docência, Cursos de Engenharia, Agronomia 
e Geociências na modalidade à distância e Títulos profis-
sionais x concessão de atribuições e A Inserção da Susten-
tabilidade nos Currículos Acadêmicos e Profissionais.
Durante o evento, a Universidade Estadual de Ponta Gros-
sa (UEPG) foi eleita como sede do 22° Fórum de Docen-
tes, agendado para 20 e 21 de agosto de 2015. 

21º Fórum de Docentes

CREA-PR comemora sucesso do 21˚ 
Fórum de Docentes

Conhecimento e troca de informações pautaram o evento, que, em 2015, será realizado na UEPG

Por Daniela Licht
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21º Fórum de Docentes

Presidente em exercício Orley Jayr Lopes entregou uma 
homenagem à Universidade Federal do Paraná, recebida 
pela pró-reitora Maria Amélia Sabague Zainko

Lopes com Marilene Ferronato e Emílio Trevisan Lopes e Ricardo Rocha

Lopes e Sérgio Leite

Presidente em exercício Orley Jayr Lopes faz 
pronunciamento na solenidade de abertura

Lopes com José Gilberto Carvalho e Luiz Capraro

Sylvio Vera Felipe Pasqualini

Felipe PasqualiniFelipe Pasqualini

Felipe Pasqualini Felipe Pasqualini
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Artigo

NBR 16280/2014 
– Reformas e 

formas com 
responsabilidade

A medida que envelhecemos, 
precisamos nos preocupar 
em ter qualidade de vida. 

Esta qualidade que tanto almejamos 
só vira se nos prepararmos correta 
e sabiamente. Sabemos que esta 
preparação não se trata de ação lo-
calizada e pontual, mas sim de uma 
série de cuidados específicos duran-
te cada fase de nossa vida, sempre 
almejando nosso bem estar futuro.
Nas edificações não deve ser dife-
rente. Percebemos que vários pré-
dios remontam da época de nossos 
pais e avós. Hoje estes prédios têm 
mais de 65 anos e já entraram na 
terceira idade. Muitos deles sem 
qualquer tipo de cuidado ou manu-
tenção preventiva para prepará-los 
para esta nova fase, a “velhice”.
A Norma ABNT NBR 16280 entrou em 
vigor no dia 18 de abril de 2014 e trata 
de Reforma em edificações – Sistema 
de Gestão de Reformas/Requisitos. A 
comparação apresentada acima entre 
pessoas e edificações é muito eficien-
te quando queremos mostrar de onde 
partiu a motivação para a criação des-
ta nova norma da Associação Brasilei-
ra de Normas Técnicas (ABNT). 

Esta norma respalda a nós, pro-
fissionais que atuamos na área de 
manutenção. Respaldo dado pelo 
fato de descrever com muita clareza 
quais são os requisitos e incumbên-
cias dos principais envolvidos em 
uma reforma. Com estes itens bem 
definidos, com certeza, muitos con-
flitos deixarão de ocorrer. 
Vários pontos têm repercutido posi-
tivamente, dentre eles destaco:

• toda reforma exige a necessi-
dade da apresentação de um 
profissional habilitado para res-
ponder pelas modificações.

• são definidos os requisitos, pro-
cedimentos e documentações 
necessárias para realização de 
reformas em áreas comuns e 
privativas das edificações. Tam-
bém são nominados os proce-
dimentos que devem ser segui-

E-MAIL

Cadastre seus artigos no link
Revista Técnico Científica do site

www.crea-pr.org.br

dos pelos responsáveis antes, 
durante e depois das obras de 
reforma.

• outro importante ponto desta 
norma consiste na definição de 
incumbências e encargos para 
as pessoas envolvidas em refor-
mas em condomínios. São defi-
nidos os direitos e deveres do 
responsável legal da edificação 
e do proprietário da unidade 
autônoma.

• definem-se diretrizes para con-
tratação de empresas, prin-
cipalmente a necessidade de 
contratação de empresas espe-
cializadas ou capacitadas.

• empresas especializadas são 
aquelas que têm um responsá-
vel técnico devidamente habili-
tado no CREA-PR e apresentam 
Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) referente ao ser-
viço executado.

• empresas capacitadas são aque-
las que têm profissionais aptos 
à realização de determinados 
serviços. 

Engenheiro civil André Fanaya 
fanaya@engenheirodecondominios.com.br
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PERFIL EM NÚMEROS – Onde estão os leitores
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50 mil profissionais das áreas das
Engenharias, Agronomia, Geociências,

Técnicas e Tecnológicas
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MODAL IDADES
Engenharia Civil

Agronomia

Agrimensura

Engenharia Elétrica

Geologia e Engenharia de Minas

Engenharia Mecânica e Metalúrgica

Engenharia Química

A revista de maior 
circulação em todo Paraná

Formato- 20,2 cm x 26,6 cm
Tiragem - 60 mil exemplares
Periodicidade - bimestral

(41) 3019-3717 SEC – Estratégias
creapr@sec-estrategias.com.br

QUEM LÊ

• 8 mil empresas

• 2 mil formadores de opinião

• Prefeituras

• Câmaras de Vereadores

• Órgãos Públicos, entidades classistas, entidades de 
classe, instituições de ensino

• TVs, rádios, jornais e revistas

• CREAs de todo o Brasil

• Estudantes membros dirigentes do CREAjr no Paraná

• Disponibilizadas gratuitamente em 29 inspetorias, 
2 postos de atendimento e em 8 Regionais do CREA-PR
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VOCÊ E SUA TURMA COMEMORANDO
O ANIVERSÁRIO DE FORMATURA NO 

MELHOR RESORT DE PRAIA DO BRASIL.
O Costão oferece condições especiais para grupos de formados.

Florianópolis é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. 
É nesta ilha, em uma das suas 42 praias paradisíacas e de frente para uma paisagem 
exuberante com mar azul cristalino e mata verde, que � ca o melhor resort de praia 
do Brasil, repleto de opções gastronômicas, bem-estar e lazer para todas as idades. 

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS
COSTAO.COM.BR - 0800 48 1000

The Family Resort
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