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O combate e controle de irregularidades no exercício 
profissional da engenharia para evitar possíveis acidentes 
e falhas em obras urbanas é um dos principais desafios do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
(Crea-PR). Escolhemos o assunto como capa desta edição 
da revista para reforçar a importância da fiscalização em 
áreas urbanas e as atividades desenvolvidas pelo Depar-
tamento de Fiscalização do Conselho Regional.

Para termos uma ideia da amplitude deste trabalho 
e dos fatores que envolvem todo o processo fiscalizatório 
promovido pelo Crea-PR, somente no ano passado, foram 
realizadas perto de 45 mil fiscalizações e percorridos mais 
de 740 mil Km pela equipe por todo o estado do Paraná. 
Entre as irregularidades encontradas em empresas e servi-
ços, a prática ilegal da profissão aparece em primeiro lugar.

As responsabilidades legais que envolvem as ativida-
des profissionais dos engenheiros é outro tema abordado 
nesta edição. Para entender melhor as implicações rela-
cionadas a essas funções e quais são as principais leis e 
normas que as regulamentam, entrevistamos o gerente do 
Departamento Jurídico do Crea-PR Igor Tadeu Garcia. 

Também elaboramos uma matéria especial sobre as 
comissões permanentes do Crea-PR, apresentando as 
suas atribuições e os novos membros que assumiram as 
frentes de trabalho no início do ano.

Você ainda poderá conferir como foi o Show Rural Co-
opavel 2017 em Cascavel, uma das maiores feiras do setor 
na América do Sul, o 25.º Safratec, em Maringá, e o 29.º 
Encontro de Verão na Fazenda Experimental da Coamo, 
em Campo Mourão, além da participação do Crea-PR nos 
eventos. 

Acompanhe essas e outras novidades, tenha uma óti-
ma leitura e até a próxima edição!

Engenheiro Civil 
Joel Krüger 

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

PUBLICAÇÕES

A Revista Técnico-Científica traduz o saber da nova ciência da 
engenharia. Suas seis edições disponibilizadas em página própria 
no site do Crea-PR já ultrapassam a marca de 80 mil acessos

CONHECIMENTO    
  COMPARTILHADO

A Revista comemora a chegada à sua sexta 
edição. Desde 2013, a publicação tem sido vei-
culada estritamente no ambiente on-line, com o 
ISSN 23585420 (número que define publicações 
seriadas), de forma gratuita, proporcionando 
livre acesso às informações do material. Para 
compartilhar o conhecimento científico nas áre-
as das engenharias, agronomia e geociências, 
a revista dá visibilidade aos avanços científicos, 

Nas seis edições publicadas da Revista, 
mais de 300 artigos já foram submetidos, e 62 
publicados. A revista ultrapassa mais de 80 
mil acessos. Até agora, 22 instituições de en-
sino superior do Paraná foram representadas, 
entre elas a Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFPR), a Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) e a Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR).

Publicações de artigos
Para que um artigo seja publicado, é neces-

sário que o autor seja um profissional registrado 
no sistema Confea/Crea, de qualquer região do 
Brasil. Já os coautores não precisam do regis-
tro. A submissão dos artigos é feita diretamente 
no site do Crea-PR (www.crea-pr.org.br), onde 
é possível acessar critérios da política editorial 
e mais informações.

Esta iniciativa do Crea-PR  
é extremamente relevante para  
a comunidade técnica e científica, 
pois é um espaço para publicar suas 
realizações, o que só fortalece e bem 
qualifica a categoria. Considero  
a revista uma vitrine para o Paraná,  
é um material produzido por sua gente, 
profissionais que explicitam aquilo que  
o Estado produz com técnica e solidez 
nas Engenharias e áreas afins.
LUIZ RUSSO NETO, engenheiro civil editor científico da revista  
desde a segunda edição. Ele é doutor em Geotecnia pela Escola  
de Engenharia de São Carlos e professor titular da PUCPR

Recorde de leitura - “Atribuo o fato de o artigo ser o 
mais acessado ao tema, uma vez que com a publicação 
da NBR 15575:2013 (norma de desempenho) as ques-
tões de desempenho, durabilidade e vida útil passaram 
a ser primordiais no projeto e execução de obras e em-
preendimentos de engenharia. Essa publicação ser a 
mais lida denota ainda que a comunidade técnico-cien-
tífica e os profissionais da Engenharia estão sedentos 
por informação sobre a norma de desempenho”.

Dica de leitura - “Tamanha é a relevância do tema 
que escrevi, que ano passado foi publicado um capítulo 
de livro oriundo de um projeto de pesquisa fomentado 
pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), com 
o título “Contribuição à Previsão da Vida Útil de Estru-
turas de Concreto”, do qual também sou autora. O texto 
tem acesso livre e está disponível em pdf no site da Edi-
tora Scienza (http://dx.doi.org/10.5935/978-85-5953-005-
6.2016C008)”.

Representatividade da revista - “Destaco a impor-
tância da Revista Técnico-Científica do Crea-PR, a qual 

tem se tornado um veículo da difusão da Ciência na En-
genharia. Na publicação, os artigos fazem uma ponte 
entre a academia (Universidades, professores, pesqui-
sadores) e os profissionais de Engenharia, fazendo a 
difusão do conhecimento técnico-científico para junto 
dos profissionais. Espero que a revista continue seu 
crescimento e alcance cada vez mais profissionais de 
todo o país e, quiçá, da América Latina”. 

Produção de conhecimento - “Como revisora da 
revista, desejo que mais professores das nossas re-
nomadas Universidades enviem seus textos, apro-
veitando que é um canal direto entre Universidades 
e profissionais. A inclusão do ‘doi’ (identificador de 
objetos digital) para os artigos publicados pode ser 
um facilitador para aumentar o número de submis-
sões, uma vez que é um item de importância para lo-
calização na internet das publicações. Essa questão 
foi levantada no último fórum docente realizado em 
Maringá e acredito que, em breve, será implementa-
da na revista”. 

Entrevista com autora do artigo mais acessado
Conversamos com Edna Possan, Profa. Dra. em Engenharia Civil da Universidade Federal da Integração Latino 

Americana (Unila) e também integrante do conselho avaliador da revista. Ela tem o artigo mais lido da revista (já 
passou de 17 mil visualizações), sobre a norma de desempenho criada com o Intuito de melhorar a qualidade das 
obras, tendo em vista que, nas últimas décadas, muitas construções começaram a apresentar níveis de degradação 
superior aos desejados, apresentando problemas relacionados à qualidade e à durabilidade, caracterizados pelo 
envelhecimento precoce devido ao aparecimento de manifestações patológicas precoces. 

Confira seus comentários sobre o artigo, a importância da revista técnico-científica, e ainda uma dica de leitura:

colaborando para o desenvolvimento da socie-
dade. 

“Na era da informação efêmera, a revista re-
força sua importância ao assumir papel de ferra-
menta fomentadora do conhecimento”, destaca 
Claudemir Prattes, gerente do Departamento de 
Relações Institucionais do Crea-PR e gestor da 
revista. O conselho avaliador é composto por 70 
profissionais que analisam os artigos. 

r e v i s t a
CREA-PR 5r e v i s t a

CREA-PR4



FISCALIZAÇÃO   
EM ÁREAS URBANAS

CAPA

Confira o trabalho realizado  
pelo Defis – Departamento  
de Fiscalização do Crea-PR  
e os principais desafios no combate  
às irregularidades em obras  
e serviços em Curitiba e no Paraná

Somente no ano passado, foram quase 45 mil 
fiscalizações realizadas pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-
-PR) em todo o estado, em um total de 745 mil km 
percorridos pela equipe do Defis – Departamento 
de Fiscalização do conselho nas 399 cidades visi-
tadas do Estado. O objetivo: averiguar eventuais 
situações de irregularidades em empresas e ser-
viços prestados no Paraná e autuar os responsá-
veis, combatendo, dessa forma, possíveis aciden-
tes e falhas nas obras urbanas.

FISCALIZAÇÃO  
EM ÁREAS URBANAS

Paraná dividido por Agentes Fiscais
r e v i s t a
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Segundo levantamento feito pelo conselho, 
inúmeras obras e serviços (instalações mecâni-
cas, elétricas, de elevadores, de ar-condicionado 
e centrais de gás, entre outros) fiscalizados em 
2016, no estado, possuíam algum tipo de irregu-
laridade. Entre as mais recorrentes estiveram o 
exercício ilegal da profissão por pessoas físicas, 
o exercício ilegal da profissão por pessoas jurídi-
cas e a falta de responsável técnico por pessoas 
jurídicas, além da ausência da Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica (ART).

Irregularidades mais recorrentes

Novo formato
Para atender às demandas recebidas pelo Defis, o Crea-PR im-

plantou em 2015 um novo formato de planejamento da fiscalização, 
agora com uma interação ainda maior entre as Câmaras Especiali-
zadas e o departamento, além da definição dos Gestores de Fiscali-
zação, um dos pilares dessa nova forma de atuação.

A função principal dos Gestores Conselheiros representantes de 
cada Câmara é promover o debate sobre assuntos e necessidades 
a serem fiscalizados e desdobrados em ciclos quadrimestrais den-
tro do departamento. Além das atividades comuns e frequentes de 
fiscalização realizadas pelo conselho já descritas no Manual de Fis-
calização, as equipes recebem demandas específicas das Câmaras 
Especializadas. 

“O Gestor de Fiscalização e seu Suplente funcionam como os 
elos de comunicação mais fortes na materialização de um plane-
jamento que integra e expressa os rumos da fiscalização esperada 
pela sociedade, profissionais, entidades de classe e instituições de 
ensino, com a atuação de nossas equipes de fiscalização, integran-
do-os com as possibilidades legais e a capacidade produtiva do 
Crea-PR em campo”, explica Diogo Artur Collela, gerente do Defis. 

Desde que o Defis implantou o novo formato de planejamento 
em 2015, o número de fiscalizações proativas do conselho na ave-
riguação de infrações éticas por profissionais aumentou de 33 para 
58, em 2016. O número de empresas que se registraram no Crea-PR 
em função direta da ação das equipes de fiscalização saltou de 304, 
em 2015, para 467, em 2016.

Somente em 2016, foram registradas 382.733 ARTs, 2.073 em-
presas e 5.316 profissionais, resultando em 17.062 empresas regis-
tradas e 88.011 profissionais com registro/visto no Crea-PR.

Entre as irregularidades em obras e serviços 
no estado do Paraná fiscalizados pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
(Crea-PR), está o exercício ilegal da profissão, 
campeão em recorrência. Logo em seguida, em 
segundo lugar, aparece a ausência de Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART), situação 
na qual há o profissional na obra ou serviço, mas 
este não emitiu a respectiva ART. 

“Isto é preocupante, porque todo profissional 
regularmente habilitado sabe do direito que tem 
e da obrigação legal da emissão da ART quando 
da contratação da obra ou serviço. Infelizmente, 
alguns profissionais ainda persistem na esperan-
ça de jogar com a sorte e não serem fiscalizados”, 
relata o engenheiro civil Luiz Capraro, gestor de 
fiscalização do Crea-PR.

- Em 2016, as principais irregularidades en-
contradas foram:

7.330 processos de fiscalização  
trouxeram para investigação o exercício 
ilegal da profissão por pessoas físicas  
(em 2015 foram 5.621).

1.412 processos de fiscalização apontaram 
o exercício ilegal da profissão por pessoas 
jurídicas (em 2015 foram 1.250).

Em 2016, 1.259 processos de fiscalização 
apontaram falta de responsável técnico  
por pessoas jurídicas (em 2015 foram 
1.315).

732 processos de fiscalização trataram  
do exercício de atividades estranhas  
(em 2015 foram 644).

Os Agentes de Fiscalização atuaram  
em mais de 1.900 empresas e condomínios 
residenciais do Paraná.

O Gestor de Fiscalização 
e seu Suplente funcionam 
como os elos de comunicação 
mais fortes na materialização 
de um planejamento que 
integra e expressa os rumos  
da fiscalização esperada 
pela sociedade, profissionais, 
entidades de classe  
e instituições de ensino,  
com a atuação de nossas 
equipes de fiscalização, 
integrando-os com  
as possibilidades legais  
e a capacidade produtiva  
do Crea-PR em campo.
DIOGO ARTUR COLLELA,  
gerente do Defis
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Gestão de Território
Com o objetivo de ampliar e promover a pre-

sença do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Paraná (Crea-PR) em todo o ter-
ritório, foi feita uma análise ampla, como a pre-
sença rotineira em órgãos públicos para além de 
fiscalizar, prestar apoio na elucidação de dúvidas 

Paraná dividido por Agentes Fiscais

afetas ao Sistema Confea/Crea, o acompanha-
mento das empresas registradas, a verificação 
das áreas de expansão dos Municípios, além 
da constante verificação da efetiva participação 
profissional em obras e serviços de Engenharia 
e Agronomia, o Departamento de Fiscalização – 
Defis consolidou a Gestão de Território. 

“Esta visão é comum, porém, é importante salientar 
que compete ao órgão público municipal a ser determi-
nado pela prefeitura local a fiscalização do cumprimen-
to das Leis Municipais. Já ao Crea-PR compete a fisca-
lização do exercício dos profissionais envolvidos nestas 
atividades e em conformidade com as Leis Federais 
que os regem. O Crea-PR não tem como dever de ofício 
a fiscalização de Leis Municipais”, detalha Capraro.

O engenheiro mecânico Jorge Henrique Borges da 
Silva, 2.º diretor-financeiro do Crea-PR, ainda argu-
menta: “A prefeitura é uma grande parceira e se torna 
o primeiro órgão governamental a fazer uso direto des-
ta fiscalização. É um processo que exige um guarda-
-chuva de órgãos e profissionais, uma grande engrena-
gem, que deve trabalhar em conjunto para beneficiar 
a sociedade, o cidadão comum, possibilitando obras  
e construções adequadas e seguras.”

É um processo que exige 
um guarda-chuva de órgãos 
e profissionais, uma grande 
engrenagem, que deve trabalhar 
em conjunto para beneficiar  
a sociedade, o cidadão comum, 
possibilitando obras  
e construções adequadas  
e seguras.

JORGE HENRIQUE BORGES DA SILVA,  
engenheiro mecânico e 2.º diretor-financeiro do Crea-PR

Atividade multidisciplinar e coparticipativa 
O não cumprimento das normas técnicas 

e regulamentadoras, estipuladas pelo Comitê 
Brasileiro de Construção Civil – Cobracon para 
a construção civil, e pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas Delegacia do Paraná – ABNT, 
em qualquer espaço e local é fator crucial para 
o surgimento de acidentes e sinistros em todo o 
país. O combate a eles figura como um dos gran-
des desafios da sociedade e dos órgãos fiscaliza-
tórios da construção civil, sobretudo pelo caráter 
multidisciplinar ao qual o processo de fiscaliza-
ção está atrelado.

“A fiscalização envolve, sobretudo, a enge-
nharia civil, mecânica, elétrica, entre outras. Esta 
multidisciplinaridade é fundamental para que o 
processo fiscalizatório aconteça de maneira com-
pleta, adequada e segura. Deve ser elaborada 
por um grupo de engenheiros profissionais habi-
litados e capacitados para tal função”, pontua o 
engenheiro mecânico Jorge Henrique Borges da 
Silva, 2.º diretor-financeiro do Crea-PR.

Um dos fatores que torna o processo de fisca-
lização urbana desafiador é a divisão de respon-
sabilidades legais perante as obras e construções 
nas cidades. De competência das prefeituras de 
cada município, é considerada uma atividade 
conjunta realizada por meio de suas Secretarias 
de Obras e Institutos de Planejamentos Urbanos.

Para isso, cada prefeitura exige a documen-
tação técnica, pareceres, laudos etc., produzidos 
por profissionais engenheiros registrados e chan-
celados pelo Crea. À prefeitura cabe o poder de 
embargo de determinada obra e ao Crea-PR o 
poder punitivo ou recomendatório do profissional.

Para o engenheiro civil Luiz Capraro, gestor 
de fiscalização do Crea-PR, é frequente entre 
as sociedades a distorção das reponsabilidades 
legais sobre as construções e obras. A principal 
delas se refere à fiscalização desses espaços, que 
é normalmente dada como responsabilidade dos 
Creas, sendo na realidade competência de cada 
município.
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Edifícios e entornos
A manutenção em edifícios e condomínios 

é outro fator preocupante e que deve ser fisca-
lizada. A falta ou a realização não adequada da 
manutenção em edificações está entre as prin-
cipais causas de acidentes e sinistros, confor-
me divulgamos na próxima matéria da revista 
(página 14).

Toda a construção e posterior manutenção do 
entorno dos edifícios também passa pela respon-
sabilidade das prefeituras. Isso envolve mobilida-
de urbana, tráfego urbano, que tipo de veículos e 
com qual peso podem transitar, em qual horário 
caminhões pesados, por exemplo, podem transi-
tar, fazer entregas ou estacionar em frente a uma 
residência, quais as dinâmicas de malhas para 

pedestres e ciclistas, as velocidades permitidas, 
calçamento, sinalização, entre outros. 

Segundo Luiz Capraro, engenheiro civil e ges-
tor de fiscalização do Crea-PR, esse tipo de fisca-
lização deve ficar a cargo dos municípios, respei-
tando as Normas da ABNT vigentes e aplicáveis 
a cada um deles. “Com base nisso, a prefeitura 
delega ou contrata serviços nestas áreas, que, 
se envolverem atividades da área de atuação 
do Crea-PR, deverão contar com profissionais e 
empresas regularmente habilitados e registrados 
no conselho. E sobre estes, sim, caberá então a 
fiscalização por parte dos fiscais do conselho”, 
reforça.

A cada empreendimento pensado – seja co-
mercial, residencial ou industrial – a exigência 

dos institutos de planejamento das prefeituras 
da apresentação do Estudo de Impacto na Vizi-
nhança (EIV). Esse documento segue normas 
e deve conter o relatório de todo e qualquer im-
pacto do empreendimento sobre a rotina opera-
cional da vizinhança. Também apresenta todos 
os parâmetros balizatórios da dinâmica opera-
cional do entorno da edificação. 

“Se após este estudo não se apresentarem 
contraindicações, o EIV e a instalação do empre-
endimento são aprovados. E essas normas devem 
ser seguidas durante a implantação, construção e 
utilização da obra. Todos estes parâmetros são 
de responsabilidade técnica do profissional que 
elaborou o EIV”, pontua o engenheiro mecâni-
co Jorge Henrique Borges da Silva, 2.º diretor-
-financeiro do Crea-PR.

JORGE HENRIQUE BORGES  
DA SILVA, engenheiro mecânico  
e 2.º diretor-financeiro do Crea-PR

Agronomia em área urbana

A falta de ART é uma das 
irregularidades mais frequentes.  

Porém, a prática vem diminuindo  
nos últimos anos graças, principalmente, 
à eficiência da fiscalização e à política 

adotada pela Câmara Especializada  
de Engenharia Civil do Crea-PR,  

que entende que a fiscalização 
educativa deva ao longo do tempo  

se impor à punitiva, sem que  
esta última deixe de existir.

LUIZ CAPRARO, engenheiro civil 
e gestor de fiscalização do Crea-PR

Com abrangência em toda a área do Paraná 
e seus 11 milhões de habitantes, de acordo com 
o IBGE, a gestão consiste na divisão do estado 
entre Agentes Fiscais e um responsável em cada 
área geográfica. 

Segundo Diogo Artur Collela, gerente do De-
fis, o departamento se consolidou no planeja-
mento estratégico das fiscalizações do conselho, 
passando a permitir mudanças de foco de forma 
quase instantânea e abordando conceitualmen-
te o conteúdo e a forma de atuação das equipes 
de fiscalização, que são geridas na execução de 
suas atividades em cada uma das Regionais.  
“A partir do planejamento das políticas de fisca-
lização do Crea-PR junto às Câmaras Especia-
lizadas e do tratamento de processos, também 
estamos conseguindo atualizar e renovar nossos 
processos e procedimentos”, argumenta.

O Crea-PR também promove ações de fiscalização nas atividades desenvolvidas pelos profissionais da agro-
nomia em espaços urbanos e nas chamadas áreas periurbanas. Entre as principais delas, estão a agroindústria, 
arborização, paisagismo, desinsetização, armazenamento de grãos, olericultura, produção de sementes e mudas, 
entre outras.

Para o engenheiro agrônomo Rodrigo Luz Martins, coordenador da Câmara Especializada de Agronomia 
(CEA) do Crea-PR, o processo fiscalizatório nestas áreas é fundamental para se manter um trabalho responsá-
vel, adequado e de qualidade realizado pelos profissionais da agronomia. E se faz ainda mais necessário com 
o atual momento do agronegócio no país, que figura como uma das principais peças-chave para a retomada da 
economia nacional. 

“Hoje, por exemplo, percebemos a produção de diversas fontes de matéria-prima, antes desenvolvidas ape-
nas no campo, sendo geradas nos grandes centros urbanos ou bem próximo a eles (as micro e pequenas agroin-
dústrias, as associações, microcervejarias, de café, ou de outras bebidas de alto valor agregado). Então essa 
parceria de ações entre a CEA e a fiscalização é essencial para a realização de um trabalho profícuo em prol da 
sociedade, mantendo a qualidade e o exercício legal da profissão”, defende.
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   INSPEÇÃO E 
MANUTENÇÃO 
      PREDIAL
Segundo as normas técnicas vigentes, a atividade realizada  
por profissionais peritos da Engenharia oferece as principais 
soluções no combate a acidentes, segurança, redução de custos  
e no controle da manutenção de obras e edificações

Sujeitas à deterioração e degradação causa-
das pelo uso e tempo, as obras e edificações exi-
gem a adoção de um plano de manutenção cons-
tante, seja ela preventiva ou corretiva. A ausência 
de manutenção, sua inadequação ou intervenção 
tardia em empreendimentos podem ser conside-
radas as principais causas de acidentes e falhas 
nas obras e edificações.

   INSPEÇÃO E 
MANUTENÇÃO 
      PREDIAL

Para melhorar o desempenho das edificações 
e evitar possíveis futuros sinistros, surgiu na dé-
cada de 1960, no Brasil, a ideia de Inspeção e 
Manutenção Predial. Composta de norma e meto-
dologia próprias, consiste em uma vistoria técnica 
de engenharia, multidisciplinar, para a verificação 
das condições de funcionalidade, de segurança e 
proteção ao meio ambiente. Nela, há a classifica-

IBAPE-PR

ção de todas as deficiências e anomalias consta-
tadas na edificação, bem como os dados sobre o 
risco observado para cada uma delas e a identi-
ficação das prioridades técnicas com orientações 
ou recomendações para a necessária correção.

No fim da década de 90, em São Paulo, for-
mulou-se a primeira metodologia sistematizada 
como Inspeção predial, baseada na sua pesqui-
sa e verificação do que era feito naquela época 
nos EUA. Concomitantemente, um grupo de en-
genheiros peritos em Curitiba, com base em sua 
experiência profissional, começou a analisar e 
discutir os problemas existentes em edificações, 
e foi detectado que a principal causa da maioria 
das anomalias era a falta de manutenção.

Em 1989, a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) editou a ABNT NBR 5674 – 
Manutenção de Edificações, que recomenda os 
passos e os critérios que devem ser adotados na 
gestão da manutenção predial, com o objetivo de 
atender às necessidades e aos quesitos de segu-
rança dos usuários das edificações. Para aten-
dimento à referida norma, há a necessidade da 
elaboração do plano de Plano de Manutenção 
da Edificação, para as correções e intervenções 
necessárias. 

No ano de 2011, entrou em vigência a versão 
revisada da NBR 14.037 – Manual de Uso, Opera-
ção e Manutenção de Edifícios, que fora editada 

anos antes. Logo em seguida, em 2012, entrou em 
vigência a versão revisada da NBR 5.674 – Ma-
nutenção Predial. A partir dessas duas normas, 
foi estipulado que todos os prédios que forem 
entregues após a vigência dessas normas, inde-
pendente da data do alvará de construção, devem 
seguir as normativas e os critérios técnicos. E a 
inspeção predial passou a ser adotada como uma 
grande aliada na manutenção das edificações.  

“A inspeção predial é uma das ferramentas 
mais importantes e assertivas a serem adotadas 
no combate aos acidentes e no controle da ma-
nutenção de obras e edificações. Deve ser prática 
frequente nos condomínios e edifícios das cidades 
brasileiras, nos planos de gestão condominial”, 
pontua o Engenheiro Civil Emerson de Mello, co-
ordenador da Câmara de Avaliações e Perícias de 
Engenharia do Instituto de Engenharia do Paraná 
e Vice-Presidente de Perícias e Inspeções prediais 
do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 
Engenharia do Paraná (Ibape-PR).

A inspeção predial é uma  
das ferramentas mais importantes  
e assertivas a serem adotadas  
no combate aos acidentes e no controle 
da manutenção de obras e edificações. 
Deveria ser prática frequente  
nos condomínios e edifícios  
das cidades brasileiras, nos planos  
de gestão condominial.
EMERSON DE MELLO, engenheiro civil e coordenador da Câmara  
de Avaliações e Perícias de Engenharia do Instituto de Engenharia  
do Paraná e Vice-Presidente de Perícias e Inspeções prediais do Instituto 
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná (Ibape-PR)
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Manutenção preventiva
Entre os benefícios e soluções proporciona-

das pela inspeção predial, estão a melhora signi-
ficativa da qualidade e segurança de vida dos ci-
dadãos e usuários, a proteção do meio ambiente, 
além da redução de custos, já que uma de suas 
funções é diagnosticar o mais cedo possível todos 
os tipos de anomalias existentes nas edificações, 
promovendo a chamada manutenção preventiva. 

Trazida à sociedade pelas normas NBR 
15575:2013 – Norma de Desempenho e a NBR 
16280:2015 – Norma de Gestão de reforma que 
fixa parâmetros para gestão das reformas dentro 
dos condomínios e unidades autônomas, a manu-
tenção preventiva se mostra cinco vezes menos 
dispendiosa que as corretivas, segundo a Lei de 
Sitter, destacada pelo Engenheiro Civil Emerson 
de Mello, coordenador da Câmara de Avaliações e 
Perícias de Engenharia do Instituto de Engenharia 
do Paraná e Vice-Presidente de Perícias e Inspe-
ções prediais do Instituto Brasileiro de Avaliações 
e Perícias de Engenharia do Paraná (Ibape-PR).  

“Dentre os grandes e graves problemas estão 
o desconhecimento das falhas e correções ne-
cessárias e a intervenção tardia. Quando se cria 
e aplica-se um plano de manutenção, sendo esta 
preventiva, é natural que a edificação alcance um 
tempo maior de vida útil e com mais qualidade”, 
pontua Mello.

Para quais edificações 
se aplica e o que deve 
ser inspecionado

A Inspeção e a Manutenção predial aplicam-
-se a qualquer edificação que seja de uso resi-
dencial, comercial, público, industrial, estádios 
de futebol, arenas diversas, aeroportos, praças, 
parques, pontes, viadutos, barragens, etc. Entre 
os itens que exigem inspeção, estão: 

Muro de arrimo; 

Drenagem do terreno; 

Fundações visíveis; 

Instalações de gás; 

Hidrossanitárias; 

Elétricas; 

Sistema de SPDA – Sistema de Proteção de 
Descargas Atmosféricas; 

Cobertura; 

Impermeabilizações; 

Revestimentos; 

Sistema de automação; 

Elevadores; 

Prevenção e combate a incêndio; 

Potabilidade da água; 

Acessibilidade; 

Níveis de ruído; 

Iluminação, entre outros. 

Ibape-PR
Fundado em 1978, com o nome de Instituto de Enge-

nharia de Avaliações e Perícias do Paraná (Inapar), o hoje 
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenha-
ria do Paraná (Ibape-PR) é formado por engenheiros das 
diversas modalidades, arquitetos e agrônomos que atuam 
nas áreas de avaliações e perícias de engenharia. 

Entre os seus principais objetivos está promover a ca-
pacitação e qualificação profissional, defendendo a éti-
ca nos direitos e deveres inerentes à profissão de perito e 
avaliador, participando na formação e estudos das políticas 
profissionais. Para isso, organiza e promove cursos de for-
mação, simpósios, conferências e seminários com finalida-
des de congraçamento, intercâmbio e reciclagem de infor-
mações entre profissionais e acadêmicos.

XIX Cobreap
Entre os projetos, eventos e ações realizados pelo Ins-

tituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do 
Paraná (Ibape-PR), está o XIX Cobreap – Congresso Bra-
sileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, de 21 a 25 
de agosto deste ano, em Foz de Iguaçu. Com o tema Inova-
ções Científicas e Tecnológicas, o Congresso é direcionado 
às áreas da Engenharia, Arquitetura e Direito, e tem como 
principal objetivo apresentar o cenário da engenharia de 
avaliações e perícias, por meio de palestras, painéis, cur-
sos, workshops. O Crea-PR é um dos apoiadores do even-
to, oficializado por meio do Edital de Chamamento Público 
004/2016-DRI. 

Mais informações: (41) 3225-1167, ibapepr@ibapepr.org.br 
ou http://www.cobreap.com.br/2017/.

Atividade 
multidisciplinar

Durante um trabalho de inspeção predial, são 
vistoriadas e avaliadas as condições de diversos 
sistemas construtivos e instalações, como hidráu-
lica, elétrica e de gás, sistema de combate a in-
cêndio, entre outras atividades. 

Por se tratar de uma atividade multidisciplinar 
e que requer conhecimento altamente técnico, a 
Inspeção Predial deve ser realizada por uma equi-
pe de profissionais dos Sistemas CONFEA/CAU, 
especializados circunstanciados por ART – Ano-
tação de Responsabilidade Técnica (Crea-PR) e/ 
ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica 
do (CAU-PR). Além de estar de acordo com os cri-
térios estabelecidos pelas Normas da ABNT – As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas e outras, 
como a norma do IBAPE Nacional, assim como o 
atendimento do Código de Posturas ou de Obras 
de cada cidade.

Legislação 
Algumas cidades brasileiras já possuem De-

cretos ou Leis que preveem a realização da Inspe-
ção Predial nas edificações já ocupadas, estipu-
lando prazos e validades, de acordo com a idade e 
o uso de cada edificação. Santos, Rio de Janeiro, 
Jundiaí, Fortaleza, Balneário Camboriú seriam al-
gumas delas.

No Paraná, ainda não há nenhuma cidade 
com leis em vigor. Em Curitiba, houve um avanço 
em 2004 com o novo Código de Obras do municí-
pio: o CVS – Certificado de Vistoria de Segurança, 
sob responsabilidade da Comissão de Segurança 

de Edificações e Imóveis (COSEDI), subordinada 
diretamente à Prefeitura Municipal.

Também tramita pela Câmara de Vereadores 
um Projeto de Lei de Inspeção Predial ainda em 
fase de estudos. A proposta, de autoria do verea-
dor Tico Kuzma (Pros), prevê uma vistoria anual e 
inspeção predial nos casos apontados pela visto-
ria. Para isso, os proprietários ou síndicos de edifí-
cios devem contratar profissionais para analisar a 
construção. O projeto abrange as edificações com 
três ou mais andares destinadas ao uso habitacio-
nal, comercial, de serviços e industrial. Também 
entram na lista escolas, igrejas, auditórios, tea-
tros, cinemas, shoppings e locais para eventos e 
espetáculos, além de prédios e instalações que 
abriguem inflamáveis, explosivos ou produtos quí-
micos agressivos.
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SHOW RURAL

Comitiva Crea-PR
No segundo dia de evento, o presidente do Crea-PR, en-

genheiro civil Joel Krüger, e o 1.º vice-presidente, engenheiro 
agrônomo Nilson Cardoso, encabeçaram a comitiva do Con-
selho na visita do coordenador geral do Show Rural, Rogério 
Rizzardi. 

Cerca de 235 mil visitantes, 520 
expositores e R$ 2 bilhões movimen-
tados durante os cinco dias de even-
to. Esses são os números do Show 
Rural Coopavel 2017, a grande pri-
meira feira do calendário nacional, 
realizado no Centro Tecnológico Coo-
pavel, em Cascavel, entre os dias 6 e 
10 de fevereiro deste ano.

Produtores, empresários, pesqui-
sadores e lideranças do agronegócio 
estiveram reunidos no oeste do Para-
ná em contato com as novas tecnolo-
gias e inovações no agronegócio bra-
sileiro e mundial, apresentadas nesta 
que é considerada uma das maiores 
feiras do setor na América do Sul. 

O Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Paraná (Crea-
-PR) esteve presente no Show Rural 
com um estande, organizado em 
parceria com a Federação dos Enge-
nheiros Agrônomos do Paraná (Fea-
PR), com a Associação Regional dos 
Engenheiros Agrônomos de Cascavel 
(Areac) e com a Associação dos En-
genheiros e Arquitetos de Cascavel 
(Aeac), especialmente para recep-
cionar os profissionais e acadêmicos 
visitantes, compartilhar informações 
e tirar dúvidas sobre os serviços do 
Crea-PR. Além de promover e divul-
gar a valorização e a defesa da enge-
nharia, da agronomia, das geociên-
cias, tecnológicas durante a feira.

Para o engenheiro agrônomo e 
conselheiro do Crea-PR Daniel Ga-
lafassi, a participação do conselho 
no Show Rural vem reforçar a busca 
do conselho em apoiar e valorizar os 
profissionais para que tenham par-
ticipação efetiva dentro do processo 
produtivo das obras de agronomia. 

“O estande vai ao encontro da infor-
mação de que o profissional é impor-
tante dentro do setor produtivo, uma 
vez que tem o conhecimento técnico, 
a informação adequada para desen-
volver projetos e ações como forma 
de contribuição e aperfeiçoamento 
na questão da produção agrícola do 
estado do Paraná.

Mais de 250 mil pessoas reuniram-se  
no Centro Tecnológico Coopavel 
em Cascavel, oeste do Estado, para 
prestigiar os cinco dias do evento, 
considerado um dos maiores do setor 
na América do Sul. E o Crea-PR esteve 
presente. Confira como foi

SHOW RURAL
COOPAVEL 2017
SHOW RURAL
COOPAVEL 2017
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Novas tecnologias IAPAR
O Iapar – Instituto Agronômico do Paraná foi uma das empresas de pesquisa pública a divulgar 

suas inovações aos participantes do Show Rural Coopavel 2017. Em solenidade realizada no terceiro 
dia do evento, o instituto apresentou três inovações tecnológicas, sendo duas delas desenvolvidas em 
parceria com empresas: feijão carioca IPR Celeiro; adaptação de colheitadeiras para uso na cultura 
do feijão; e Sigma, uma plataforma on-line para a gestão de máquinas agrícolas. O 1.º vice-presidente 
do Crea-PR, o engenheiro agrônomo Nilson Cardoso, esteve presente no lançamento, além de pesqui-
sadores, produtores, técnicos e lideranças do setor.

IPR CELEIRO
Desenvolvido para ampliar a possibilidade 

de cultivo da leguminosa nas safras da seca e 
de outono/inverno, atualmente impraticável nas 
regiões onde ocorre a doença. O mosaico dou-
rado é causado pelo vírus BGMV (Bean Golden 
Mosaic Virus), transmitido pela mosca branca 

(Bemisia tabaci). A doença limita a produtivi-
dade do feijoeiro nas safras da seca e de outo-
no-inverno em regiões quentes, onde a tempe-
ratura supera os 30ºC durante o ciclo da cultura. 

O IPR Celeiro apresenta resistência ao mo-
saico dourado do tipo horizontal ou parcial – as 
plantas infectadas podem apresentar sintomas 

fracos da doença, mas com danos reduzidos.  
A nova cultivar também se destaca pelo porte ere-
to, que facilita a colheita mecânica, e pela exce-
lente qualidade comercial e culinária dos grãos.

COLHEITA DE FEIJÃO
Desenvolvida em parceria com a empresa 

Incomak, de Jandaia do Sul (PR), é uma adap-
tação para plataformas de colheitadeiras para 
atender a demanda dos produtores de colher o 
feijão com o mesmo equipamento utilizado nas 
lavouras de soja e trigo. De acordo com o pes-
quisador Hevandro Colonhese Delalibera, a ideia 
é aumentar a quantidade de ‘dedos’ no molinete 
para alcançar as plantas mais próximas do chão. 

“Basta fazer a alteração para colher feijão e, 
depois, retornar ao sistema original para a co-
lheita de soja ou de trigo”, explica. Também é 

possível usar a adaptação para colher lavouras 
de soja que enfrentaram problemas durante o ci-
clo e apresentam plantas pouco desenvolvidas, 
com pequena expectativa de produtividade.

SIGMA
Plataforma on-line para gestão de máqui-

nas agrícolas com acesso pela internet e apli-
cativos móveis, que possibilita obter indicado-
res das operações agrícolas em cada cultura e 
a cada safra. 

Desenvolvida em parceria com a Agropixel, 
empresa de tecnologia de informação de Lon-
drina (PR) voltada à agropecuária, também 
permite ao produtor saber se as operações rea-
lizadas estão cobrindo o investimento realizado 
em máquinas, oferecendo mais subsídios para 
elaborar o planejamento da propriedade.

SHOW RURAL 
COOPAVEL 2017  
EM NÚMEROS

5 DIAS de evento

235 mil VISITANTES 
520 EXPOSITORES
R$ 2 BILHÕES movimentados

representado por meio das diversas 
especialidades de profissionais.

“É um evento que demonstra ao 
nosso país todo o potencial do agro-
negócio brasileiro, onde temos pro-
fissionais ligados a ciências agrá-
rias com um trabalho profícuo, que 
faz com que haja aumento de pro-
dutividade e uma diminuição de cus-
tos para os produtores rurais. Todo o 
Sistema Confea/Crea e Mútua está 
representado por meio das diversas 

especialidades que são necessárias 
e indispensáveis dentro do processo 
de maquinário agrícola e de constru-
ções rurais”, pontua.

A interação entre os participantes 
e a oportunidade de compartilhar no-
vas tecnologias são alguns dos prin-
cipais fatores que tornam o Show Ru-
ral, e outros eventos tecnológicos no 
país imprescindíveis para o setor de 
agronegócio na opinião de Florindo 
Dalberto, presidente do Iapar – Insti-

tuto Agronômico do Paraná, que es-
teve presente na feira expondo diver-
sos lançamentos (veja mais no box). 
Dalberto lembra a importância da 
pesquisa pública ligada à agricultu-
ra em busca de resultados eficien-
tes em prol dos produtores rurais. 

“Esses shows tecnológicos a ní-
vel nacional têm representado his-
toricamente um momento rico de 
interação entre os públicos. É o mo-
mento ideal para apresentar ao vivo 
os estudos e as propostas tecnoló-
gicas descobertas. E o Show Rural 
transpira tecnologia. São sete dias 
onde a tecnologia ligada à agricultu-
ra, com uma dinâmica de pesquisa 
e apresentação de resultados, leva 
ao campo do produtor soluções para 
melhorar e aumentar a sua produtivi-
dade, com sustentabilidade”, opina.

A visita também contou com a presença do 2.º vice-pre-
sidente do Crea-PR, engenheiro civil Cássio José Ribas Ma-
cedo, do 1.º secretário engenheiro agrônomo Marcos Roberto 
Marcon, do coordenador da Câmara Especializada de Agro-
nomia, engenheiro agrônomo Rodrigo Luz Martins, e con-
selheiros, inspetores e profissionais, além do presidente da 
FeaPR, engenheiro agrônomo Luiz Antonio Corrêa Lucchesi. 

“O objetivo do estande foi promover um espaço para aten-
der as lideranças do setor da agronomia, profissionais do nos-
so e de outros estados, produtores, acadêmicos entre outros, 
interessados em conhecer mais sobre o trabalho desenvolvi-
do pelo Crea-PR. Também aproveitamos a visita do Rogério 
Rizzardi para já assumirmos o compromisso de participar e 
apoiar o próximo Show Rural”, conta o engenheiro civil, Ge-
raldo Canci, Gerente Regional do Crea-PR em Cascavel, pre-
sente na feira.

Vitrine de 
tecnologias e 
inovações rurais 

Há 29 anos, o Show Rural Coo-
pavel figura entre os mais importan-
tes eventos do agronegócio do país 
e funciona como um verdadeiro ter-
mômetro para o setor, já que apre-
senta um universo de tecnologias e 
inovações rurais do mercado para o 
pequeno, médio e grande produtor. 
Entre as novidades e lançamentos 
apresentados durante o evento, es-
tiveram técnicas, produtos, semen-
tes, grãos e maquinários.

“O Show Rural Coopavel é uma 
referência mundial, principalmente 
porque o Paraná é um estado ge-
nuinamente do agronegócio e os 
diferentes setores da engenharia 
estão envolvidos para o sucesso do 
evento”, argumenta o presidente 
do Crea-PR, o engenheiro civil Joel 
Krüger. 

Marcos Roberto Marcon, enge-
nheiro agrônomo e diretor do Crea-
-PR, também presente no Show 
Rural, reforça a importância do Siste-
ma Confea/Crea e Mútua estar bem 
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PROCURADORIA JURÍDICA

Entrevistamos Igor Tadeu Garcia, 
Procurador - Chefe do Departamento 
Jurídico do Crea-PR,  para saber as 
implicações relacionadas às atividades 
profissionais dos engenheiros e quais 
são as principais leis e normas que  
as regulamentam 

ATÉ ONDE VAI A
RESPONSABILIDADE 
DO ENGENHEIRO

dificações realizadas sem o consenti-
mento dele. Além disso, teríamos, no 
caso, uma possibilidade de infração 
dos direitos autorais, já que o projeto 
original foi alterado.

 
Como o engenheiro tem assegu-

rado o seu direito autoral sobre um 
projeto?

O direito autoral existe a partir do 
momento em que a criação do espíri-
to humano é realizada. Por exemplo, 
se o engenheiro pega um guardana-
po, faz um desenho e coloca o nome 
dele, o direto autoral já está garanti-
do, independente de registro da ART. 
Porém, o CONFEA tem uma resolu-
ção específica para que esse projeto 
da engenharia seja registrado, que 
não terá efeito constitutivo do direito, 
mas, sim, efeito declaratório de algo 
que já existe.

Em casos de coautoria, os enge-
nheiros têm o direito de alterar o pro-
jeto, já que têm a permissão do outro 
profissional. Mas um terceiro enge-
nheiro precisaria pedir autorização 
para realizar qualquer mudança.

 
Qual é a penalidade para o profis-

sional que violar os direitos autorais?
Ele, provavelmente, responderá 

perante a Comissão de Ética do Crea 
e por possíveis danos patrimoniais e 
morais causados ao titular do direito 
autoral violado, sem prejuízo da apu-
ração de eventuais ilícitos penais.

 
O proprietário de uma obra não 

pode realizar mudanças sem o acom-
panhamento de um profissional?

Existem serviços que não deman-
dam anotação de ART. Outros, por 
outro lado, precisam do acompanha-
mento de um profissional. A diferença 
está na característica do serviço, se é 
da engenharia ou da agronomia. Por 
exemplo, qualquer pessoa pode tro-
car um chuveiro sem problemas. Ago-
ra, se há a modificação de um projeto 
elétrico, é preciso acompanhamento 
técnico. É importante frisar que nem 
sempre é necessária a presença de 
um engenheiro com formação plena. 
Nós temos também a possibilidade 
de atuação de um técnico de nível 
médio ou de tecnólogos.

 

O que pode acontecer com uma 
pessoa que decide fazer alterações 
em uma obra sem a presença de um 
profissional da engenharia?

Pode acontecer uma autuação 
por infração à legislação do Sistema 
Confea/Creas. Isso porque o Crea 
tem uma rotina fiscalizatória e, se for 
constatado em uma obra ou serviço 
que não há um profissional habilita-
do e anotação da ART, o Crea autua 
aquele responsável ou proprietário por 
exercício ilegal da profissão, por ativi-
dades estranhas ou por falta de ART. 
Há a aplicação de uma multa e o pro-
prietário da obra precisa regularizar 
essa situação perante o Crea. Além 
disso, existem outras consequências: 
se houver, por exemplo, um desmoro-
namento que cause lesão corporal ou 
até mesmo óbito no local, esse cida-
dão responderá administrativa, civil e 
criminalmente perante as autoridades.

 
Como o CREA atua para prevenir 

situações deste âmbito?
O poder de polícia do Crea visa 

resguardar a sociedade de que aque-
la obra da engenharia ou aquele ser-
viço da agronomia não causará riscos 
sociais ou pessoais ao povo parana-
ense. Os fiscais do Crea são agentes 
públicos, concursados, que têm por-
tarias que designam suas funções e 
vão a campo, na área rural ou urbana, 
verificar diversas obrigatoriedades, 
como o receituário agronômico, ano-
tação da ART, aplicação de agrotó-
xicos, verificação do nivelamento de 
curva de rio, planificação do terreno, 
projetos, entre outros. Especificamen-
te, nas obras e serviços da engenha-
ria, em construções em andamento, 
eles precisam observar se ali há um 
profissional registrado competente 
para o exercício daquela atividade e 
se foi feita a anotação da ART.

O Crea também fiscaliza se há 
profissionais que estão realizando 
atividades estranhas à competência 
deles. Essa rotina fiscalizatória acon-
tece em obras em andamento e exis-
tem fiscais em todos os municípios do 
Paraná, que fazem a fiscalização por 
meio de georreferenciamento, fiscali-
zações programadas e por denúncias 
registradas.

 

O Crea também fiscaliza a quali-
dade da obra?

O Crea, propriamente, não verifica 
a qualidade da obra. Se o contratante 
se sentir lesado, ele pode entrar com 
uma ação cível cobrando os danos 
decorrentes da má prestação de ser-
viço da engenharia ou da agronomia. 
Ou comunicar à Comissão de Ética 
nos casos em que há desvio ético por 
parte do profissional.

 
O que acontece se um profissional 

assinar a ART sem acompanhar a 
obra devidamente?

É obrigação do engenheiro anotar 
a ART e acompanhar a execução do 
serviço. Se ele não faz isso, recai em 
infração ética e pode ser penalizado 
por acobertamento. Esta é uma irre-
gularidade que será punida tanto ad-
ministrativa quanto eticamente.

Toda obra precisa ter uma ART 
(Anotação de Responsabilidade Téc-
nica) assinada. Quem define qual 
profissional será o responsável?

Sim. Algumas obras demandam 
a atuação de apenas um engenhei-
ro. Em outras, vários profissionais 
anotam em conjunto uma ou várias 
ARTs.  É preciso considerar também 
os projetos envolvidos: arquitetônico, 
estrutural, hidrossanitário, entre ou-
tros. Tudo dependerá do tipo de obra 
e das atribuições que o engenheiro 
contratado possui.

 

Qual é a importância da ART para 
o engenheiro?

A ART delimita o campo de atua-
ção do profissional. Esse documento 
deixa claro quem é responsável téc-
nico por determinados serviços. Se o 
engenheiro não especificar suas atri-
buições, ele poderá ser responsabili-
zado pela obra como um todo. Assim, 
a anotação da ART protege tanto o 
profissional quanto o contratante du-
rante a execução da obra.

 
Depois da conclusão da obra, por 

quanto tempo esse profissional fica-
rá responsável pelo projeto?

Em decorrência de sua ativi-
dade, o profissional tem respon-
sabilidade técnica e ética do início 
até a conclusão da obra. Após a 
conclusão, ele permanece com res-
ponsabilidade civil, administrativa 
e criminal pelos prazos legais da 
legislação. O profissional respon-
derá por vícios da construção por 
cinco anos e ficará responsável por 
eventuais crimes ou infrações pe-
nais, além da solidez e a segurança 
da obra. Isso tudo considerando os 
prazos descritos no Código Penal e 
no Código Civil Brasileiro.

 
Se, durante esse prazo de cinco 

anos, o proprietário da obra fizer al-
terações na estrutura sem o devido 
acompanhamento do engenheiro res-
ponsável, o que acontece?

A responsabilidade técnica, que é 
vinculada à ART, obriga o engenhei-
ro em relação àquele serviço e obras 
que ele executou. Se outra pessoa, 
seja ela leiga ou profissional, modi-
fica o projeto inicial, esse engenheiro 
fica desobrigado em relação às mo-

É obrigação  
do engenheiro anotar  
a ART e acompanhar  
a execução do serviço. 
Se ele não faz isso, 
recai em infração ética 
e pode ser penalizado 
por acobertamento.
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COMISSÕES 
PERMANENTES
Como funcionam, quais as principais responsabilidades  
e quem são os novos conselheiros e membros das comissões

Para auxiliar o Plenário do Crea-PR no de-
senvolvimento de atividades relacionadas a 
temas específicos de caráter legal, técnico ou 
administrativo, o Conselho Regional possui Co-
missões Permanentes. Elas fazem parte da es-
trutura de suporte do Crea-PR, ao lado da co-
missão especial e do grupo de trabalho, e são 
compostas por, no mínimo, três conselheiros 
regionais, eleitos pelo Plenário do Crea, e igual 
número de suplentes eleitos entre os conselhei-
ros regionais titulares.

Em janeiro, na primeira sessão plenária des-
te ano, foram eleitos os 110 conselheiros titulares 
e seus respectivos suplentes indicados por enti-
dades de classe e as instituições de ensino com 
registro no Crea-PR. Eles irão compor o Plenário 
do Conselho Regional este ano e estarão à fren-
te dos trabalhos e atividades desenvolvidos em 
prol da defesa e fortalecimento das profissões 
das engenharias, da agronomia, das geociên-
cias, das tecnológicas e técnicas.

COMISSÕES

Funções e atividades
Entre as atividades dos conselheiros está 

o foco no combate do exercício leigo das pro-
fissões, com a participação frequente dos jul-
gamentos de processos, reuniões de suas res-
pectivas Câmaras Especializadas, na Sessão 
Plenária, Grupos de Trabalho e nas Comissões 
permanentes e temporárias. Os novos conse-
lheiros ainda são responsáveis pela análise de 
temas ligados à fiscalização e ao aprimoramento 
do exercício profissional.

Cada conselheiro é membro de pelo menos 
uma Comissão Permanente. E, dentro dela, tam-
bém vai atuar como defensor do código de ética 
profissional, sendo responsável por julgar as in-
frações do código de ética, assim como os pe-
didos de registro de profissionais e empresas, 
entidades de classe e instituições de ensino e 
pela aplicação de penalidades ou multas previs-
tas pela legislação.

COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL (CEP) – 
tem por finalidade a apreciação das infrações ao 
Código de Ética das profissões abrangidas pelo 
Sistema Confea/Crea.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE 
CONTAS (CTC) – tem por finalidade apreciar os 
assuntos de caráter econômico e financeiro do Crea.

COMISSÃO DE COMPRAS (CCP) – tem por 
finalidade apreciar os processos que envolvam 
aquisição e outras atividades do patrimônio do Crea.

COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO (CRT) – 
tem por finalidade elaborar a proposta de renovação 
do terço da composição do Plenário do Crea.

COMISSÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) – 
tem por finalidade a apreciação dos assuntos 
referentes à composição de acervo técnico do 
profissional e sua utilização por pessoas jurídicas.

COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, 
CARGOS E SALÁRIOS (CVP) – tem por finalidade 
propor soluções e apreciar assuntos relativos à 
valorização profissional, desempenho de cargos e 
funções e salário mínimo profissional.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO 
PROFISSIONAL (CEAP) – tem por finalidade 
apreciar os assuntos relativos à educação e ao 
ensino profissional no âmbito das profissões 
do Sistema Confea/Crea; propor soluções para 
estimular a questão da qualidade acadêmica  

Para saber quem são os novos conselheiros e membros das Comissões, Comitês e Câmaras 
Especializadas, acesse o site do Crea-PR no link http://www.crea-pr.org.br/ws/arquivos/8114.

Suporte ao Plenário
Para a engenheira civil Célia Neto Pereira 

da Rosa, membro da Comissão de Acessibilida-
de, Comissão do Mérito e do Comitê de Estudos 
Temáticos – Civil e Acidentes em Obras –, as 
comissões são de extrema importância para o 
Conselho, pois dão o suporte necessário ao Ple-
nário e às Câmaras Especializadas, nas quais os 
conselheiros discutem temas específicos de ca-
ráter técnico e administrativo. “Além dos Comitês 
de Estudos Temáticos, que focam os trabalhos 
e pesquisas em assuntos fundamentais para o 
crescimento e desenvolvimento da visão do Con-
selho”, argumenta.

Sobre o papel dos conselheiros, Célia res-
salta a importância lembrando de uma das 
principais funções destes profissionais, que é 

trazer novas informações e embasamento para 
as mudanças nas normativas e na fiscalização 
das atividades desenvolvidas. E conta sobre os 
projetos dos comitês e comissões dos quais faz 
parte como membro.

“É de suma importância a participação dos 
Conselheiros nas Comissões e Comitês. Este 
ano, teremos a Comissão do Mérito que recebe 
as indicações dos profissionais para serem ho-
menageados por seus serviços relevantes junto 
ao sistema e à comunidade; o Comitê de Estu-
dos Temáticos Mulheres do Crea-PR que tem 
como objetivo o empoderamento da mulher e a 
busca das profissionais para participar efetiva-
mente do Sistema Confea/Crea, de forma que 
tenhamos um maior número de profissionais 
tomando decisões que venham a melhorar o 
nosso sistema”.

como um processo contínuo que sempre se  
reflete na qualificação profissional; estreitar  
o relacionamento com o sistema educacional  
de nível médio e superior; propor ou apreciar 
normas e procedimentos sobre habilitação  
e atribuição de títulos, atividades e competências 
profissionais; sobre atribuição de títulos, atividades 
e competências profissionais decorrentes  
de cursos sequenciais de formação específica; 
sobre educação continuada e sobre critérios 
de uniformização técnico-administrativa de 
procedimentos voltados à habilitação e à atribuição 
de títulos, atividades e competências profissionais; 
apreciar e deliberar sobre todos os protocolos  
e processos que envolvam os assuntos de educação 
ou atribuição profissional, que tramitarem pelas 
câmaras especializadas ou Plenário.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E PERÍCIA (CAP) – 
tem por finalidade propor soluções e apreciar 
assuntos relativos às atividades de avaliação e 
perícia e é constituída de conselheiros de todos os 
grupos profissionais.

COMISSÃO DE COORDENADORES DE 
CÂMARAS ESPECIALIZADAS (CCC) – tem por 
finalidade propor soluções e apreciar assuntos 
pertinentes a mais de uma câmara especializada, 
desde que não seja objeto de avaliação de 
outra comissão, agilizando as discussões e 
esclarecendo os pontos controversos, nas suas 
respectivas câmaras.

Conheça as Comissões Permanentes
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Cerca de quatro mil participantes, 
entre cooperados, técnicos, pesqui-
sadores e líderes da agronomia do 
Paraná estiveram reunidos em Cam-
po Mourão entre os dias 6 e 10 de fe-
vereiro para o 29.º Encontro de Verão 
na Fazenda Experimental, realizado 
pela Coamo – Cooperativa Agropecu-
ária Mourãoense. 

O Crea-PR esteve presente e foi 
representado pelos conselheiros Dio-
nizio Gaziero, Ricardo Palma e Ed-

son Battilani, além do vice-presidente 
Nilson Cardoso, os dois últimos como 
convidados para a abertura do evento.

Nos quatro primeiros dias do 29.º 
Encontro, a Coamo reuniu produtores 
rurais associados de vários Estados 
de abrangência da cooperativa, rece-
bendo uma média de 700 produtores 
por dia. Eles tiveram acesso às di-
versas novidades tecnológicas apre-
sentadas pela cooperativa, além do 
debate de dez temas técnicos atuais, 

Cooperados, produtores 
rurais, fornecedores  
e profissionais técnicos, 
além de lideranças  
da agronomia do  
Paraná e representantes 
do Crea-PR, estiveram 
presentes na Fazenda 
Experimental para os dias 
de campo promovidos  
pela Cooperativa

COAMO

com atividades teóricas e práticas, 
para serem aplicadas diretamente na 
propriedade rural (veja mais no box). 

No último dia de evento, foram 
convidados profissionais, técnicos, 
fornecedores, pesquisadores de em-
presas parceiras de todo o estado de 
órgãos públicos, escritórios de pla-
nejamento, revendas, empresas de 
defensivos agrícolas e sementes, 
entre outros, reunindo um total de 
1.100 pessoas.

29º ENCONTRO  
DE VERÃO COAMO
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Para os produtores, é uma  
atualização importante  
e necessária sobre as  
tecnologias novas  
que podem ser empregadas  
em suas propriedades.  
E, para técnicos e engenheiros  
agrônomos, uma maneira fundamental e única 
de reciclagem de conteúdo e conhecimento.
NILSON CARDOSO,  
engenheiro agrônomo e 1.º vice-presidente do Crea-PR

Eficiência do controle da ferrugem da soja 
versus intervalo entre as aplicações – o obje-
tivo dessa estação é mostrar com argumentos 
concretos de resultados de pesquisa a corre-
lação entre a agressividade da ferrugem da 
soja e as condições de clima, bem como a 
importância de realizar o MID (manejo inte-
grado de doenças). Dentro do MID, destaca-
mos a estratégia de aplicar doses de produtos 
em intervalos recomendados pelo fabricante, 
principalmente em anos quando há condi-
ções com alta favorabilidade climática para 
infecção.

Protetores e indutores de resistência: estra-
tégia para a manutenção do controle químico 
na ferrugem da soja – o objetivo é mostrar a 
necessidade da utilização de fungicidas pro-
tetores e indutores de resistência em função 
da perda de sensibilidade dos fungicidas do 
grupo das estrobirulinas.

Calagem e Gessagem: resultados de cinco sa-
fras dos ensaios da Fazenda Experimental –  

o objetivo é apresentar aos cooperados par-
ticipantes do encontro os resultados de di-
ferentes doses de calcário em aplicação su-
perficial e aplicação incorporada, além de 
diferentes doses de gesso combinadas com 
diferentes doses de calcário. O trabalho apre-
senta os resultados da produtividade das 
culturas anuais avaliadas neste período de 
cinco safras.

Manejo de nematoides em culturas anuais 
– o objetivo é apresentar aos cooperados o 
mapeamento de nematoides na área de ação 
da Coamo que foi realizado na safra 2014/15, 
bem como quais as estratégias e ferramen-
tas viáveis para minimizar as perdas e preju-
ízos com essa crescente preocupação, que já 
é realidade em vários locais. 

Variedades de Soja I – o objetivo é mostrar as 
variedades de soja da Embrapa, Coodetec, 
TMG, Brasmax e Don Mario, recomendadas 
e posicionadas por estes obtentores para as 
diferentes regiões da Coamo.

Variedades de Soja II – o objetivo é mostrar 
as variedades de soja da Monsoy, Bayer, FT 
Sementes, Nidera e Syngenta, recomendadas 
e posicionadas por estes obtentores para as 
diferentes regiões da Coamo.

Estratégias para o manejo do Capim Amar-
goso – nesta estação, o objetivo é mostrar um 
apanhado geral da situação de resistência ao 
glifosato no Brasil e no mundo. Depois abor-
dar quais são as estratégias e ações que de-
vem ser tomadas para reduzir os problemas 
com esta que já é considerada a pior planta 
daninha resistente ao glifosato na cultura da 
soja, pois o capim amargoso está presente 
em praticamente metade da área cultivada 
com soja na safra 2016/17.

Capim pé de galinha: um novo desafio da re-
sistência de plantas daninhas e alternativas 
de manejo – o objetivo é mostrar que o pro-
blema da resistência ao glifosato continua 
crescendo e se faz necessária a utilização de 
outras estratégias, como voltar a utilizar ferra-
mentas que já foram muito utilizadas no pas-
sado que são os herbicidas pré-emergentes. 
A resistência ao glifosato foi comprovada 
para o capim pé de galinha no ano de 2016. 
Além disso, é apresentada na estação a aten-
ção que requer a escolha dos herbicidas pré-
-emergentes. 

Agricultura de Precisão: Programa Coamo 
e novidades tecnológicas – o objetivo é apre-
sentar aos cooperados os benefícios e diferen-
ciais do Programa Coamo de Agricultura de 
Precisão com detalhamento de todo o proces-
so. Apresentar resultados de pesquisa com 
dois segmentos que estão crescendo muito 
em agricultura de precisão, que são Conduti-
vidade Elétrica do Solo e suas correlações e 
Imagens realizadas por Drones e Vants.

Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrí-
colas – o objetivo é mostrar os cuidados e pre-
ocupações inerentes à escolha do bico e as 
variáveis que irão influenciar diretamente na 
eficiência da deposição de gotas, cobertura 
do alvo e penetração.

Temas Técnicos
Dos mais de 100 trabalhos desenvolvidos pela Fazenda Experimental da Coamo, 10 deles são apresenta-

dos em primeira mão aos cooperados participantes do dia de campo do 29.º Encontro de Verão. Veja quais 
foram eles:

Sala de aula  
do campo

Para o engenheiro agrônomo 
Marcelo Sumiya, gerente de As-
sistência Técnica da Coamo, o 29. 
Encontro de Verão foi uma verda-
deira sala de aula do campo, na 

qual cooperados, produtores rurais, 
fornecedores e técnicos trocaram in-
formações e se atualizaram sobre as 
novidades tecnológicas. 

“Foi uma verdadeira aula a céu 
aberto. Uma estrutura muito rica no 
aspecto técnico, de pesquisa e do co-
nhecimento, com a qual os produto-
res puderam estar próximos à pesqui-

sa e os pesquisadores aproveitaram 
para, junto com a equipe técnica da 
Coamo, trocar informação e gerar no-
vos conhecimentos”, relata. 

Sumiya conta que toda a infor-
mação técnica compartilhada com 
os produtores foi reunida e prepa-
rada em parceria com o Embrapa, 
o Iapar e algumas universidades do 
estado, como as de Maringá, Lon-
drina e Bandeirantes. “Foram tra-
tados desde assuntos de traços cul-
turais até as utilizações adequadas 
dentro das práticas agronômicas, 
sempre em parceria com o Crea-PR 
e a Secretaria da Agricultura e do 
Abastecimento do Paraná (Seab) 
para repassar a forma correta de 
fazer uso das tecnologias, um dos 
principais objetivos do evento”, ar-
gumenta.

Edson Battilani, engenheiro agrô-
nomo e conselheiro do Crea-PR, tam-
bém esteve no encontro e compartilha 
a mesma opinião de Sumiya sobre a 
importância do evento em oferecer a 
oportunidade de transferência e troca 
de informações. Para ele, a iniciativa 
fornece condições adequadas para 
os profissionais adquirirem conheci-
mento técnico e atualizado para apli-
carem nas áreas onde atuam. “É um 
evento extremamente importante e 
que merece o nosso reconhecimento 
enquanto profissionais pelo que re-
presenta para a agricultura do Para-
ná em especial”, pontua. 

E acrescenta que o 29.º Encon-
tro é uma “chance única de com-
partilhar conteúdos entre os profis-
sionais, para que tenham acesso a 
uma série de experimentos monta-

dos na cooperativa, para testarem 
variedades de produtos que são 
cultivados em nossa região, e para 
que possam validar seus conheci-

mentos com aquilo que é desenvol-
vido de forma experimental com a 
participação intensa de empresas 
de pesquisa”.
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SAFRATEC

A 25.ª edição do Safratec  
contou com três dias de campo 
na Unidade de Difusão  
de Tecnologia da Cocamar 
para apresentar as novidades 
tecnológicas do setor

SAFRATEC 2017 
COCAMAR

de soluções para os desafios do setor. E uma 
oportunidade ímpar para o produtor conhecer e 
se atualizar sobre as novidades”, declara o 1.º 
vice-presidente do Crea-PR, o engenheiro agrô-
nomo Nilson Cardoso. 

Para o engenheiro agrônomo Osvaldo Da-
nhoni, diretor da AMEA, o Safratec é o resul-
tado da tecnologia adequadamente empregada 
em prol da agricultura, permitindo aos coope-
rados e produtores rurais o acesso ao conheci-
mento atualizado sobre as inovações da área,  
o que contribui para o agronegócio estadual. 

“É um grande aprendizado em dias de cam-
po muito bem organizados. Um apoio em co-
nhecimento sem igual para os produtores, que 
têm a chance de conhecer ou se atualizar sobre 
uma variedade ou o desempenho dessa varie-
dade de milho ou de soja, por exemplo. Além de 
terem acesso direto a técnicos e profissionais,  
à disposição para conversar, trocar informações 
e tirar dúvidas”, pontua. 

Trabalhos técnicos
Os 500 mil metros quadrados aproximada-

mente de área disponibilizados pela Unidade de 
Difusão de Tecnologias (UDT), da Coamo, no 
município de Floresta, na região de Maringá (PR), 
transformaram o Safratec 2017 em uma ‘universi-
dade a céu aberto’. No espaço, foram expostos 
inúmeros trabalhos técnicos em diversos setores. 

Entre eles, estiveram o manejo de solo, o de-
sempenho de cultivares de soja e híbridos de 
milho, o espaço da pecuária com programas 
inovadores, entre os quais a integração lavoura-
-pecuária-floresta (ILPF). Além de cerca de 50 
estandes de empresas e instituições parceiras da 
cooperativa, que divulgaram produtos e serviços, 
a cultura do café e, ainda, uma pista de test-drive 
para carros e utilitários.

No primeiro dia do evento, a programação foi 
reservada exclusivamente à equipe de técnicos 
da Coamo e convidados, com palestras e ativida-

Com o foco principal em contribuir para o 
aumento da produtividade das lavouras, a Co-
camar Cooperativa Agroindustrial realizou nos 
dias 18, 19 e 20 de janeiro deste ano a 25.ª edi-
ção do Safratec, reunindo cerca de cinco mil vi-
sitantes em sua Unidade de Difusão de Tecno-
logias (UDT), no município de Floresta, região 
de Maringá (PR). 

Cooperados, produtores, técnicos, autorida-
des, lideranças e expositores paranaenses e de 
outros estados brasileiros estiveram presentes 
no evento, que oficializou a abertura oficial da 
Colheita de Soja 2016/17 na região. Pela primei-
ra vez nos já 25 anos de realização do evento, os 
participantes desta edição puderam ter acesso à 
exposição de diversos maquinários e também 
em atividades dinâmicas, realizadas na UDT, 
que se tornou um verdadeiro difusor de informa-
ções a céu aberto.

O Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia do Paraná (Crea-PR) e a Associação dos 
Engenheiros Agrônomos de Maringá (AMEA) 
estiveram presentes mais uma vez no evento.

“O Safratec é uma verdadeira vitrine tecnoló-
gica, na qual empresas podem apresentar seus 
novos produtos e tecnologias desenvolvidos em 
laboratório ou nas empresas de máquinas, além 

des sobre temas e novidades apresentadas em 
primeira mão aos participantes. 

Segundo Leandro Teixeira, chefe do departa-
mento técnico da Cocamar, grande parte do ma-
terial informativo reunido e divulgado durante o 
evento resultará em trabalhos que servirão de 
base para pesquisas, estudos, mestrados e até 
mesmo doutorados. Para ele, o acesso ao conhe-
cimento e a interação disponibilizados durante o 
Safratec aos produtores são fundamentais para 
o crescimento do agronegócio do estado e do país.

“Além do conteúdo teórico compartilhado du-
rante as palestras, existe a chance de comprovar 
em termos práticos, na hora, o que está sendo de-
batido. E este é o nosso maior objetivo, demons-
trar ao nosso cooperado, aos produtores, o que 
tem de mais moderno, o que tem de novidade e 
de qualidade em insumos agrícolas, para possibi-
litar a eles um momento de aumento na sua pro-
dutividade do uso racional de insumos agrícolas”, 
destaca.

O Safratec é uma oportunidade ímpar  
para o produtor conhecer e se atualizar 
sobre as novidades.

NILSON CARDOSO, engenheiro agrônomo  
e 1.º vice-presidente do Crea-PR
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Lançados em 
2016 e no início 

de 2017, os 
novos processos 

de seleção 
de propostas 

consolidam  
as parcerias  
do Conselho  

com entidades  
de classe

Precisamos fortalecer  
o trabalho que  
as entidades de classe 
realizam em apoio 
à fiscalização das 
profissões abrangidas 
pelo Sistema Confea/
Crea e Mútua. Além 
disso, é fundamental 
divulgar a legislação 
profissional, o Código 
de Ética Profissional  
e a importância quanto 
ao registro da Anotação 
de Responsabilidade 
Técnica e Acervo 
Técnico.

JOEL KRÜGER, presidente  
do Crea-PR e engenheiro civil

O resultado do edital 004/2016-DRI, o primeiro lançado no Paraná com base 
na Resolução n.º 1075/16 (sobre a realização de parcerias com entidades de 
classe do Sistema Confea/Crea) e no Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil (Lei Federal 13.019/14), revelou vinte novas parcerias do Con-
selho com entidades de todo o estado para realizar projetos de interesse públi-
co. Foi disponibilizado o valor de 960 mil reais nesse edital, sendo 880 mil reais 
destinados para as parcerias, o que mostra o esforço para fortalecer cada vez 
mais as ações para os profissionais. 

Dentre as principais mudanças na maneira como serão avaliados, aprova-
dos e realizados os repasses está o rigor. Novos critérios na concepção das pro-
postas, regularidade de documentação e qualidade dos projetos são exigidos 
para participar do processo. Os dois editais lançados pelo Conselho paranaense 
até o momento já estão servindo de exemplo para o Conselho Federal, segundo 
Claudemir Prattes, gerente do Departamento de Relações Institucionais (DRI) 
do Crea-PR, justamente pela rápida adaptação aos trâmites e bons resultados 
de gestão das entidades revelados.

“Todos os projetos selecionados cumprem a nova legislação e tem como 
objetivo o aperfeiçoamento técnico e cultural, além do apoio à fiscalização das 
profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e Mútua”, explica o presidente 
do Crea-PR, engenheiro civil Joel Krüger. Outra grande vantagem é o aumento 
do leque de possibilidades, pois não há mais limitação ao valor de repasse. Se 
até 2015 foram 44 associações contempladas, só com os dois editais novos já 
são 30 delas acolhidas.

CREA-PR FORTALECE 
ENTIDADES DE CLASSE
POR MEIO DE EDITAIS

“Temos 61 projetos aprovados, 30 entidades de classe atendidas e o volume 
de recursos repassados está em torno de 2 milhões de reais”, reitera Prattes, 
reforçando ainda que os recursos são fundamentais para a realização de ações 
conjuntas e integradas do Sistema Confea/Crea, as quais o Conselho não con-
seguiria realizar isoladamente. “O advento da publicação da Lei Federal, com-
binada com a Resolução do Confea, permitiu que o Sistema pudesse realizar 
importantes parcerias com suas entidades registradas, o que certamente refle-
tirá no aperfeiçoamento do exercício profissional ético e responsável, como na 
forte ação de valorização e defesa das profissões junto à sociedade”, finaliza.

Um exemplo são as três cotas aprovadas para o Instituto Brasileiro de Ava-
liações e Perícias de Engenharia do Estado do Paraná (Ibape-PR), e serão 
direcionadas para a realização de eventos no ramo das Engenharias: o 19.º 
Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias (Cobreape), o 1.º 
Congresso Nacional de Engenharia e Tecnologia (Conet) e o Ciclo de Palestras 
Técnicas. Conversamos com algumas contempladas no último edital de cha-
mamento público, o 005/2016-DRI. Confira o impacto positivo que as mudanças 
e o incentivo das cotas significam para cada um deles: 

“Os editais de chamamento são oportunidades das mais importantes para 
apoio às associações de classe. Nossa parceria já é antiga e agora, com as no-
vas tratativas, vemos que trouxeram ainda mais transparência para os proces-
sos. Só temos a agradecer a essa gestão pela maneira como tudo é realizado, 
mostra a seriedade e o comprometimento do Crea-PR. Os interesses das asso-
ciações e do Conselho são similares, são de valorização dos profissionais que 
compõem o sistema, e o modo como todo o processo se dá, não só pelos novos 
critérios, mas também pelo acompanhamento, valoriza o bom trabalho e a busca 
constante pela excelência”. Rodolfo Azanha Batista, presidente da Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel (AEAC).

“Considero o Edital de Chamamento uma forma democrática, inteligente e 
com amparo legal, para que o Crea-PR defina seus parceiros estratégicos em 
ações que contribuam para o desenvolvimento e valorização dos profissionais 
das áreas das Engenharias e Agronomia. Para as entidades que participam 
do processo é uma ótima possibilidade de viabilizar projetos que, muitas ve-
zes, sozinhos não conseguiriam colocar em prática”. Keila Uezi, presidente da 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá (AEAM). 
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“É muito importante a realização e participação nos Editais de Chamamento 
pois o Ibape-PR precisa deste apoio para desenvolver seus trabalhos, ao partici-
par de Comissões de Estudo de Normas Técnicas, atuando também na melhor 
capacitação dos profissionais do Sistema Confea/Crea, entre outras atividades 
que virão a interferir diretamente no trabalho de Engenheiros e Agrônomos. 
Visando ao atendimento da nova legislação, que dará maior transparência e 
melhor distribuição dos recursos, as entidades precisam modernizar suas estru-
turas a esta nova realidade, a fim de conseguirem se manter ativas e atuantes”. 
Luciano Ventura, presidente do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 
Engenharia do Estado do Paraná (Ibape-PR).

“Os novos critérios do Chamamento Público são uma forma democrática e 
justa de liberação de recursos, porque disponibilizam valores para as entidades 
de classe como o CEAL, que tem projetos que vão ao encontro dos objetivos do 
Sistema Confea/Crea. Estes recursos são uma forma de o profissional ter retorno 
dos valores pagos por ele nas ART’s, para seu aperfeiçoamento profissional, 
integração com os demais profissionais e formação continuada”. Brazil Alvim 
Versoza, presidente do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL).

“A AEAPB é uma entidade representativa da classe agronômica na região 
sudoeste do Paraná e se destaca pelas atividades e iniciativas para a capa-
citação, ética profissional, respeito e o fortalecimento do profissional na ativi-
dade rural e empresarial, e neste sentido a participação nos editais e envio de 
projetos vinculados ao sistema Crea/PR pode colaborar muito para fortalecer  
as nossas ações frente a esta entidade com o grupo de associados, impulsio-
nando novas atividades de capacitação e realização profissional e melhorando 
o relacionamento entre os colegas. Percebemos que neste modelo de Editais 
as entidades de classe passam a ser mais exigidas na atuação do quadro dire-
tivo e relacionamento com seus sócios, com a mobilização para a participação, 
valorização, e consequentemente o crescimento da entidade como um órgão 
representativo da classe agronômica”. Edson Roberto Silveira, presidente da 
Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco (AEAPB).

Novo edital previsto
O último Edital de Chamamento Público lançado pelo Crea-PR foi em janeiro deste ano, no valor de R$ 1,3 mi-

lhão. E para o segundo semestre de 2017 outro deverá ser lançado, que irá contemplar propostas para execução 
até dezembro de 2018. Para participar, a entidade deve cumprir todos os itens requeridos. Em caso de dúvidas,  
é necessário procurar o Departamento de Relações Institucionais do Crea-PR ou os gerentes regionais.

Milhares  
de profissionais  

serão atingidos por 
estes projetos,  

o que proporcionará 
uma grande ação  

de aperfeiçoamento  
do exercício profissional 

ético e responsável, 
como também  
da valorização  
das profissões 

abrangidas pelo 
Sistema.

CLAUDEMIR PRATTES,  
gerente do DRI Crea-PR

No início de março, a Associação dos Enge-
nheiros e Arquitetos de Ponta Grossa (AEAPG) 
lançou o selo ‘AEAPG Social’, um programa de 
apoio técnico que a Associação criou para be-
neficiar entidades assistenciais de Ponta Gros-
sa. Enquadram-se aquelas sem fins lucrativos 
e que também tenham como objetivo atender 
gratuitamente a população nas suas respectivas 
áreas de atuação.

Serão oferecidos serviços condizentes com a 
atuação profissional dos sócios da Associação, 
como auxílio na elaboração de projetos e obras, 
por exemplo. Ou seja, o projeto irá oferecer servi-
ços como Consultorias, Projetos Arquitetônicos e 
Complementares, Estudos de Viabilidade, Ade-
quações de edificações existentes a novas nor-
mas, Planos Diretores de Edificações e outros 
serviços em regime de voluntariado ou custeado 
por empresas privadas que venham a aderir à 
AEAPG Social. Os beneficiários serão entidades 
sem fins lucrativos, beneficentes ou de assistên-
cia social, selecionadas pela diretoria da AEA-
PG conforme a viabilidade e porte dos serviços 
demandados. 

Diego Spinardi, presidente da AEAPG, ex-
plica: “Mediante análise do projeto solicitado, 
os escolhidos serão agraciados com nossa cola-
boração em duas fases. A primeira consiste na 
elaboração do projeto arquitetônico, e comple-
mentares, de modo a atender a todas as normas 
vigentes para futuras construções ou reformas 
necessárias. A AEAPG está criando um banco 

ENTIDADE DE CLASSE EM PONTA GROSSA 
LANÇA O SELO ‘AEAPG SOCIAL’

de dados de empresas privadas interessadas em 
ajudar e que possam pagar pelo custo total ou 
parcial dos trabalhos realizados, sendo eles ma-
teriais e mão de obra. Em troca, ganha o direito 
ao final da obra de colocar uma placa informan-
do que a empresa contribuiu ao projeto, bem 
como a possibilidade de aplicar o selo social em 
seus produtos, meios de comunicação, enfim, 
na sua publicidade. Assim todos saberão que 
esta empresa tem uma responsabilidade social 
e contribui com o bem de toda uma sociedade”.

O primeiro projeto adotado pela entidade é a 
reforma e humanização do Hospital João Vargas 
de Oliveira, conhecido como Hospital da Crian-
ça. “Seremos responsáveis pela elaboração dos 
projetos, bem como adotaremos uma ala em que 
faremos um projeto humanizado, criando um 
espaço onde as crianças em tratamento se sin-
tam acolhidas, com as esperanças renovadas, 
auxiliando indiretamente no processo de cura”, 
comenta o presidente da AEAPG. Ele ainda 
destaca que o selo social “conta com ajuda de 
profissionais e escritórios nas áreas de engenha-
ria e arquitetura, bem como empresas patrocina-
doras para a execução dos projetos”.

O programa foi apresentado durante a reu-
nião da diretoria de Arquitetura e Urbanismo da 
Associação. Formada pelos arquitetos Marco 
Moro, Nisiane Madalozzo, Patrícia Wambier e 
Duane Zago, teve a presença de funcionários do 
Hospital da Criança, da Secretaria de Saúde e do 
prefeito de Ponta Grossa.

Associação apresentou programa de assistência dos profissionais 
qualificados da categoria para instituições carentes dos Campos Gerais
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CREA-PR MARCA PRESENÇA NA EXPOLONDRINA 
E NO ENCERRAMENTO DA EXPEDIÇÃO SAFRA
Presidente do Conselho destacou a valiosa atuação dos profissionais  
do Sistema Confea/Crea também no agronegócio

Aconteceu entre os dias 30 de março e 9 de 
abril a 57.ª edição da ExpoLondrina, com o tema 
“Agronegócio, Tecnologia e Novos Horizontes”, 
no Parque de Exposições Governador Ney Bra-
ga, em Londrina. E o Crea-PR marcou presença 
neste que é um dos maiores eventos de lazer, 
entretenimento, negócios, de grande importân-
cia para o agronegócio do país, por meio de uma 
parceria com o Instituto Agronômico do Paraná 
(IAPAR) que destinou parte de seu estande para 
o Conselho. 

Neste espaço, a entidade desenvolveu ativi-
dades de divulgação institucional e atendimento 
aos profissionais de Engenharia e Agronomia 
que visitaram a Feira, conforme explica o enge-
nheiro eletricista Edgar Matsuo Tsuzuki, gerente 
regional em Londrina: “A parceria entre o Iapar e 
o Crea-PR no estande na ExpoLondrina iniciou-
-se em 2014 e continua trazendo ótimos resulta-
dos, dando visibilidade e gerando conhecimento 
para os profissionais”. Presidente do Crea-PR discursa no encerramento da Expedição Safra
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NOVA DIRETORIA NA ASSOCIAÇÃO DOS 
ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PATO BRANCO

CONTECC 2017
Inscrições abertas

As inscrições para a quarta edição do Congresso Técnico Científico da Enge-
nharia e da Agronomia (Contecc) já estão abertas. Os interessados podem enviar 
os trabalhos científicos desenvolvidos em instituições brasileiras até o dia 5 de 
maio. O evento, que este ano acontece entre 8 e 11 de agosto, no Hangar-Centro 
de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém (PA), será realizado paralela-
mente à 74.ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (Soea). Os estudos 
serão publicados nos anais do evento e em revistas científicas.

AEAT APRESENTA NOVA DIRETORIA

A AEAPB empossou, em 23 de 
março, sua nova diretoria. Em ceri-
mônia realizada em Pato Branco, o 
engenheiro agrônomo Clodomir Luiz 
Ascari passou a presidência para o 
também engenheiro agrônomo Ed-
son Roberto Silveira.

O novo presidente é também pro-
fessor da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR), e afir-
ma que a proposta da nova diretoria 
é resgatar a união da classe agronô-
mica, promover eventos relacionados 
à atividade e à valorização e fortale-
cimento profissionais. “Pretendemos 
efetivar vários projetos vinculados 
ao Crea-PR no sentido de trazer os 

engenheiros a participarem mais ati-
vamente das decisões e ações para 
melhoria da atividade técnica do en-
genheiro agrônomo”, afirma.

Joel Krüger, presidente do Crea-
-PR, parabenizou a gestão anterior 

pelo excelente trabalho realizado, 
desejando uma gestão profícua à 
nova equipe. O gerente regional do 
Crea-PR, engenheiro agrônomo Gil-
mar Ritter, também prestigiou a ce-
rimônia.

Em parceria com o Crea-PR e a Gafuri Materiais 
de Construção, a Associação dos Engenheiros Arqui-
tetos de Toledo (AEAT) promoveu no dia 22 de março 
cerimônia de posse de seu novo conselho diretor, para 
a Gestão 2017/2019. Assume a presidência da Associa-
ção o engenheiro civil Cesar Adriano Kruger, seguido 
do também engenheiro civil Ernani Magnabosco na 

vice-presidência. Logo após o pronunciamento dos no-
vos diretores, os convidados, engenheiros e arquitetos 
filiados puderam conferir a palestra “Telhas Cerâmicas 
e Esmaltadas”, ministrada pela empresa Cejatel, de 
Jaraguá do Sul. O objetivo foi apresentar aos profissio-
nais o produto e a técnica de cobertura com a melhor 
aplicação, além de promover a valorização dos profis-

sionais de Toledo, conforme desta-
cou Kruger. A cerimônia foi encerra-
da com um jantar aos convidados.

Confira mais fotos do evento em www.facebook.com/creapr

ENGENHEIROS E AGRÔNOMOS À 
DISPOSIÇÃO DO CAMPO

Durante a abertura da ExpoLondrina, no dia 31 de 
março, dados bastante positivos para o setor foram apre-
sentados pela 11.ª Expedição Safra. A ocasião marcou o 
encerramento dessa edição da caravana e contou com 
a presença de 150 pessoas, entre elas o governador do 
estado, Beto Richa, e o presidente do Crea-PR, Joel Krü-
ger, acompanhado do 1.º vice-presidente, engenheiro 
agrônomo Nilson Cardoso, do 2.º diretor-financeiro, en-
genheiro mecânico Jorge Henrique Borges da Silva, e do 
gerente da regional Londrina, Edgar Tsuzuki. 

Krüger destacou o trabalho dos profissionais vincula-
dos ao Sistema Confea/Crea para o desenvolvimento do 
agronegócio brasileiro. “Nossas profissões, com nossos 
80 mil representados, estão diretamente ligadas ao agro-
negócio e não poderíamos ficar de fora de uma iniciativa 
como a Expedição Safra. Pensa-se muito no Engenheiro 
Agrônomo, mas todas as Engenharias como a Mecâni-
ca, por exemplo, nos tratores, ou a Civil nos barracões, 
e inúmeras outras, estão totalmente relacionadas. Esta-
mos juntos com todo o nosso conhecimento técnico e à 
disposição também do agronegócio”, ressaltou. 

GRANDES OPORTUNIDADES  
NO AGRONEGÓCIO

Entre os dados divulgados pela Expedição Safra, 
gerando boas perspectivas para todos os profissionais 
envolvidos, é de que a safra do Brasil vai alcançar a mar-
ca de 217 milhões de toneladas na temporada 2016/17. 
O índice, chamado de Indicador Brasil, será o maior já 
registrado em um único ciclo. Ainda foi registrado pela 
Expedição que serão colhidas 107,82 milhões de tonela-
das de soja e 31,7 milhões de milho primeira safra. Na 
safrinha são esperados 60,9 milhões de toneladas e o res-
tante, para atingir a marca total recorde, será composto 
por outros grãos, como arroz, trigo e feijão.

Giovani Ferreira, coordenador da Expedição Safra e 
jornalista da Gazeta do Povo, fez um balanço do setor e 
apontou as tendências para o próximo ciclo. “Em 1960, 
segundo dados da FAO, tínhamos 4,3 hectares de terra 
cultivada por pessoa. Em 2020, que é amanhã, teremos 
1,8 hectare por pessoa. E as áreas de agricultura estão 
aqui, na América do Sul. Mas isso não basta, precisa-
mos de estratégia para aproveitar todas as oportunida-
des, especialmente nas exportações”, indicou. Já Afrâ-
nio Brandão, presidente da Sociedade Rural do Paraná, 
frisou que “essa grande safra é um pilar na economia e 
traz um reflexo muito positivo ao Brasil. Hoje, apesar de 
todo o mar de corrupção, estamos em um momento de 
otimismo, e muito disso ocorre pela expectativa da exce-
lente safra”.

Jorge Henrique Borges da Silva, Joel Krüger e Nilson Cardoso

Jornalista Giovani Ferreira, Presidente do Crea-PR Engenheiro 
Civil Joel Krüger, vice-presidente Nilson Cardoso e gerente da 
Regional Londrina, Edgar Tsuzuki

Em 1960, segundo dados da FAO, 
tínhamos 4,3 hectares de terra 

cultivada por pessoa. Em 2020,  
que é amanhã, teremos 1,8 hectare 

por pessoa. E as áreas de agricultura 
estão aqui, na América do Sul.  

Mas isso não basta, precisamos  
de estratégia para aproveitar  

todas as oportunidades, 
especialmente nas exportações.

GIOVANI FERREIRA,  
coordenador da Expedição Safra  

e jornalista da Gazeta do Povo
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AREAC HOMENAGEIA  
JOEL KRÜGER E NORBERTO ORTIGARA

Para destacar o reconhecimento ao trabalho 
desenvolvido em prol da agricultura no Paraná, 
a Areac – Associação Regional dos Engenheiros 
Agrônomos de Cascavel – promoveu no dia 8 de 
fevereiro evento em homenagem ao presidente 
do Crea-PR, o engenheiro civil Joel Krüger, e ao 
secretário estadual de Agricultura e Abasteci-
mento, Norberto Anacleto Ortigara. O presidente 
da associação, Francisco Justo Júnior, oficializou 
a homenagem com a entrega de placas a Krü-
ger e Ortigara, e ressaltou o papel fundamental 
de ambos na valorização dos profissionais e nas 
ações promovidas nos últimos anos no estado.

Diversos dos principais líderes de institui-
ções ligadas ao agronegócio estiveram presen-
tes na homenagem, realizada na sede da Areac, 
durante a 208.ª Reunião do Conselho Deliberati-
vo e apresentação do Planejamento Estratégico 
das Ações para 2017. Entre eles, Florindo Dal-
berto, presidente do Iapar – Instituto Agronômi-
co do Paraná; Rubens Ernesto Niederheitmann, 

presidente do Emater; Luiz Lucchesi, presidente 
da FeaPR; e Agassiz Linhares Neto, secretário 
de Agricultura de Cascavel.

O engenheiro agrônomo Daniel Roberto Ga-
lafassi, também presente no evento, ressaltou a 
importância da homenagem pela contribuição 
dos profissionais à agronomia no Estado. “É um 
reconhecimento ao trabalho do Joel Krüger no 
sentido de reforçar o grande papel da agricultura 
na região Oeste do Paraná, valorizando a função 
do profissional no desenvolvimento de tecnolo-
gias, levando informação ao agricultor, fazendo 
com que a produtividade aumente e disseminan-
do a todos o que estes profissionais realmente 
fazem no meio rural”, argumenta. 

E acrescentou: “Ao Norberto Ortigara em fun-
ção do que vem desenvolvendo à frente da secre-
taria de agricultura do Estado, em relação a par-
cerias e projetos de integração, e o quanto esse 
trabalho tem contribuído significativamente para 
a agricultura paranaense”.

A ENGENHARIA
MOVIMENTA 
O MUNDO.
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No Jubileu de Rubi da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea 

faz questão de lembrar a importância de garantir qualidade de vida a todos os 

profissionais da área tecnológica.

São 20 benefícios reembolsáveis e sociais exclusivos e extensíveis a 

dependentes, plano de saúde, previdência complementar com taxas 

reduzidas e descontos nas melhores marcas nacionais e regionais.

Para ter acesso a tudo isso, basta associar-se como Sócio Contribuinte.

Dica: a anuidade para novos associados é de R$40 durante todo o ano*!
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R. Dr. Zamenhof, 193 - Alto da Glória - Curitiba-PR - CEP: 80030-320

Ligue! 0800 642 0003 | *Taxa de inscrição fixa de R$ 10.

www.mutua-pr.com.br

Mútua


