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Inicio este editorial agradecendo a todos pela con-

fiança em mim depositada para assumir a presidência 

do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

Paraná durante a próxima gestão, 2018-2020.

Sinto-me extremamente honrado em estar à frente 

do Conselho Regional, que faz parte da minha traje-

tória profissional há 30 anos, desde quando era es-

tudante de engenharia na Universidade Estadual de 

Londrina. Além de bastante incentivado pelo trabalho 

já realizado pelas gestões anteriores, daremos conti-

nuidade às conquistas alcançadas e os desafios são 

inúmeros, assim como as grandes possibilidades que 

os próximos anos nos trazem.

Sabemos o quanto a valorização das profissões, o 

fortalecimento das entidades de classe e as relações 

com as instituições de ensino são fundamentais e 

devem continuar como prioridade nas atividades de-

senvolvidas e defendidas pelo Crea-PR. Assim como 

a modernização dos processos de gestão e das ações 

de fiscalização, e ampliação do relacionamento com 

a sociedade, fatores apresentados no nosso plano de 

gestão aos profissionais de todo o Paraná.

Para isso, continuarei atuando com foco em um tra-

balho em conjunto, buscando a melhoria contínua e um 

bom relacionamento de equipe, por meio de uma ges-

tão participativa utilizando o diálogo como principal fer-

ramenta. E tenho certeza de que poderei contar com o 

empenho e a colaboração de todos.

Desde já, o meu muito obrigado. E vamos em frente!

Engenheiro Civil

Ricardo Rocha de Oliveira

Presidente do Crea-PR

Apoio:

facebook.com/creaprtwitter.com/crea_pr
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CONHEÇA O NOVO 
PRESIDENTE DO CREA-PR 
E DEMAIS ELEITOS PARA 
A GESTÃO 2018/2020
O engenheiro civil Ricardo Rocha de Oliveira assumiu a função no dia 2 de janeiro 

e está visitando as Regionais do Conselho no Estado; também já tomaram posse os 

demais eleitos do Paraná

ELEIÇÕES

Aconteceram no dia 15 de dezembro de 

2017, em todas as Inspetorias e Regionais do 

Crea-PR, as eleições para alguns cargos do 

Sistema Confea/Crea e Mútua, em âmbito na-

cional e regional. Os eleitos no Paraná foram: 

engenheiro civil Joel Krüger para presidente do 

Confea, engenheiro civil Ricardo Rocha de Oli-

veira para presidente do Crea-PR, engenheiro 

Julio Cesar Vercesi Russi para diretor geral da 

Mútua e engenheiro químico Luiz Eduardo Ca-

ron para diretor administrativo da Mútua. Seus 

mandatos iniciaram em 1º de janeiro de 2018 e 

seguem até 31 de dezembro de 2020.

Homologado pelo Plenário do Confea no dia 

28 de dezembro, Ricardo Rocha de Oliveira re-

cebeu em 2 de janeiro o cargo de presidente do 

Crea-PR das mãos do presidente em exercício 

na época, engenheiro agrônomo Nilson Car-

doso. A cerimônia contou com a presença dos 

últimos presidentes do Crea-PR, engenheiro 

agrônomo Álvaro Cabrini Júnior e engenheiro ci-

vil Joel Krüger. Estiveram presentes ainda o 2.º 

vice-presidente do Crea-PR na época, engenhei-

ro civil Cássio José Ribas Macedo, a engenheira 

civil Vivian Curial Baeta de Faria, o engenheiro 

eletricista Rolf Gustavo Meyer, o superinten-

dente do Crea-PR, engenheiro agrônomo Celso 

Roberto Ritter, o engenheiro mecânico Jorge 

Henrique Borges da Silva e a esposa do novo 

presidente eleito, engenheira civil Ana Maria de 

Sousa Santana de Oliveira. Ao ser empossado, o 

novo presidente prestou o compromisso de bem 

O engenheiro civil Joel Krüger, ex-presidente do Crea-PR, e 
o novo presidente do conselho, o também engenheiro civil 
Ricardo Rocha de Oliveira.

6 r  e v i  s t  a

CREA-PR



e fielmente desempenhar a função, 

e dar fiel cumprimento às normas 

legais e ao Regimento Interno do 

Crea-PR.

“É extremamente marcante para 

mim como profissional paranaense, 

formado pela Universidade Estadual 

de Londrina, professor, ex-reitor da 

Unioeste e ex-conselheiro do Crea-

-PR, assumir a presidência deste 

Conselho. Tenho agora uma enorme 

responsabilidade de interagir com to-

dos os profissionais do Estado para 

realizar uma grande gestão”, disse.

“Graças a sua personalidade, 

você conquistou os profissionais 

do Paraná e obteve uma votação 

histórica para quem disputou pela 

primeira vez”, destacou Cabrini, ex-

-presidente do Crea-PR. Já Nilson 

Cardoso desejou sucesso à nova 

gestão e destacou a importância 

de ouvir os profissionais. “Acredito 

que em sua campanha você tenha 

feito esse diálogo e agora como 

novo presidente é necessário colo-

car em prática esse discurso, valo-

rizando os profissionais e empresas 

que representamos”, aconselhou. 

O 2.º vice-presidente do Crea-PR  

na data também parabenizou o 

novo presidente eleito. “Fiquei fe-

liz com sua eleição e tenho certeza 

de que você tem toda a capacidade 

para realizar um excelente trabalho 

à frente do nosso Conselho”, disse 

Cássio.

Por fim, o presidente do Crea-PR 

nas duas últimas gestões ressaltou a 

oportunidade de inovar e realizar mu-

danças. “Hoje começa a sua gestão. 

O importante é avançar, olhar para 

frente e mudar o que for necessário. 

Conte comigo e com todos os presi-

dentes de gestões anteriores para lhe 

auxiliar no que for necessário, mas 

tenho certeza de que você fará um 

excelente trabalho em prol de todos 

os profissionais e empresas da Enge-

nharia do Paraná”, afirmou Joel.

LIDERANÇAS DAS 
ÁREAS TECNOLÓGICAS 
PRESTIGIARAM A POSSE 
DE RICARDO ROCHA

No dia 22 de janeiro foi realizada 

a posse solene do presidente Ricar-

do Rocha, em cerimônia marcada 

pela presença de lideranças da 

Engenharia, Agronomia e Geociên-

cias. Foram empossados também 

na oportunidade os diretores geral 

e administrativo da Mútua-PR, en-

genheiro civil Julio Cesar Vercesi 

Russi e engenheiro químico Luiz 

Eduardo Caron, respectivamente, 

e  os novos conselheiros titulares e 

suplentes do Colegiado 2018.

O evento realizado na UniBrasil 

contou com a presença do presiden-

te do Confea, engenheiro civil Joel 

Krüger, do presidente da Mútua, 

engenheiro civil Paulo Roberto de 

Queiroz Guimarães, e dos secre-

tários estaduais de Infraestrutura 

e Logística, engenheiro civil José 

Richa Filho, e de Ciência, Tecno-

logia e Ensino Superior, João Car-

los Gomes. Também presentes na 

mesa de autoridades a pró-reitora 

de Graduação do UniBrasil Centro 

Universitário, professora Lilian Pe-

reira Ferrari, o presidente da Asso-

ciação Brasileira dos Engenheiros 

Agrícolas – Seção Paraná (ABEAG-

-PR), engenheiro agrícola Valmor 

Pietsch, a engenheira agrônoma e 

Da esquerda para a direita: o presidente do Confea Joel Krüger, o diretor administrativo da Mútua Luiz Eduardo Caron, o presidente da Mútua Paulo 
Roberto de Queiroz Guimarães, o diretor geral da Mútua Julio Cesar Vercesi Russi e o presidente do Crea-PR Ricardo Rocha de Oliveira.
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conselheira do Crea-PR, Marcia 

Helena Laino e o reitor da Univer-

sidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG), engenheiro civil Carlos 

Luciano Sant’Ana Vargas.

Prestigiaram o evento os pre-

sidentes de gestões anteriores do 

Crea-PR, o arquiteto e urbanista 

Armando Strambi, o engenheiro 

civil Orlando Maciel Strobel e o en-

genheiro agrônomo Álvaro Cabrini 

Junior. O presidente Ricardo Rocha 

de Oliveira recebeu seu termo de 

posse das mãos do presidente do 

Confea, Joel Krüger. Os diretores 

da Mútua-PR receberam seus ter-

mos do presidente da Mútua, Paulo 

Guimarães, que parabenizou todos 

os empossados. Ele disse também: 

“acreditamos que o desenvolvi-

mento do Brasil e a qualificação 

dos profissionais da engenharia 

nacional se dão por meio da edu-

cação e nessa área temos alguns 

projetos a realizar em parceria com 

o Confea na nova gestão”. 

O secretário José Richa Filho, 

representando o governador do Pa-

raná Beto Richa, fez uma reflexão 

sobre a importância do trabalho 

que os colegas realizam em prol de 

todos os paranaenses, com o de-

senvolvimento, ações preventivas, 

e principalmente “ética, um requi-

sito indispensável para quem atua 

em cargos fiscalizatórios, além do 

compromisso de bem servir à co-

munidade”. E finalizou: “os diri-

gentes e representantes do Crea 

auxiliam o Estado a promover uma 

vida melhor aos seus habitantes”.

Já o secretário estadual João 

Carlos Gomes comentou sobre a 

“preocupação que o Crea-PR tem 

com a qualidade da formação dos 

profissionais, visível nas ações e 

eventos como o Fórum de Docen-

tes, e tenho certeza de que o profes-

sor Ricardo e todos os gestores que 

assumem o Crea continuam visan-

do sempre à melhoria, formação e 

qualificação dos profissionais”.

Quem também falou na posse 

e “passou o bastão” para Ricardo 

foi Joel Krüger, eleito presidente 

do Conselho Federal de Enge-

nharia e Agronomia (Confea). Ele 

presidiu o Crea-PR nos dois úl-

timos mandatos e comentou que 

“o período foi pautado em pilares 

fundamentais na história do Con-

selho: planejamento, compromis-

so, dedicação e continuidade dos 

trabalhos executados nas gestões 

anteriores”. Krüger aproveitou a 

ocasião para agradecer a cada um 

dos conselheiros, diretores, enti-

dades de classe, instituições de 

ensino e empresas que acompa-

nharam os seis anos de sua ges-

tão no Paraná, e destacou o corpo 

funcional “pelo profissionalismo e 

dedicação ao Crea-PR pela causa 

da Engenharia, da Agronomia e 

das Geociências”. 

O novo presidente do Crea-PR, engenheiro civil Ricardo Rocha de Oliveira, discursa na cerimô-
nia de posse.
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INOVAÇÃO
NA NOVA GESTÃO
Feliz pelo momento que marca o 

início de sua gestão como presi-

dente do Crea-PR, Ricardo Rocha 

destacou em sua fala a principal 

marca do Conselho, que é a fis-

calização e valorização do exercí-

cio profissional. “Vamos realizar 

ações para promoção de proces-

sos de fiscalização ainda mais 

assertivos, dinâmicos e participa-

tivos. Para isso, estamos propondo 

ampliar o trabalho desenvolvido 

nas últimas gestões do Crea-PR, 

investindo ainda mais na inova-

ção tecnológica para potencializar 

a ação fiscalizatória, atuando em 

conjunto com as diretrizes das Câ-

maras Especializadas e o apoio de 

nossos inspetores em todo o Es-

tado. Pretendemos ainda intensi-

ficar o processo de modernização 

e melhoria contínua do programa 

de capacitação e atualização de 

conhecimento ao corpo funcional 

do nosso Conselho”, disse.

Sobre as entidades de clas-

se, ele afirmou que a gestão “vai 

promover políticas de apoio à 

manutenção, criação e resga-

te destas instituições para que 

continuem atuantes e exerçam 

seu papel político na defesa das 

profissões, no Sistema Confea/

Crea/Mútua e na sociedade em 

geral”. Como professor universi-

tário e ex-reitor da Unioeste que 

conhece bem o trabalho já de-

senvolvido pelo Crea-PR, asse-

gura que “a  gestão também tem 

o compromisso de aproximação 

com as nossas instituições de 

ensino de todo o Estado”.

Presidente Eng. Civ. Ricardo Rocha de Oliveira

1.º Vice-Presidente Eng. Agr. Otávio Perin Filho

2.º Vice-Presidente Eng. Eletric. José Fernando Garla

1.ª Secretária Engª. Agr. Marcia Helena Laino

2.ª Secretária Engª. Civ. Gabriela Mazureki Campos Bahniuk

3.º Secretário Eng. Mec. Edson Luiz Belido

1.º Dir. Financeiro Eng. Civ. Gerson Luiz Boldrini

2.º Dir. Financeiro Eng. Seg. Trab. Benedito Alves dos Santos Junior

Dir. Adjunto Eng. Eletric. Gilson Nakagaki

Durante a Sessão Plenária n.º 957 realizada dia 24 de janeiro no auditório do Instituto de Engenharia do Paraná 
(IEP), os conselheiros elegeram por unanimidade a nova diretoria do Crea-PR, indicada pelo presidente Ricardo 
Rocha, que ficou assim constituída:

Na mesma Sessão Plenária os conselheiros elegeram o novo diretor finan-

ceiro da Mútua, o engenheiro mecânico Harlon Luna Ferreira. O ato foi co-

ordenado pela Comissão Eleitoral do Crea-PR, presidida pelo conselheiro 

engenheiro agrônomo Almir Gnoatto. Ao final da Plenária ele foi empossado 

pelo presidente Ricardo Rocha, juntando-se ao diretor geral Julio Russi e ao 

diretor administrativo Luiz Eduardo Caron.

DIRETOR FINANCEIRO
DA MÚTUA
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CONHEÇA MAIS 
SOBRE O TRABALHO 
DO PRESIDENTE DO 
CREA-PR

2. Nas suas propostas, durante a campanha, o senhor destacou quatro frentes de atuação. Pretende 
mantê-las em foco?

R: Durante a campanha eleitoral mostrei o plano de gestão aos profissionais de todo o Paraná, com foco 

na valorização das profissões, fortalecimento das entidades de classe e das relações com as instituições de 

ensino, modernização dos processos de gestão e das ações de fiscalização, e ampliação do relacionamento 

com a sociedade. O trabalho agora é colocar esse plano em execução e, para isso, conto com o empenho e a 

colaboração de toda a equipe do Crea-PR. Nos lugares onde atuei, sempre pautei minha administração pelo 

trabalho em conjunto e pelo diálogo, buscando a melhoria contínua e um bom relacionamento de equipe. 

Por isso, devemos manter a boa administração e ousar em algumas questões, com o objetivo de melhorar 

ainda mais nosso Conselho.

3. Sobre o foco na valorização profissional, quais são as ideias que o senhor e sua equipe trazem para 
os profissionais paranaenses?

R: A valorização profissional deve começar desde os acadêmicos. Para exercer a profissão de engenhei-

ro, agrônomo ou profissional das geociências são necessárias duas habilitações: a acadêmica, obtida pela 

diplomação por uma instituição de ensino devidamente registrada no Ministério da Educação, e a habili-

tação legal, obtida pelo registro profissional junto ao Crea. Temos um programa específico para aproximar 

O novo presidente do Crea-PR, o engenheiro civil Ricardo Rocha de Oliveira.

1. Disputando pela primeira vez o 
pleito, como foi para o senhor receber 
a notícia de que estava eleito para pre-
sidente do Conselho e com votação ex-
pressiva? E quais são as expectativas 
para a gestão que inicia?

R: É extremamente marcante para 

mim como profissional paranaense, for-

mado pela Universidade Estadual de 

Londrina, professor, ex-reitor da Unio-

este e ex-conselheiro do Crea-PR assu-

mir a presidência deste Conselho. Iniciei 

minha convivência com o Conselho já 

quando estava cursando engenharia, 

há 30 anos. Desde então o Crea-PR fez 

parte de minha trajetória profissional, 

um local onde sempre tive um excelente 

relacionamento. Tenho agora uma enor-

me responsabilidade de interagir com 

todos os profissionais do Estado para 

realizar uma grande gestão.
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os estudantes do sistema profissional, o Programa CreaJr-PR, aberto a todas as instituições de ensino 

paranaenses, tanto as de nível superior quanto as de nível tecnológico e técnico. Mas nosso objetivo é am-

pliar ainda mais a participação dos estudantes. Para isso, criamos a Assessoria de Inserção Profissional, 

que pretende fomentar, apoiar e debater com nossas instituições de ensino ações relacionadas à inserção 

profissional como, por exemplo, incentivo à criação de dispositivos de residência-técnica como processo de 

inserção dos egressos no exercício profissional.

4. Sobre o fortalecimento das relações com as entidades de classe e as instituições de ensino, o que 
podemos esperar de inovador nas possibilidades de parcerias estabelecidas pelo Crea-PR?

R: Sobre as entidades de classe, vamos promover políticas de apoio à manutenção, criação e resgate 

destas instituições para que continuem atuantes e exerçam seu papel político na defesa das profissões, no 

Sistema Confea/Crea e Mútua e na sociedade em geral. Como professor universitário e ex-reitor da Unioeste, 

a nossa gestão também tem o compromisso de aproximação com as instituições de ensino de todo o Estado. 

Afinal, são as universidades que formam os novos profissionais e elas têm o dever de orientar seus alunos 

sobre a importância do registro profissional. Para isso, temos uma série de produtos e serviços oferecidos 

às instituições de ensino. Um exemplo é a revista Técnico-Científica do Crea-PR, uma publicação multi-

disciplinar que proporciona a disseminação do conhecimento técnico e científico produzido nas áreas de 

engenharia, agronomia e geociências. Desde o seu lançamento em 2013, já publicamos sete edições e mais 

duas especiais, somando até o momento mais de 100 mil acessos ao periódico. Também temos o Portal da 

Educação, que reúne informações relevantes sobre o nosso Sistema Profissional, com uma série de serviços 

voltados para as instituições de ensino. Por isso, tenho o compromisso de ampliar o portfólio de produtos 

e serviços já ofertados aos docentes. Temos também um grande desafio, que é estruturar os processos de 

acompanhamento, avaliação e análise de concessão de atribuições no novo formato, a partir da Resolução 

n.° 1.073 do Confea.

5. Com relação à modernização da gestão e da fiscalização, suas propostas mostraram que conhece os 
modelos e programas do Crea-PR, assim como está ciente da atual realidade, especialmente nas fiscaliza-
ções. O que destacaria como mudança?

R: Vamos realizar ações para promoção de processos de fiscalização ainda mais assertivos, dinâmicos e 

participativos. Para isso, estamos propondo ampliar o trabalho desenvolvido nas últimas gestões do Crea-

-PR, investindo ainda mais na inovação tecnológica para potencializar a ação fiscalizatória, atuando em 

conjunto com as diretrizes das Câmaras Especializadas e o apoio de nossos inspetores em todo o Estado. 

O objetivo do Crea-PR, ao fiscalizar as obras e os serviços técnicos vinculados às diversas profissões que 

representa, é proteger a sociedade de danos que possam ocorrer na execução do objeto fiscalizado. A legis-

lação determina que somente os profissionais habilitados podem executar obras e serviços de Engenharia 

e Agronomia, pois estão aptos a oferecer à sociedade um acompanhamento idôneo e tecnicamente eficaz. 

Para isso, o Crea-PR possui uma estrutura tecnológica já consolidada, mas que nessa nova gestão terá 

ainda mais foco, com a construção de novos produtos para cruzamento de informações, aumentando a efi-

ciência e a eficácia de nossa fiscalização.

Um exemplo é o aplicativo do Crea-PR, disponível para Android e iOS, por meio do qual é possível fazer 

denúncias de forma ágil de obras e serviços, para a averiguação por parte de nossas equipes. O usuário 

pode anexar imagens feitas com o próprio celular, cadastrar a coordenada GPS e, após o preenchimento, ele 

recebe um número de protocolo para acompanhar o processo. A ferramenta disponibiliza também a consulta 

da situação cadastral de profissionais e empresas registrados por nome ou número de registro, da situação 

de protocolos ou da localização de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), permitindo que cada 

cidadão possa contribuir com a segurança da sociedade.
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JOEL KRÜGER,
Eleito presidente do Confea

Graduado em Engenharia Civil pela UFPR e mestre em Educação pela PUC-

PR. É professor universitário há mais de 30 anos. Em 1999, iniciou sua trajetória 

no Crea-PR como conselheiro e, em 2012, foi eleito para seu primeiro mandato 

como presidente, sendo reeleito em 2015.

Entre suas propostas estão defender a sobe rania, o capital tecnológico e as 

empresas nacionais; valorização e defesa dos profissionais da engenharia, agro-

nomia, geociências, técnicos e tecnólogos; im plantar e exigir reciprocidade de 

tratamento no trânsito internacional do exercício profissional; normatizar o rol 

de cargos técnicos privativos aos títulos profissio nais; reestruturar o Congresso 

Nacional de Profissionais e demais fóruns deci sórios; implantar programa nacional de apoio às entidades de classe; 

ampliar a representação das profissões nas estruturas nacionais das Câmaras Especializadas; desencadear cam-

panha nacio nal em prol da modernização da Lei de Licitações e do fim do pregão para a contratação de obras de 

engenharia, agronomia e geociências; combater a multiplicação excessiva de cursos e a fragilização do processo 

de formação de novos profissionais; e respeitar os princípios fundamentais do serviço público na gestão do Confea, 

como probidade, publicidade, moralidade, legalidade, economicidade e transparência.

Entre suas propostas estão a valorização profissional; implementar programa de defesa de atribuições e 

da ética no exercício profissional; criar ações de valorização de inovações desenvolvidas por profissionais do 

Crea-PR; valorizar direitos profissionais, destacando a justa remuneração, respeito aos va lores de tabelas de 

honorários, salário mínimo profissional; ocupação de cargos por profissionais habilitados; fortalecimento das 

entidades de classe e das relações com instituições de ensino; intensificar as ações do Programa de Apoio 

à Sustentabilidade das Entidades de Classe (ProEC); promover o diálogo entre o Crea-PR, IEs e órgãos de 

regulamentação da Educação; ampliar produtos e serviços para docentes; estruturar processos de acompa-

nhamento de concessão de atribuições (Resolução Confea n.º 1073/2016); ampliar e fortalecer o Programa 

CreaJr; e modernização da gestão e da fiscalização.

RICARDO ROCHA DE OLIVEIRA,
Eleito presidente do Crea-PR

Engenheiro Civil formado pela Universidade de Londrina (UEL) em 

1988, mestre (1993) e doutor em Engenharia Civil pela Universidade Fede-

ral de Santa Catarina (UFSC) em 2010. Reitor da Unioeste (2003-2004), pro-

fessor da Unioeste desde 1995, onde foi diretor de centro, coordenador de 

curso e chefe de departamento. Presidente da Associação dos Engenheiros 

e Arquitetos de Cascavel (AEAC) em 2014 e 2015. No Crea-PR, já atuou 

como conselheiro titular (2004-2006) e coordenador do Colégio de Entida-

des Regionais (CDER) da Regional Cascavel (2015), da CES-Comissão de 

Educação do Sistema (2005), da Comissão Organizadora do 9.º CEP.

CURRÍCULOS E PROPOSTAS DOS ELEITOS
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Entre suas propostas estão criar linhas de benefícios específicas aos conselheiros e funcionários do Sistema 

Confea/Crea/Mútua; ampliar os valores dos benefícios para imóveis e veículos, com a ampliação dos prazos para 

pagamentos; ampliar o orçamento e a autonomia da diretoria regional; e promover mais transparência da aplicação 

e destinação dos recursos da Mútua.

JULIO CESAR VERCESI RUSSI,
Eleito diretor geral da Mútua-PR

LUIZ EDUARDO CARON,
Eleito diretor administrativo da Mútua-PR

HARLON LUNA FERREIRA
Eleito diretor financeiro da Mútua

Engenheiro civil formado em 1981 pela UFPR, pós-graduado em Tecnologia da 

Informação pela Universidade Positivo, 35 anos dedicados ao rodoviarismo parana-

ense junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) e 12 anos 

atuando como professor na Universidade Tuiuti do Paraná (setor de Ciências Exatas). 

Conselheiro do Crea-PR por seis anos e membro da JARI, do DER-PR, por oito anos.

Entre suas propostas estão alteração dos Estatutos da Mútua para conquista 

de maior autonomia na gestão e independência na implantação de ações regionais; 

promover várias ações de apoio e valorização das entidades de classe do Sistema 

Confea/Crea; e realizar ações conjuntas com o Crea-PR para promoção da ética 

profissional e defesa de atribuições profissionais.

Engenheiro químico formado pela UFPR em 1979 e mestre em Materiais Poliméricos 

pela UFSCar SP em 1997. Já atuou na COPEL/LAC, LACTEC e como consultor autôno-

mo. Participou da AEQP, SENGE-PR e IEP, foi coordenador do CEEQGEM 2014–2015, 

coordenador do CCEEQ/CONFEA 2015 e é conselheiro do Crea-PR desde 2012. 

Entre suas propostas estão exercer gestão ad ministrativa com ética, legalidade, 

probidade, moralidade, impessoalida de e transparência; trabalhar pela interiorização 

da MÚTUA, visando abra çar todo o Paraná; realizar ampla divulga ção das normativas 

que governam a MÚTUA; propugnar por maior independência de atuação da MÚ-

TUA; es tudar as resoluções conexas à MÚTUA, visando gerar propostas de valoriza-

ção profissional, das profissões e entidades de classe; e ampliar o número de associa-

dos, por meio da ampla divulgação de ações e aproximação dos profissionais do Crea.

Engenheiro mecânico formado em 2010 pela Faculdade Anhanguera de Ma-

tão, tecnólogo (2009) e técnico (2008) em Mecânica pela Universidade Federal 

Tecnológica do Paraná. Atua na área administrativa, planejamento empresarial 

e gerência de projetos. De 2011 a 2013 atuou como engenheiro de campo no 

Grupo Montarte. Conselheiro do Crea-PR desde 2014, coordenador do Comitê 

Elevadores da ABNT (2017-2018) e coordenador-adjunto da Comissão de Ética 

do Crea-PR (2017). Participação associativa nas Associações dos Engenheiros, 

Arquitetos e Agrônomos da Região de Bandeirantes e do Norte Pioneiro, Institu-

to de Engenharia do Paraná, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná e 

Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina.
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RETROSPECTIVA
Confira os principais encontros, debates e realizações 
promovidos pelo Crea-PR em 2017

REALIZAÇÕES

Apesar de ter sido um período atribulado 

para o país em diversos sentidos e setores, é 

possível dizer que o ano de 2017 proporcionou 

para conselheiros, inspetores, funcionários e 

profissionais habilitados no Crea-PR uma soma 

de realizações, encontros e debates importantes 

que renderam crescimento profissional, aprimo-

ramento, avanços, bons momentos e conquistas 

para as Engenharias, Agronomia, Geociências, 

Tecnológicas e Técnicas. Foram muitas as oca-

siões, ao longo do ano, em que foram reunidos 

profissionais, estudantes, empresários, repre-

sentantes do poder público e demais envolvidos 

GOVERNANÇA COOPERATIVA
Em março de 2017 o Crea-PR realizou o pri-

meiro ciclo do ano de reuniões de governança coo-

perativa em todas as suas Regionais. O Programa 

Governança Cooperativa agrega profissionais que 

se organizam no CDER – Colégio de Entidades Re-

gionais e conta também com a participação do Co-

légio de Inspetores. Nas reuniões foram colhidas 

sugestões e o gerente do Departamento de Rela-

ções Institucionais (DRI) do Crea-PR, Claudemir 

Prattes, destacou a participação das entidades no 

Edital de Chamamento Público que disponibiliza 

verba para aquelas que desejam realizar eventos 

com o Conselho. Oportunidades em diferentes 
cidades do Paraná e do país serviram para pro-
mover o encontro e a rica troca profissional. 

O início de 2018 chega com muitas novidades 
no Crea-PR, uma vez que, além da tradicional 
renovação do terço de conselheiros, tem o iní-
cio da gestão do novo presidente eleito. Sendo 
assim, objetivos estão sendo redefinidos, con-
quistas e atitudes são valorizadas novamente, e 
o momento é de agir com motivação e levando 
em conta as lições, estímulos, inspirações e me-
lhorias aprendidas ao longo dos 12 meses que 
passaram. Nas páginas a seguir, a Revista do 
Crea-PR relembra os destaques de 2017, confira:

técnicos e que fortaleçer o apoio à fiscalização 

das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/

Crea e Mútua, a divulgação da legislação profis-

sional e do Código de Ética Profissional, além da 

conscientização sobre a importância de registro da 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e 

do Acervo Técnico. Outro tema bastante discutido 

nas reuniões realizadas foi o Programa de Sus-

tentabilidade das Entidades de Classe (Proec) 

aprovado pelo CDER Estadual. Os demais ciclos 

aconteceram nos meses de julho (2º), novembro e 

dezembro (3º).
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1.ª SEMANA DE ÉTICA
O Crea-PR realizou a 1.ª Semana 

de Ética, entre os dias 16 de novem-

bro e 7 de dezembro, com o tema 

‘Ética Profissional e aplicabilidade 

da Resolução n.º 1.090/2017 do Con-

fea’. O debate aconteceu nas oito 

Regionais do Crea-PR (Ponta Gros-

sa, Maringá, Apucarana, Londrina, 

Pato Branco, Cascavel, Guarapuava 

e Curitiba), juntamente com as reu-

niões de Governança Cooperativa. 

Participaram os conselheiros e ins-

petores do Crea-PR, representantes 

de instituições de ensino, e dirigen-

tes do CreaJr-PR que compõem o 

Colégio de Inspetores; e os presi-

dentes e diretores de entidades de 

classe, que compõem o Colégio de 

Entidades de Classe Regional.

Na oportunidade teve uma pa-

lestra sobre os Resultados da Ges-

tão e Metodologia da Reflexão com 

o superintendente do Crea-PR, en-

genheiro agrônomo Celso Roberto 

Ritter, e a palestra ‘Ética Profissio-

nal e Aplicabilidade da Resolução 

n.º 1.090/2017 do Confea’, com o 

assessor da Comissão de Ética do 

Crea-PR, engenheiro químico Paulo 

Markovicz, e o procurador do Crea-

-PR na época, Igor Tadeu Garcia.

43.º EPEC
Nos dias 26 e 27 de outubro, foi 

realizado o 43.º Encontro Paranaen-

se de Entidades de Classe (EPEC) 

do Paraná, no Recanto Cataratas 

Thermas Resort em Foz do Iguaçu, 

com a presença de aproximadamen-

te 400 participantes. O evento, pro-

movido pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Paraná 

(Crea-PR) e pelo Colégio de Entida-

des Regionais (CDER), teve como 

tema ‘Sustentabilidade nas entida-

des de classe’ e reuniu profissionais 

das áreas tecnológicas, bem como 

gestores e representantes de entida-

des de classe do Paraná e diversas 

lideranças da engenharia, agrono-

mia e geociências.

Durante o evento anual ocorre a 

homenagem de premiação aos pro-

fissionais laureados com o Prêmio 

Destaque Profissional nas catego-

rias Profissional Destaque, Carreira 

Destaque e Educador Destaque. 

Ano passado, foram homenageados 

24 profissionais de diversas regiões 

do Estado que tiveram atuações 

destacadas, eleitos por mais de 600 

profissionais representantes de enti-

dades de classe e instituições de en-

sino no Paraná. No segundo dia de 

evento, a programação encerrou-se 

com o Prêmio Crea-PR de Qualida-

de nas Organizações Profissionais 

(PCQ), que chegou a sua 10.ª edi-

ção, valorizando o desenvolvimento 

sustentável das entidades de classe.

UMA NOVA
ENGENHARIA PARA UM 
NOVO BRASIL

O Crea-PR, em parceria com a Ga-

zeta do Povo, realizou em 2017 o pro-

jeto “Uma Nova Engenharia para um 

Novo Brasil”. O setor representado no 

Brasil por mais de 1,3 milhão de pro-

fissionais da Engenharia, Agronomia, 

Geociências e das profissões tecnoló-

gicas e técnicas marcou presença nas 

mídias sociais com uma ferramenta 

inovadora: uma websérie online. Al-

guns dos maiores especialistas do 

setor foram entrevistados e, junto com 

produção de conteúdos especializa-

dos, os canais online foram utilizados 

para fomentar discussões e construir 

propostas para contornar a crise políti-

ca, econômica e social do país. 

Um dos objetivos do projeto foi 

fazer um “raio-x do setor”, promo-
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vendo debates, reflexões e novos 

pontos de vista que geram conhe-

cimento e apresentam sugestões e 

possibilidades de contribuição para 

a retomada do desenvolvimento. A 

principal ideia foi contribuir com 

soluções sustentáveis para o futuro 

do país e as profissões ligadas ao 

Sistema Confea/Crea e Mútua são 

fundamentais nessa discussão.

Os convidados foram entre-

vistados na Gazeta do Povo com 

transmissão ao vivo pelo Facebook 

do jornal e do Crea-PR, em 10 epi-

sódios. No total foram mais de um 

milhão de visualizações dos vídeos. 

Para o gerente do Núcleo de Agro-

negócio Gazeta do Povo, jornalis-

ta Giovani Ferreira, envolver os 

profissionais do setor é essencial. 

“Vivemos um momento de muita 

turbulência política e econômica. 

Por isso, é importante a participa-

ção dos profissionais da engenha-

ria na construção de uma agenda 

positiva. Eles possuem o conhe-

cimento técnico necessário para 

apresentar soluções para sairmos 

dessa crise” afirma.

Após as transmissões ao vivo da 

websérie, os vídeos e todo o conte-

údo discutido no projeto ficaram 

disponíveis na íntegra, no canal do 

Crea-PR hospedado no site da Ga-

zeta do Povo (www.gazetadopovo.

com.br/crea-pr). O projeto foi con-

cluído com uma revista com conte-

údos aprofundados sobre o setor.

24.º FÓRUM DE 
DOCENTES

O Fórum de Docentes é mais um 

evento anual promovido pelo Crea-

-PR, em parceria com as instituições 

de ensino, e que reúne coordenadores 

de cursos afetos às áreas do Sistema 

Confea/Crea, além de dirigentes das 

instituições de ensino, conselheiros 

regionais e federais, e demais autori-

dades. O Crea-PR realizou nos dias 24 

e 25 de agosto, na Faculdade de Pato 

Branco – FADEP, a 24.ª edição que 

teve como objetivo fomentar a discus-

são do tema “Evolução na formação 

em Engenharia”. O Fórum foi coorde-

nado pela professora da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (UEPG), 

engenheira civil Gabriela Mazureki 

Campos Bahniuk, que é conselheira 

do Crea-PR e, na época, coordenado-

ra da Comissão de Educação e Atri-

buição Profissional (Ceap).

Entre os principais temas debati-

dos na programação estavam: meio 

ambiente e tecnologia, ensino pre-

sencial e a distância na engenharia, 

Resolução n.º 1.073/2016, empresas 

juniores, cooperação entre a univer-

sidade e setor produtivo, entre outros. 

Com o apoio do Colégio de Institui-

ções de Ensino (CIE) e do Colégio 

de Entidades de Classe (CDER), o 

Crea-PR promoveu também a indica-

ção, eleição e divulgação dos melho-

res Trabalhos de Conclusão de Cur-

so (TCCs) apresentados em cursos 

ofertados por Instituições de Ensino 

Superior (IES) no Estado do Paraná, 

afetos ao Sistema Confea/Crea.

O lançamento da 6.ª edição da 

Revista Técnico-Científica do Crea-

-PR revelou a publicação dos traba-

lhos selecionados dentre os inscritos 

para o Prêmio Melhores TCCs. Além 

da revista, esses trabalhos foram ex-

postos em banners no evento. E os 

seis melhores foram apresentados 

pelos autores, por modalidade (agro-

nomia, agrimensura / civil, elétrica, 

mecânica, química e geologia). A 

ocasião teve ainda o anúncio das ven-

cedoras do Prêmio “Inovação e Boas 

Práticas das Instituições de Ensino” e 

a validação dos indicados ao Prêmio 

Educador Destaque.

r  e v i  s t  a

CREA-PR16



CAMPANHAS DE
VALORIZAÇÃO 
PROFISSIONAL

Datas já conhecidas e aguardadas 

pelos profissionais, nos dias 11 de de-

zembro é comemorado o Dia do Enge-

nheiro e no dia 12 de outubro o Dia do 

Engenheiro Agrônomo. Para celebrar 

as datas, o Crea-PR realiza tradicio-

nalmente campa nhas de outdoors em 

diversas cidades do Estado. Em ou-

tubro de 2017, o mote foi “De dicação 

que vem do amor à terra”, procurando 

destacar a importância do trabalho 

dos engenheiros agrônomos para o 

país ao cuidarem da terra. Em dezem-

bro, o mote da campanha foi “a vida 

fica melhor com engenharia”, mos-

trando que tanto nas pequenas ati-

vidades do cotidiano como nas gran-

des obras e projetos existe o trabalho 

de um engenheiro. Tanto no campo 

quanto na cidade, os profissionais da 

engenharia contribuem para que o 

Paraná e o Brasil avancem entre os 

mais diversos campos.

Além dos outdoors, as ações home-

nagearam os profissionais nos sites do 

Crea-PR e do CreaJr-PR, em publi-

cações do Conselho como a Revista 

Crea-PR, e ainda nas redes sociais e 

diversos veículos de comunicação pelo 

Paraná. Entre os destaques es tão as 

publicações das entidades de classe 

e da Gazeta do Povo, onde a homena-

gem foi veiculada na edição impres-

sa e no site do jornal. Dessa forma, o 

Conselho permanece trabalhando com 

o propó sito de valorizar o exercício das 

Enge nharias, da Agronomia, das Geo-

ciências, das Tecnológicas e Técnicas, 

vinculadas ao Sistema Confea/Crea.

12.º ENCONTRO 
ESTADUAL DO CREA-JR

O Crea-PR realizou em abril na Pon-

tifícia Universidade Católica do Paraná, 

o 12.º Encontro Estadual do CreaJr-PR. 

O evento contou com a participação de 

membros dirigentes, conselheiros, ins-

petores e gerentes regionais.

Durante todo o dia, os dirigentes 

tiveram a oportunidade de conhecer 

melhor o funcionamento do sistema 

Confea/Crea e do próprio Programa 

CreaJr-PR, pois alguns dirigentes 

estavam em seu primeiro ano de 

mandato. Entre os temas das pa-

lestras, o lançamento do primeiro 

processo eleitoral de 2017, o Siste-

ma Confea/Crea e Mútua, a ART do 

profissional e o RTA do acadêmico, 

a fiscalização do Crea-PR, empre-

sas juniores e seu registro no Crea, 

a ética na profissão, os benefícios do 

CreaJr-PR aos estudantes, a pauta 

mínima de atividades do programa 

em 2017, funcionalidades do aces-

so restrito, ferramentas de comuni-

cação e como usá-las, sistemas de 

gestão da qualidade e ferramentas 

da qualidade e o histórico das leis 

que regulamentam a engenharia 

e  agronomia e a Lei 1.073/2016.
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SEMINÁRIO DE ENERGIA 
DISTRIBUÍDA

No dia 31 de outubro, o Crea-

-PR realizou o Seminário Geração 

de Energia Distribuída na Uni-

versidade Positivo, em Curitiba. O 

evento teve como objetivo levar ao 

público maior conhecimento das 

tecnologias e métodos empregados 

pelos profissionais de engenharia 

no desenvolvimento e execução de 

projetos nessas áreas, assim como 

estimular o debate sobre os temas 

que envolvem a energia distribuída.

WORKSHOP DE 
AVALIAÇÃO E PERÍCIA 

O Crea-PR realizou dia 20 de se-
tembro, no UniBrasil, o Workshop 
sobre Avaliações e Perícias de En-
genharia. O evento teve o objetivo 
de trazer ao Conselho e ao público 
interessado conceitos, métodos e, 
em especial, a importância dos tra-
balhos de engenharia de avaliações 
e perícias. Trouxe palestrantes de re-
nome e gerou um debate importante 
sobre o trabalho dos engenheiros. 
Foram convidados para falar o en-
genheiro civil Tito Livio Ferreira Go-
mide, o engenheiro industrial mecâ-
nico Sérgio Antonio Abunahman e o 
Dr. Evandro Portugal. O evento foi 
voltado a engenheiros, representan-
tes de entidades de classe, mem-
bros do CreaJr-PR, coordenadores 
de cursos e estudantes. Os parti-
cipantes do evento aproveitaram a 
oportunidade para debater sobre o 
trabalho de avaliação realizado por 
profissionais que não são engenhei-
ros e o entendimento da área jurídi-

ca sobre este fato.

O Seminário foi voltado para 

profissionais do Sistema Confea/

Crea, representantes de entidades 

de classe e de instituições de en-

sino, membros do CreaJr-PR, além 

de estudantes. Com a participação 

de aproximadamente 400 pessoas, 

o evento contou com seis palestras 

ao longo do dia de profissionais 

com grande experiência na área de 

geração de energia distribuída.
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EDITAIS DE 
CHAMAMENTO

Em 2017 foram lançados dois 

editais de Chamamento Público 

pelo Conselho, sendo que o edital 

n.º 004/2016 foi o primeiro lança-

do no Paraná com base na Reso-

lução n.º 1.075/16 – que trata da 

realização de parcerias com enti-

dades de classe do Sistema Con-

fea/Crea – e no Marco Regulatório 

das Organizações da Sociedade 

Civil (Lei Federal n.º 13.019/14). 

Para se ter uma ideia, um dos edi-

tais resultou em vinte parcerias 

do Conselho com entidades de 

todo o Estado que realizaram pro-

jetos de aperfeiçoamento e valo-

rização profissional, num total de 

R$ 960 mil reais disponibilizados. 

No segundo semestre do ano pas-

sado, outro Edital de Chamamen-

to Público foi lançado, no valor de 

um R$ 1,3 milhão, e contemplou 

propostas para execução até de-

zembro de 2018.

Os projetos selecionados em 

cada edital são de entidades re-

gistradas no Crea e que cumpri-

ram a legislação. O objetivo dos 

NOVA VERSÃO DO APLICATIVO
Após dois anos de funcionamento do seu aplicativo para dis-

positivos móveis, o Crea-PR lançou a nova versão da ferramenta, 

mais completa, prática e de fácil navegação. Entre as novidades 

está a disponibilidade para o sistema operacional iOS, além do 

já disponível para Android, e diferentes funcionalidades como 

a consulta de agenda, reuniões e eventos do conselho, com a 

possibilidade de o usuário receber alertas e notificações sobre a 

atividade programada.

projetos é o aperfeiçoamento 

técnico e cultural, além do apoio 

à fiscalização das profissões 

abrangidas pelo Sistema Confea/

Crea e Mútua. Outra grande van-

tagem 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 esses dois 

editais foram 30 contempladas. 

Para participar, a entidade deve 

cumprir todos os itens requeri-

dos. Em caso de dúvidas, é ne-

cessário procurar o DRI ou os ge-

rentes regionais.

Dentre as principais mudan-

ças nos editais a partir de 2017 

estão a maneira como serão ava-

liados, aprovados e realizados os 

repasses. Novos critérios na con-

cepção das propostas, regularida-

de de documentação e qualidade 

dos projetos são exigidos para 

participar, tanto que os editais 

lançados pelo Crea-PR serviram 

de exemplo para o Conselho Fe-

deral, segundo Claudemir Prat-

tes, gerente do Departamento de 

Relações Institucionais (DRI) do 

Crea-PR, justamente pela rápida 

adaptação aos trâmites e bons re-

sultados de gestão das entidades 

revelados.

PROEC
Elaborado pelo Crea-PR e apro-

vado pela diretoria do Conselho em 

abril de 2017, o Programa de Apoio 

à Sustentabilidade das Entidades 

de Classe (ProEC) objetiva dar 

suporte e criar ações que visam à 

estruturação financeira, adminis-

trativa e organizacional dos parti-

cipantes. É mais uma ferramenta 

desenvolvida pelo DRI para o forta-

lecimento das entidades. Para tan-

to, oferece assessoria e aplicação 

de metodologias para solução de 

problemas identificados por elas. 

A adesão ao ProEC deve acontecer 

formalmente pela entidade de clas-

se, por meio de formulário específi-

co disponível com os gerentes nas 

Regionais. Há indicadores e pla-

nos de ação estabelecidos para as 

atividades formalizadas no ato da 

adesão. Esses indicadores e pla-

nos são monitorados, no mínimo, 

bimestralmente, em reuniões ge-

renciais da entidade de classe.

goo.gl/rdaNxS goo.gl/RBFPL6

GOOGLE PLAY: APPLE STORE:
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CRESCE NÚMERO DE MULHERES 
NAS INSPETORIAS DO CREA-PR
Dos 168 eleitos em 2017, 14,3% são mulheres

Aconteceu entre setembro e outubro do ano passado o processo eleitoral 

para as diversas Inspetorias do Crea-PR. O pleito conduzido pela Comissão 

Eleitoral de Inspetores – CEI foi realizado totalmente via internet (registro de 

candidatura e votação) e elegeu inspetores de seis modalidades (um para cada 

Câmara Especializada) em cada uma das 35 Inspetorias no Estado, totalizando 

210 vagas. Foram eleitos 168 inspetores, dos quais 24 são mulheres, ou seja, 

14,3% dos eleitos. 

Nesse sentido, o destaque é a Inspetoria de Curitiba que teve, das seis va-

gas, cinco ocupadas por mulheres, onde também está quem obteve o maior nú-

mero de votos: a engenheira agrônoma Marli de Jesus dos Santos Ale. Ela foi 

eleita inspetora com 199 votos para a Câmara de Agronomia e ressalta: “a Ins-

petoria de Curitiba, pelos próximos 18 meses, será formada por inspetoras em 

quase todas as modalidades, provavelmente pela primeira vez. Este aumento 

na participação feminina deve-se ao aumento no número de mulheres formadas 

nas áreas de Engenharia e Agronomia”.  

Candidataram-se, conforme o Regulamento Eleitoral, profissionais de nível 

superior, tecnólogo ou técnico que preencheram as condições de elegibilidade. 

Os inspetores eleitos neste pleito cumprem um mandato de 18 meses que se 

iniciou em janeiro de 2018 e vai até junho de 2019.

ELEIÇÃO DE INSPETORAS

"Este aumento 

na participação 

feminina deve-

se ao aumento 

no número 

de mulheres 

formadas 

nas áreas de 

Engenharia e 

Agronomia."

Marli de Jesus dos 
Santos Ale, inspetora 
mais votada em 2017

Comitê Mulheres do Crea-PR em 2017.
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ALCANCE
Confira quais as 35 cidades onde o Crea-PR possui Inspetorias*: 

• Regional Apucarana - Inspetoria de Apucarana, Inspetoria de Arapongas e Inspetoria de Ivaiporã.

• Regional Cascavel - Inspetoria de Cascavel, Inspetoria de  Foz do Iguaçu, Inspetoria de Marechal Cândido Rondon, Inspetoria 

de Medianeira, Inspetoria de Toledo.

• Regional Curitiba - Inspetoria de Curitiba, Inspetoria de Campo Largo, Inspetoria de Paranaguá, Inspetoria de Rio Negro, Inspe-

toria de São José dos Pinhais. 

• Regional Guarapuava - Inspetoria de Guarapuava, Inspetoria de Irati, Inspetoria de Laranjeiras do Sul, Inspetoria de União da Vitória. 

• Regional Londrina - Inspetoria de Londrina, Inspetoria de Bandeirantes, Inspetoria de Cornélio Procópio, Inspetoria de Ibaiti, 

Inspetoria de Jacarezinho, Inspetoria de Santo Antônio da Platina. 

• Regional Maringá - Inspetoria de Maringá, Inspetoria de Campo Mourão, Inspetoria de Cianorte, Inspetoria de Paranavaí, 

Inspetoria de Umuarama.

• Regional Pato Branco - Inspetoria de Pato Branco, Inspetoria de Francisco Beltrão, Inspetoria de Palmas, Inspetoria de Realeza.

• Regional Ponta Grossa - Inspetoria de Ponta Grossa, Inspetoria de Castro, Inspetoria de Telêmaco Borba.

*As demais cidades do Paraná também são atendidas nestas Inspetorias, divididas por região.

 APUCARANA 3

CASCAVEL 5

CURITIBA 5

GUARAPUAVA 4

LONDRINA 6

MARINGÁ 5

PATO BRANCO 4

PONTA GROSSA 3

TOTAL 35

VEJA A DISTRIBUIÇÃO
DAS INSPETORIAS

COMPOSIÇÃO DO CORPO 
DE INSPETORES DO CREA-PR
Em cada Inspetoria são até seis eleitos, um para cada modalidade das Câmaras Especializadas:

CEA – Agronomia

CEEC – Engenharia Civil

CEEE – Engenharia Elétrica

CEEMM – Engenharia Mecânica e Metalúrgica

CEEQGEM – Engenharia Química, Geologia e Minas

CEAEST – Agrimensura e Engenharia de Segurança do Trabalho

ORGULHO DO COMITÊ
Margolaine Giacchini, coordenadora do Comitê Mu-

lheres do Crea-PR em 2017, destaca que, embora o pla-

no de trabalho do Comitê contemple ações específicas 

para as Regionais a partir deste ano, é excelente perce-

ber esse ligeiro aumento na participação das mulheres 

nas eleições para inspetores, com destaque para a Ins-

petoria de Curitiba. Só a título de comparação, em 2016 

foram eleitos 152 candidatos para as Inspetorias, dos 

quais 18 eram mulheres, ou seja, 11,8%. 

A engenheira civil explica que “o recém-criado Co-

mitê Mulheres do Crea-PR vem apresentando resulta-

dos positivos com respeito ao crescimento da participa-

ção das mulheres na composição do Sistema, apesar de 

nesta fase inicial os trabalhos estarem mais voltados 

para a estruturação organizacional e o planejamento”. 

Ou seja, ainda não foram desenvolvidas ações especí-

ficas, mas ela afirma que, certamente, “a continuidade 

dos trabalhos do Comitê será fundamental para que 

a composição do Conselho se torne, gradativamente, 

mais equitativa, contribuindo para a valorização das 

nossas profissões e, consequentemente, em benefício 

de toda a sociedade”.

PAPEL DO INSPETOR
O Inspetor desempenha importante papel junto 

ao Conselho e sua atuação deve buscar a inserção do 

profissional nos diferentes contextos de trabalho, bali-

zado num Conselho ágil, dinâmico e desburocratizado, 

focado nas necessidades de seus clientes. Entre as 

diretrizes está também o aprimoramento e a amplia-

ção do processo fiscalizatório do Crea-PR, bem como 

exigir/buscar a efetiva participação dos profissionais 

nas obras e serviços. Todo inspetor contribui nas dis-

cussões de Políticas Públicas de desenvolvimento do 

nosso Estado e, ao longo do mandato, contribui com a 

valorização profissional e defesa da sociedade, sendo 

sua função preponderante para o alcance dos objetivos 

do Conselho. A função não é remunerada, trata-se de 

função honorífica.
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CREA-PR REÚNE PROFISSIONAIS 
NA 30.ª EDIÇÃO DO SHOW 
RURAL COOPAVEL
Governador, secretários de Estado e lideranças da Engenharia e da Agronomia marcaram 

presença no estande do Conselho

Abrindo o calendário de feiras especializadas no agrone-

gócio, o Show Rural Coopavel 2018 aconteceu entre os dias 5 

e 9 de fevereiro em Cascavel. O Crea-PR esteve presente com 

um estande e em parceria com a Associação Brasileira dos 

Engenheiros Agrícolas (Abeag – Seção Paraná), a Federação 

dos Engenheiros Agrônomos do Paraná (FEAP), a Associa-

ção dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel (Aeac), a As-

sociação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel 

(Areac) e a Mútua-PR. 

O governador Beto Richa, o secretário de Agricultura e 

Abastecimento, Norberto Ortigara, o secretário de Infraestru-

tura Pepe Richa, o presidente da Emater, Rubens Ernesto 

Niederheitmann, o presidente da Codapar, Tino Staniszewski, 

o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, o presidente da 

Coopavel, Dilvo Grolli, além de outras lideranças, visitaram o 

estande e foram recebidos pelo presidente do Crea-PR, direto-

res e conselheiros. O presidente da Abeag, engenheiro agríco-

la Valmor Pietsch, também esteve presente representando o 

presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, 

engenheiro civil Joel Krüger.

“Como o Show Rural comemora 30 anos, tivemos um es-

paço mais amplo que promoveu a valorização e defesa das 

áreas e dos profissionais ligados ao Conselho. Além disso, a 

Sede Administrativa foi transferida ao evento, ou seja, de lá 

realizamos os despachos da presidência, com nossos direto-

SHOW RURAL

res, assessores e funcionários para atender os profissionais e 

empresas presentes”, conta o presidente do Crea-PR, enge-

nheiro civil Ricardo Rocha de Oliveira. 

Segundo o presidente da Coopavel Dilvo Grolli, mesmo 

2017 sendo um ano de economia difícil, o setor do agronegócio 

mostrou ao país que é possível reverter a crise. “Vivemos um 

grande momento em nosso país e no agronegócio brasileiro, 

é a hora de trabalharmos incansavelmente, dentro e fora das 

nossas porteiras. O Show Rural Coopavel permite que produ-

tores rurais tenham contato com o Brasil e mundo em cinco 

dias, e nossa responsabilidade foi de organizar um evento téc-

nico, prático, de alta tecnologia”, afirma.

A 30.ª edição bateu recorde de público: 265.350 pessoas 

que prestigiaram e colaboraram para o sucesso deste ano. 

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
O estande do Crea-PR contou com diversas atividades rea-

lizadas em prol da valorização das profissões regulamentadas 

pelo Sistema Confea/Crea: reunião da Federação dos Enge-

nheiros Agrônomos do Paraná; palestra sobre os impactos da 

reforma trabalhista e o lançamento do selo comemorativo aos 50 

anos da Areac; 1.ª reunião do Colégio de Entidades Regionais 

(CDER) e Colégio de Inspetores (CI) da Regional Cascavel.
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CAMPANHA CONTRA 
PIRATARIA DE SEMENTES

O estande do Crea-PR e das entidades de classe 

da região foi palco do lançamento da campanha da 

Associação Paranaense dos Produtores de Semen-

tes e Mudas (Apasem) e da Associação Brasileira de 

Sementes e Mudas (Abrasem) contra a Pirataria em 

Sementes. Estudo divulgado pelas entidades aponta 
que o agronegócio brasileiro tem um prejuízo de R$ 2,5 bi anual com o avanço da pirataria. No Paraná, säo R$ 464,1 

milhões anuais em prejuízo. 

“O tema nos permite trabalhar em diferentes frentes. Hoje será a conscientização, contudo com o passar dos meses 

e com a assimilação dos assuntos abordados a campanha vai evoluir para outras esferas, buscando debates sobre esse 

dilema vivido no Brasil e no Paraná”, destaca o diretor executivo da Apasem, Clenio Debastiani. O lançamento da ação 

contou com a presença do presidente do Crea-PR, Ricardo Rocha de Oliveira, do Secretário Estadual de Agricultura e 

Abastecimento, Norberto Ortigara, e do presidente do Instituto Emater, Rubens Ernesto Niederheitmann, entre outros. 

Apoiam a campanha a Abrasem, BRASPOV, Sistema Ocepar, FAEP e Associação dos Agrônomos do Paraná.

PREJUÍZOS
O avanço das sementes piratas sobre as culturas em território brasileiro tem sido uma realidade de difícil combate 

e um dos setores que sente a presença explícita da pirataria é o de pesquisas, amargando um prejuízo perto de 221 

milhões de reais por ano. As perdas ultrapassam a questão financeira, atingindo o estímulo à investigação de novas 

tecnologias e variedades. “Não podemos nos tornar reféns. Se não prestarmos atenção e alertarmos as pessoas so-

bre os riscos que correm, em um futuro muito próximo as pesquisas voltadas ao melhoramento de sementes tendem 

a diminuir drasticamente em nosso país, podendo causar um apagão tecnológico, o que pode gerar a dependência 

total e adequação de tecnologias estrangeiras em campos brasileiros”, ressalta o diretor da Associação Paranaense.

BRECHAS E RISCOS
Para estudiosos do setor sementeiro, um dos motivos do aumento da pirataria está no rápido crescimento da 

agricultura global, com oferta de produtos de alto potencial e valor agregado. Com tal evolução, muitos aspectos 

da legislação ficam obsoletos e existem falhas em leis e normas, tornando necessária a revisão e atualização. Para 

o engenheiro agrônomo e presidente da Associação Brasileira de Obtentores Vegetais (BRASPOV) Ivo Marcos 

Carraro, essas brechas acabam sendo uma espécie de ‘munição’, pois “surgem os oportunistas que se aproveitam 

de algumas fragilidades. O comerciante pirata é oportunista e parasita de algum agricultor desinformado ou sem a 

percepção do efeito negativo que isso possa causar”, frisa Ivo.

Segundo a Apasem, quem usa semente pirata em sua atividade expõe desnecessariamente sua propriedade 

a cinco riscos: legal, fitossanitário, financeiros, de sustentabilidade a médio prazo e de atraso tecnológico.

O QUE É POSSÍVEL FAZER?
Além da campanha de conscientização, outras frentes precisam ser trabalha-

das em conjunto: ajuste da legislação no aspecto de reconhecer o direito da pro-

priedade intelectual; racionalizar a possibilidade de se salvar semente, não tratan-

do esse tema de forma indiscriminada; obter uma fiscalização mais efetiva a fim de 

coibir e retirar do mercado a produção e comercialização de sementes ilegais. Ao 

encontrar semente pirata, denuncie: www.abrasem.com.br/denuncias.
José de Barros França Neto, pesquisador 
da Embrapa Soja

"É de extrema importância 

que o processo de cultivo se 

inicie com uma matéria-prima 

de qualidade. Isso fará toda 

a diferença no resultado final 

da lavoura."

23r  e v i  s t  a

CREA-PR



CONHEÇA COMO
FUNCIONA A FISCALIZAÇÃO 
POR CONDUTA
Acompanhar e tomar providências em relação 

a maus profissionais e a desvios de conduta é uma 

das principais atividades do Conselho. Entenda como 

a Resolução 1.090 do Confea, de 2017, destravou 

esses processos 

Um marco para as fiscalizações. Um ins-

trumento que não deixa brecha para eventuais 

impunidades. São esses os comentários de es-

pecialistas sobre o que significa a Resolução 

1.090 do Confea, aprovada em maio de 2017, 

que organiza os cancelamentos de registros 

profissionais e prevê punições como a perda 

do registro profissional por até cinco anos. Tal 

ferramenta veio para esclarecer as ações de 

fiscalização que são efetuadas pelos Conse-

lhos Regionais no país, bem como reforça aos 

profissionais do Sistema Confea/Crea quais as 

pena lidades a que estão sujeitos, caso tenham 

atitudes e comportamentos considerados lesi-

vos, inadequados e/ou não profissionais. 

A punição aos maus profissionais está pre-

vista desde a Lei n.º 5.194/1966, em seu artigo 

75, que diz: “O cancelamento do registro será 

efetuado por má conduta pública e escândalos 

praticados pelo profissional ou sua condenação 

definitiva por crime considerado infamante”.

E a Comissão de Ética Profissional do Crea-PR 

é um órgão auxiliar das Câmaras Especializadas 

do Conselho, cuja principal atribuição é ouvir os 

envolvidos nos processos éticos disciplinares. No 

entanto, como ressalta o engenheiro eletricista Rolf 

Gustavo Meyer, ouvidor geral do Crea-PR, “persis-

FISCALIZAÇÃO
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tiram dificuldades na aplicação da le-

gislação, devido à indefinição para os 

termos da Lei, inexistência de penas 

perpétuas e ausências de procedi-

mentos ou orientações”. 

com ela “houve a viabilização da pe-

nalidade de cancelamento de regis-

tro, e sua apresentação se dá de for-

ma clara. Há também as definições 

para má conduta pública, escândalo 

e crime infamante, e isso possibilita 

a instauração de processo a partir de 

denúncia, ou por iniciativa própria do 

Crea-PR”. Inclusive, Meyer comenta 

que, para isso, qualquer meio que es-

teja à disposição pode ser utilizado, 

até mesmo notícias veiculadas em 

meios de comunicação confiáveis.

Tal Resolução, é importante lem-

brar, é válida para os profissionais 

habilitados, ou seja, para aqueles que 

possuem registro no Crea, pontua o en-

genheiro químico Paulo Cesar Marko-

vicz, do Departamento de Assessorias 

Técnicas (DAT) do Crea-PR. “Quem 

não está habilitado pode ser multado 

e sofrer processos técnicos, porém, não 

pode sofrer processo ético como os ha-

bilitados”, explica ele que é assessor 

da Comissão de Ética Profissional.

“O Sistema Confea/Crea iniciou 

o século XXI sob um novo para-

digma disciplinar no que toca ao 

controle de condutas profissionais. 

Decorrência das exigências feitas 

pelos órgãos de controle externo, 

a exemplo do TCU e da CGU, bem 

como do reclamo da sociedade que 

há muito cobra dos conselhos uma 

postura mais assertiva no combate 

às más condutas públicas, escân-

dalos e crimes infamantes pratica-

dos por engenheiros e agrônomos”, 

salienta Igor Tadeu Garcia, atual 

procurador do Confea. O advoga-

do especialista em Direito Civil e 

Empresarial foi responsável, ano 

passado, pela 1.ª Semana de Ética 

Profissional do Crea-PR, juntamen-

te com Markovicz.

Ambos apontam que, antes do 

advento dessa Resolução, as pe-

nalidades para profissionais com 

registro no Crea-PR que infringiam 

o Código de Ética Profissional eram 

apenas advertência reservada e 

censura pública. Agora, além disso, 

eles passarão a ter suas condutas 

investigadas à luz do artigo 75 (ci-

tado no início). Ou seja, havendo 

infração ao artigo, será aplicado 

também o cancelamento do registro 

profissional, bem como a formação 

de um histórico profissional extre-

mamente negativo. 

“Assim, o quadro anterior de 

dessossego, de poucos e raros can-

celamentos, bem como a sensação 

de impunidade, restam superados. 

Agora sob o pálio do devido pro-

cesso legal, isto é, garantindo-se 

aos investigados ampla defesa e 

contraditório, o Sistema Confea/

Crea poderá - dentro das garantias 

constitucionais - paralisar a ação da-

queles que ferem as normas legais 

Rolf Gustavo Meyer, Ouvidor Geral do 
Crea-PR

"(Antes da Resolução) 

Persistiram dificuldades 

na aplicação da legislação, 

devido à indefinição para os 

termos da Lei n.º 5.194/1966, 

inexistência de penas 

perpétuas e ausências 

de procedimentos ou 

orientações."

Paulo Cesar Markovicz, assessor da Comis-
são de Ética Profissional, DAT Crea-PR

"A Resolução n.º 1.090/2017 

é uma mudança muito 

importante para os 

conselhos e, podemos 

dizer, atualmente já estão 

tramitando no Crea-PR 

processos que poderão 

resultar em cancelamento 

do registro nos termos dela."

Segundo o coordenador da Co-

missão de Ética Profissional do 

Crea-PR em 2017, o engenheiro civil 

Paulo Roberto Domingues, para re-

forçar a divulgação da Resolução n.º 

1.090/2017, foram realizadas ações 

nas Regionais e Inspetorias do Crea-

-PR em todo o Estado. “Foram pa-

lestras ilustrativas sobre o assunto, 

dirigidas aos conselheiros, inspetores 

e membros de entidades de classe. 

Para 2018 foram previstas as Sema-

nas de Ética, tendo como público-

-alvo profissionais e acadêmicos 

afetos ao Conselho Regional”, conta 

Domingues.

Dentre os principais pontos da 

Resolução n.º 1.090/2017, ouvidor do 

Crea-PR Rolf Gustavo Meyer diz que 
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e os preceitos éticos e deontológicos 

do exercício das Engenharias e da 

Agronomia. Trata-se na verdade de 

um novo tempo, onde a sensação de 

impunidade e de ineficácia cederá 

espaço à valorização profissional e  

à proteção eficiente da sociedade”, 

enfatiza o procurador.

Igor Tadeu Garcia, procurador do Confea

"O quadro anterior de 

dessossego, de poucos 

e raros cancelamentos, 

bem como a sensação 

de impunidade, restam 

superados (...) Trata-se 

na verdade de um novo 

tempo, onde a sensação de 

impunidade e de ineficácia 

cederá espaço à valorização 

profissional e à proteção 

eficiente da sociedade."

Diogo Artur Tocacelli Colella, gerente do 
Defis do Crea-PR

"Temos um universo 

de mais de 90 mil 

profissionais, e a 

grande maioria segue 

retilineamente os preceitos 

éticos. Estamos aqui para 

coibir os que descumprem 

estes preceitos."

veram seus registros cancelados no 

Brasil. Então a Resolução n.º 1.090 é 

uma mudança muito importante para 

os conselhos e, podemos dizer, atual-

mente já estão tramitando no Crea-

-PR processos que poderão resultar 

em cancelamento do registro nos ter-

mos dela”, afirma. 

Além de resolver as dificuldades 

já apontadas e definir com clareza 

o cancelamento de registro, a Re-

solução indica algumas condutas 

típicas que podem ser enquadradas 

na Lei de 1966. São elas: profissio-

nais que falsificam diplomas para 

registro no Conselho, profissionais 

que falsificam Anotações de Res-

ponsabilidade Técnica (ARTs) e 

Certidões de Acervo Técnico (CATs) 

ou geram acervos falsos, profissio-

nais que abusam do cargo público 

ou privado para auferir vantagens 

pessoais (ou para outrem), profis-

sionais que por erro técnico grave 

- seja por negligência, imperícia ou 

imprudência - causam danos mate-

riais ou acidentes em obras. 

Markovicz garante que “essas tipi-

ficações irão auxiliar bastante no mo-

mento de enquadrar os profissionais 

no artigo 75 e, com certeza, o Crea-

-PR finalmente poderá atender a um 

clamor da sociedade e dos próprios 

profissionais com relação ao cance-

lamento de registro dos profissionais 

que mantêm uma conduta inaceitável 

para a profissão que exercem”.  

Já o engenheiro civil Diogo Ar-

tur Tocacelli Colella, gerente do 

Departamento de Fiscalização do 

Crea-PR (Defis), lembra que o con-

selho paranaense tem um univer-

so de mais de 90 mil profissionais, 

e reforça que “a grande maioria 

segue retilineamente os preceitos 

éticos. Estamos aqui para coibir os 

que descumprem estes preceitos e 

para inibir aqueles que pensam em 

transgredir o limite da ética, para 

que reflitam e não optem por este 

caminho. Seja pela lembrança a 

seus princípios como pessoa, seja 

pelo receio, a punição que estará 

sujeito certamente será avaliada, 

julgada e proferida pelos seus pa-

res, conselheiros da Comissão de 

Ética Profissional e conselheiros 

das Câmaras Especializadas, com-

ponentes do Plenário do Crea-PR”.

LEIA NA ÍNTEGRA A RESOLUÇÃO 
N.º 1.090/2017 NO SITE DO CONFEA

WWW.CONFEA.ORG.BR

O Código de Ética Profissional da 

Engenharia, da Agronomia, da Geolo-

gia, da Geografia e da Meteorologia 

está disponivel no site do Crea-PR: 

http://www.crea-pr.org.br

O assessor da Comissão de Ética 

nota que, ao longo dos anos, milhares 

de processos foram analisados pela 

Comissão e, no entanto, praticamen-

te nenhum profissional foi penalizado 

com o cancelamento do registro. E 

que esta não é uma particularidade 

do Crea-PR, acontecia em todos os 

Conselhos Regionais. “Se fizermos 

um esforço de memória, recordare-

mos um ou dois engenheiros que ti-
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O Crea-PR trouxe uma novida-

de aos profissionais que utilizam os 

serviços do Conselho: a certificação 

digital. Desde o dia 16 de janeiro 

essa solução realiza o serviço de 

assinatura digital em documentos 

e transações digitais, suportando 

assinaturas com diferentes níveis 

de garantia de segurança e longe-

vidade, verificação de assinaturas, 

validação de certificados digitais e 

gerenciamento de LCR - Listas de 

Certificados Revogados e Carimbo 

do Tempo, sempre cumprindo as 

determinações da Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira (ICP-

-Brasil), que é uma cadeia hierár-

quica de confiança que viabiliza a 

emissão de certificados digitais para 

identificação virtual do cidadão.

Para a implementação de ser-

viços com a utilização de certifi-

cação digital no Crea-PR, foi ad-

quirida uma reconhecida solução 

(framework) de mercado da em-

presa Bry Tecnologia SA, sediada 

em Florianópolis. A solução (har-

dware e software) está instalada 

fisicamente no datacenter (Copel 

Telecom) utilizado pelo Crea-PR e 

os serviços serão disponibilizados 

para os portadores de certificados 

padrão ICP-Brasil.

PARA ACESSÁ-LOS, BASTA 

FAZER O LOGIN NO SITE

DO CREA-PR:

WWW.CREA-PR.ORG.BR

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 
ENTROU EM VIGOR
EM JANEIRO
Solução tecnológica é segura e garante um importante avanço para a agilidade no dia a dia 

dos profissionais habilitados

ENTENDA
O FUNCIONAMENTO

Na prática, a solução adquirida 

estará integrada aos formulários on-

line, sendo que os serviços estão sen-

do implementados em etapas. Dessa 

forma, a solicitação ao Conselho ori-

ginalmente será digital, com toda a 

validade jurídica que uma solução de 

certificação digital permite, inclusive 

com a adoção do carimbo do tempo.

Para o profissional que efetuar 

uma solicitação por meio do formu-

lário online com certificação digital, 

será eliminado o serviço de impres-

são, assinatura manual e encami-

nhamento do documento ao Conse-

lho, facilitando o serviço para todos. 

Ressalta-se que o Crea-PR não será 

uma autoridade certificadora ou au-

toridade de registro, pois para isto 

existem diversos órgãos e empresas 

que efetuam o serviço com excelên-

cia. O objetivo será facilitar a soli-

citação de serviços do público ao 

Conselho, proporcionando agilidade 

e a segurança jurídica necessária.

Em janeiro, foram disponibiliza-

dos os primeiros serviços com pos-

sibilidade de utilização de certifica-

ção digital por meio da adequação 

de alguns formulários online.

Para saber mais sobre a ICP-

-Brasil, acesse o site do Instituto 

Nacional de Tecnologia da Informa-

ção: www.iti.gov.br/icp-brasil

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

COM CERTIFICAÇÃO 

DIGITAL

2.ª Via de carteira

Visto em registro de PF

Interrupção de visto PF

Baixa de quadro técnico

Interrupção de registro de PF

Reativação de registro de PF

Baixa de responsabilidade técnica

Certidão de acervo técnico 
com registro de atestado

Certidão de acervo técnico sem 
registro de atestado (até 20 ARTs)

Certidão de acervo técnico sem regis-
tro de atestado (acima de 20 ARTs)
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RENOVAÇÃO

TRADICIONAL RENOVAÇÃO 
DO TERÇO DE CONSELHEIROS 
DO CREA-PR

Ato aconteceu 

durante os eventos 

de encerramento 

de 2017, trazendo 

novos nomes e se 

despedindo daqueles 

que encerraram 

seus mandatos; 113 

conselheiros titulares 

e seus respectivos 

suplentes tomaram 

posse no final de 

janeiro e participaram 

do 3.º Encontro de 

Integração

A legislação vigente prevê a substituição, 

todo ano, de um terço do Plenário do Conselho. 

A usual cerimônia de transição aconteceu, dessa 

vez, durante o evento de encerramento de 2017, 

no salão do Instituto de Engenharia do Paraná 

(IEP). O ato apresentou os profissionais que 

passam a integrar o Plenário como novos con-

selheiros, bem como entregou Certificados de 

Serviços Relevantes aos conselheiros saintes. 

O mandato de cada conselheiro é de três anos.  

Segundo a engenheira civil Maria Clarice de 

Oliveira Rabelo Moreno, conselheira na gestão 

2015/2017 pelo Clube de Engenharia e Arquite-

tura de Londrina (CEAL), o Plenário do Crea-PR 

é regido pela Resolução n.º 1.071/2015 do Con-

fea. Ela foi coordenadora da Comissão de Re-

novação do Terço em 2016 e 2017 e explica que 

“são feitos dois cálculos: um cálculo verificando 

a proporcionalidade de profissionais entre as en-

tidades que estejam em dia com sua documen-

tação junto ao Crea-PR – foram 54 entidades em 

2017, com 85 conselheiros – e outro cálculo entre 

as instituições de ensino também em dia com a 

documentação junto ao Conselho – foram 22 ins-

tituições para 24 vagas em 2017”. 

Ela esclarece ainda que, se a instituição de 

ensino tiver vários cursos de Engenharia, é feito 

um rodízio entre as diversas modalidades. Para 

a instituição que tiver curso referente à vaga na 

Câmara Especializada de Agronomia, o rodízio 
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acontece entre a Agronomia e as 

Engenharias Florestal, de Pesca e 

Agrícola. Assim, as instituições que 

possuírem estes e de outras áreas da 

Engenha ria terão duas vagas.

Para o número de integrantes do 

Plenário do Crea-PR, de acordo com a 

Resolução n.º 1.071 do Confea, Maria 

Clarice explana que “são feitos cálcu-

los de proporcionalidade entre os pro-

fissionais de cada entidade, limitados 

ao número do Plenário. O número de 

conselheiros de entidades de classe é 

somado aos conselheiros resultantes 

da quantidade de conselheiros de ins-

tituições de ensino do Paraná. Então 

um terço deste total é trocado todos 

os anos. Portanto, a composição do 

Plenário segue regras de proporcio-

nalidade pelo número de associados”.

POSSE DOS
CONSELHEIROS

A posse solene dos novos conse-

lheiros que assumiram mandato em 

2018 aconteceu no dia 22 de janeiro, 

junto à posse solene do novo presi-

dente do Crea-PR, engenheiro civil Ri-

cardo Rocha de Oliveira, e dos novos 

diretores da Mútua-PR. A conselheira 

engenheira agrônoma Marcia Laino 

realizou a leitura do termo de posse, 

representando todos os conselheiros.

Eles assumem seus mandatos nos 

cargos honoríficos para dedicarem-se 

à defesa e ao fortalecimento das profis-

sões das engenharias, da agronomia, 

das geociências, das tecnológicas e 

técnicas. Os empossados representam 

17 instituições de ensino e 54 entidades 

de classe, e junto com os outros 2/3 do 

Colegiado, representam cerca de 90 mil 

profissionais registrados no Crea-PR. 

O Plenário do Crea-PR é a instân-

cia máxima do Conselho e este ano 

será composto por 113 conselheiros 

titulares e seus respectivos suplentes,  

indicados por entidades de classe e 

instituições de ensino com registro no 

Conselho. O acompanhamento das 

reuniões mensais é aberto a todos os 

profissionais vinculados ao Sistema 

Confea/Crea. Para maior transparên-

cia e ampliação da divulgação, desde 

2013 os encontros são transmitidos ao 

vivo pelo site do Crea-PR. O trabalho 

dos conselheiros é honorífico (sem re-

muneração), considerado um serviço 

relevante prestado à nação. 

Confira a lista com os nomes de to-

dos os eleitos no site:

“OXIGENAÇÃO”
Para o engenheiro civil Luiz Ca-

praro, que foi coordenador da Câma-

ra Especializada de Engenharia Civil 

em 2017, “alguém já disse que as 

entidades de classe são a 'manjedou-

ra do Sistema Confea/Crea e Mútua. 

Se isto é fato, então os conselheiros 

são o 'oxigênio desse Sistema. Anual-

mente, o Plenário e as Câmaras Es-

pecializadas sofrem uma oxigenação. 

São novas ideias, novas visões da 

profissão, da formação profissional, 

do mercado e da sociedade. A cada 

ano que passa, o Plenário do Crea se 

revitaliza, se transforma”. 

Na cerimônia de homenagem 

aos conselheiros, Capraro falou em 

nome do todos os saintes. Ele foi 

conselheiro de 2012 a 2017 repre-

sentando o IEP e, além da Câma-

ra Especializada no Crea-PR, foi 

coordenador nacional da Civil no 

Confea, coordenador da Comissão 

de Ética Profissional, coordenador 

nacional adjunto da Comissão de 

www.crea-pr.org.br
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Ética Profissional e coordenador da 

Comissão de Educação e Aperfei-

çoamento Profissional. 

Ao mesmo tempo em que enten-

de a renovação e os novos ares que 

chegam ao Conselho, o engenhei-

ro declara que “por outro lado, da 

mesma forma, um contingente de 

conselheiros encerra seu manda-

to, deixando a colaboração a partir 

de sua experiência e conhecimen-

to profissional no trato e relato de 

milhares de processos e protocolos 

provenientes de todas as regiões 

do Paraná, mas, principalmente, le-

vando consigo um bem inestimável 

que são as amizades construídas ao 

longo destes anos e que se espa-

lham Brasil afora. Levam também a 

alegria do dever cumprido com ética 

e seriedade e a consciência de te-

rem contribuído com a melhoria da 

profissão”.

O conselheiro sainte Luiz Capra-

ro comenta ainda que ficou, para 

alguns, a frustração de não poder 

ter feito mais: “principalmente no 

tocante à melhoria na qualidade da 

formação profissional e na união em 

torno das constantes ingerências de 

outros conselhos nas atividades ine-

rentes aos profissionais do Sistema 

Confea/Crea e Mútua, sobretudo 

com relação à forma pouco eficien-

te como o Confea vinha, há anos, 

se manifestando perante as neces-

sidades nacionais, cujas soluções 

passam invariavelmente por seus 

profissionais”, disse o engenheiro. 

Em nome dos demais, Capraro 

não deixou de agradecer e enalte-

cer a eficiência do corpo funcional 

do Crea-PR, para ele “exímios co-

nhecedores de suas atribuições e 

funções, sempre atentos e solícitos 

para com todas as necessidades dos 

conselheiros com vistas ao pleno 

exercício de seus mandatos repre-

sentativos”. E também deixou uma 

mensagem aos novos conselheiros: 

“que as disputas permaneçam sem-

pre no campo das ideias e que o ob-

jetivo da valorização profissional e 

da ética seja sempre a meta maior a 

ser atingida, com responsabilidade 

e perseverança, para a grandeza de 

nossas profissões e para mantermos 

o Crea-PR na posição altiva que 

vem ocupando no cenário nacional 

já faz tempo”, concluiu. "A composição do Plenário segue 

regras de proporcionalidade pelo 

número de associados."

Maria Clarice de Oliveira Rabelo Moreno, presidente da Comissão de Renovação do Terço em 2016 e 2017

3.º ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO 
DE CONSELHEIROS 

No último dia 22 de janeiro, os 

conselheiros do Crea-PR partici-

param do 3.° Encontro de Inte-

gração de Conselheiros (Encic). 

O evento teve o objetivo de apre-

sentar aos novos conselheiros o 

dia a dia dos mandatos como re-

lato de processos, funcionamen-

to das Comissões e Grupos de 

Trabalho, entre outras atividades 

que exercerão a partir de agora. 

Além disso, o evento promoveu a 

integração com os conselheiros 

que já estavam em exercício.

A abertura do Encic foi feita 

pelo presidente do Crea-PR, en-

genheiro civil Ricardo Rocha de 

Oliveira, que iniciou seu manda-

to junto deles e destacou a honra 

de presidir este Conselho. Para 

ele, a importância do Encontro 

é a de “esclarecer as responsa-

bilidades dos conselheiros, as 

questões técnicas de seu traba-

lho e a oportunidade de integração 
entre todos”. O presidente falou ain-
da da “contribuição dos conselheiros 
perante a atividade de fiscalização 
do Crea-PR, tanto nos debates nas 
Câmaras, que sugerem as princi-
pais áreas de fiscalização nas ações 
maiores, em conjunto com outros ór-
gãos, como do papel dos gestores de 
fiscalização, no apoio à melhoria dos 
processos da área”. Ricardo Rocha 
citou ainda alguns desafios para este 
ano e o planejamento da implanta-
ção do plano de gestão.

PALESTRAS
Na palestra de abertura, o supe-

rintendente do Crea-PR, engenhei-
ro agrônomo Celso Roberto Ritter, 
falou do Sistema Confea/Crea, do 
organograma do Crea-PR, expli-
cando as funções de cada Depar-
tamento ou Setor; mostrou como é 
realizada a gestão descentralizada, 
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por meio das Regionais e Inspeto-
rias em todo o Estado; explicou as 
funções do Conselho e dos conse-
lheiros, em conformidade com a Lei 
n.º 5.194/1966; e falou do Regimen-
to Interno, vigente desde agosto de 
2016. O superintendente destacou 
em sua fala temas como a promo-
ção da defesa da ética no exercício 
das profissões, as atividades e a 
conduta dos conselheiros e o papel 
dos mesmos diante de todos os en-
volvidos com o Conselho como pro-
fissionais, inspetores, membros do 
CREAjr-PR e funcionários.

O procurador do Confea, Dr. Igor 
Tadeu Garcia, falou sobre os Princí-
pios da Administração Pública aos 
conselheiros. Destacou a impor-
tância deles, pois ocupam cargos 
públicos honoríficos e têm a obriga-
ção de agir com legalidade e mora-
lidade em todas as suas atividades, 
“para que a sociedade compreenda 
a importância do Conselho no con-
trole do exercício profissional”.

O Papel do Gestor de Fisca-
lização foi o tema da palestra do 
gerente do Departamento de Fis-

calização do Crea-PR, engenheiro 
civil Diogo Artur Tocacelli Colella. 
O gestor é indicado pela Câmara 
Especializada e deve ser a referên-
cia na concentração das tratativas 
com a estrutura auxiliar do Crea-PR 
para elaboração de planejamento 
específico da fiscalização de cada 
profissão abrangida pela Câmara, 
conforme demanda do Colegiado.

O facilitador do Departamento de 
Assessorias Técnicas (DAT), Paulo 
Cesar Sartor de Oliveira, falou sobre 
a atuação do conselheiro na Câmara 
especializada e no Plenário e o Re-
lato Eletrônico de Processos e Pro-
tocolos, atividades técnicas que são 
realizadas por eles. O contador Lean-
dro Rodrigues França, facilitador do 
Departamento Contábil e de Pessoal 
do Crea-PR, falou aos conselheiros 
sobre a concessão de diárias e re-
embolso de despesas, formulário de 
solicitação e requisitos obrigatórios.

Na parte da tarde, os conselhei-
ros foram divididos em grupos para 
realizar uma atividade dinâmica de 
relato de processo com os assesso-
res das Câmaras Especializadas. 

Em seguida, participaram da pa-
lestra sobre as Comissões, Grupos 
de Trabalho e Comitês de Estudos 
Temáticos do Crea-PR, também 
com o Paulo Sartor. A facilitadora 
da Secretaria Geral, Ana Cristina 
Barni, explicou sobre a solicitação 
de passagens aéreas, pauta de 
Plenário e Convocações.

O gerente do Departamento de 
Suprimentos e Serviços, Sandro 
Marangoni, e o analista do Depar-
tamento de Tecnologia da Informa-
ção, Giovani Castolldi, falaram aos 
conselheiros sobre a responsabili-
dade pelos equipamentos.

RESOLUÇÃO

Confira no site do Confea

a íntegra da Resolução

n.º 1.071/2015 que rege

o Plenário:

goo.gl/wg3lmn
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SEGURANÇA

POR MAIS SEGURANÇA
NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
DOS CANTEIROS DE OBRAS
Engenheiro eletricista 

defende sistema 

de gestão como a 

melhor maneira de 

minimizar riscos. 

Outro engenheiro 

paranaense fabrica 

um produto que 

auxilia nesta gestão. 

Conversamos com 

ambos para saber 

como eliminar 

ligações elétricas 

malfeitas e minimizar 

acidentes em 

construções de todos 

os portes

Infelizmente ela é mais comum do que se gostaria. Algumas definições para gambiarra, segundo 

diferentes dicionários da Língua Portuguesa, é que se trata de um trabalho feito com improviso, ou um 

conserto pequeno feito com “jeitinho”, ou um procedimento feito com peças alternativas, ou ainda uma 

“adaptação técnica temporária permanente”. O termo é considerado chulo e pode definir também o 

artefato ou a solução em si que tenha sido improvisada. Mas o mais interessante é que um dos signifi-

cados originais da palavra gambiarra seria o de “ramificação de luzes” ou “extensão de luz”.

Sendo assim, fica mais fácil entender porque o termo é bastan te utilizado quando se trata de 

ligações elétricas. E quem nunca ouviu falar ou mesmo já viu uma gambiarra e ficou medindo os 

riscos? Pois, para os profissionais engenheiros, deveria ser sempre inadmissível aceitar situações 

como essas, porém, elas são bem mais corriqueiras do que se imagina. Tanto que muitas delas foram 

ava liadas em Curitiba e o estudo virou livro. Intitulado “Modelo de Sistema de Gestão de Saúde e Se-

gurança em Serviços com Eletricidade em Canteiros de Obras de Edificações”, seu conteúdo é a tese 

de mestrado do engenheiro eletricista e de segurança do traba lho, Jayme P. Rachadel. 
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A Revista do Crea-PR conversou 

com ele, que é professor da UFPR e 

consultor. Em 2013, Rachadel iniciou 

o mestrado na área da Cons trução 

Civil na UTFPR. Como ele já perce-

bia que o segmento esta va – e ainda 

está – muito carente nessa área, re-

solveu desenvolver esse estudo para 

auxiliar empresas, construtoras e 

indústrias. Para isso, o professor vi-

sitou um enorme can teiro de obras, 

que tinha mais de mil apartamen tos. 

“Tive permissão para avaliar a es-

trutura e fazer levantamentos e estu-

dos no canteiro que foi uma espécie 

de laboratório para mim. Fotografei 

e coletei dados e obser vei compor-

tamentos também. Todo o levanta-

mento feito foi entregue para a em-

presa depois”, explica. Atualmente, 

ele cita essa experiên cia de campo e 

expõe a realidade que viu nas aulas 

que ministra na graduação de Enge-

nharia Elétrica da UFPR, e na pós-

-graduação na UTFPR.

risco, é o ajudante de pedreiro. Não 

se trata apenas de uma adequação 

específica ou de cuidados em um só 

ambiente, é um contexto bastante 

grande”, enfatiza. 

Uma pesquisa de comportamen-

to em outros países também foi feita 

para complementar a tese e revelou 

posturas parecidas. Segundo o pro-

fessor, há países como Reino Unido, 

China, Japão, Índia e Espanha que 

estão na frente em termos de cons-

cientização, pois “eles são seguido-

res de regulamentações. Ainda há 

acidentes e improvisos, porém, eles 

já criaram uma cultura de seguran-

ça melhor do que a brasileira, pelo 

menos, e seguem rigidamente os re-

gulamentos instituídos porque, atu-

almente, o acesso é tão facilitado às 

informações e dados das empresas 

que elas costumam ser mal vistas e 

sofrem com sua imagem se tiverem 

deslizes, descumprimentos, aciden-

tes e descuidos”. 

Ele visitou outros canteiros tam-

bém para o estudo e o cenário que 

encontrou era o mesmo. “Muita 

gente trabalha sem saber o risco 

que está correndo. São trabalhado-

res que desconhecem pontos crí-

ticos e não tomam os devidos cui-

dados ou são desatentos, ou ainda 

que aceitam as condições nocivas 

porque precisam de emprego. Só 

que, dependendo da obra, é muito 

tempo exposto neste ambiente e 

correndo riscos desnecessários. Há 

locais de muita umidade em que o 

risco é muito acentuado”, pontua. 

Diante desta triste realidade, a 

pergunta que não quer calar: por 

que existem as gambiarras em 

instalações elétricas? Para o pro-

fessor Jayme, a explicação é sim-

ples. “Elas existem por pura falta 

de planejamento. Além dos riscos 

altíssimos, todo o material utilizado 

nestes improvisos é perdido depois. 

Não existe ainda uma cultura de se-

gurança nas empresas com relação 

à eletricidade, essas questões não 

estão bem disseminadas”, lamenta.

REALIDADE DA
ENERGIA ELÉTRICA

Em todo o Brasil, foram regis-

trados 13.387 acidentes de trabalho 

envolvendo profissionais da cons-

trução em 2015. Os números são do 

Anuário Estatístico de Acidentes 

de Trabalho (AET) disponibilizado 

pelo Instituto Nacional de Seguro 

Social (INSS) em junho de 2017.

O lado bom é a queda de 38,11% 

registrada no período em todo o 

país, inclusive no Paraná, cuja dimi-

nuição foi progressiva (2013-1.452 / 

2014-1.216 / 2015-1.005). Mas ainda 

que o segmento apresente queda 

de mais de oito mil casos registra-

dos nos últimos anos, ele permane-

ce como o terceiro no ranking dos 

setores com os maiores índices de 

acidentes de trabalho. Segundo es-

tudo da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) realizado em 

2012, o Brasil ocupa o 4.º lugar em 

relação ao número de mortes, com 

2.503 óbitos. O país perde apenas 

para China (14.924), Estados Uni-

dos (5.764) e Rússia (3.090). 

Mesmo que os acidentes estejam 

em ritmo diminuto desde 2013, segun-

do dados da Abracopel, os índices na 

construção civil são altos se compa-

rados com outros setores. No ranking 

de lesões, as quedas e ferimentos nas 

mãos são as mais frequentes entre os 

trabalhadores e, nos casos de óbitos, os 

registros mostram o descaso com a ele-

tricidade como um dos principais mo-

tivos, segundo o Ministério Público 

"O provisório 
também 
mata."

Prof. Jayme P. 
Rachadel, Enge-
nheiro Eletricista 
e de Segurança do 
Trabalho

RISCOS
O livro, resultado da sua tese de 

mestrado, revela imagens de dife-

rentes tipos de instalações elétricas 

totalmente improvisadas e irregula-

res, e que assustam. O canteiro de 

obras visitado por Rachadel teve 

dois anos de duração, ou seja, qua-

se uma instalação definitiva. “Os 

riscos são muito grandes. Identifi-

camos que a pessoa que mais lida 

com eletricidade, e que mais corre 
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do Trabalho (MPT). Foram 599 

mortes por choque elétrico no Brasil 

inteiro envolvendo profissionais que 

atuam em obras, só em 2016. Cer-

ca de 91 incêndios na Região Sul 

foram ocasionados por curtos cir-

cuitos (documentados) no mesmo 

ano, representando cerca de 20% 

do total no país. 

Dados gerais preliminares de 

2017 sobre a realidade da energia 

elétrica no Brasil apontam 98 casos 

na Região Sul, 16% do total no país, 

e 627 óbitos no ano. Mas esses nú-

meros refletem somente uma parce-

la dos acidentes de origem elétrica 

que aconteceram e estima-se que o 

número possa ser de quatro a cinco 

vezes maior do que o apresentado, 

de acordo com a Abracopel.

SISTEMA DE GESTÃO 

Ao longo da sua tese de mes-

trado, o professor Jayme observou 

ainda que há certo desconhecimen-

to dos donos de empresas, bem 

como de engenheiros de outras 

áreas e que não consultam colegas 

especializados para complementar 

o planejamento e a execução. “Às 

vezes, técnicos e engenheiros de 

segurança não possuem formação 

em eletricidade. E nem sempre as 

obras possuem profissionais das 

duas áreas”, avisa o professor, que 

tem formação em ambas. Sendo 

assim, ele defende uma maior par-

ceria entre colegas engenheiros 

para que se movimentem e que 

complementem cuidados nos pla-

nos e nas atividades que executa-

rem. Ele reforça, principalmente, 

“a implantação de um sistema de 

gestão que planeje como construir 

o canteiro, instalar e manter a es-

trutura segura ao longo do traba-

lho. Porque durante a obra vão sur-

gir inúmeras situações que exigirão 

adaptação. Há que se ter procedi-

mentos e equipamentos adequa-

dos de trabalho e o sistema busca 

solucionar essas questões”, diz. Ou 

seja, prever de antemão todas as 

fases da obra antecipará medidas 

que precisam ser observadas, e 

que no caso da eletricidade estão 

nos pequenos detalhes.

FERRAMENTA SEGURA
Para atender às normas regula-

mentadoras que estabelecem requi-

sitos para a garantia da segurança 

em instalações e serviços com ele-

tricidade, o engenheiro eletricista 

Fábio Amaral recomenda o uso 

dos painéis de tomadas, pensando 

na segurança dos profissionais do 

setor. “Vemos fios soltos, desen-

capados e espalhados, o que au-

menta o risco de choques elétricos, 

curtos e incêndios nos canteiros de 

obras. Contudo, hoje verificamos 

uma maior procura por soluções 

simples que podem evitar este tipo 

de acidente do que em anos ante-

riores. Uma delas é a utilização de 

quadro de tomadas recomendado 

por quatro normas de segurança di-

ferentes: a NR 10, NR 12, NR 18 e 

ainda a NBR 5410. Ele impede que 

os fios fiquem dispersos nas obras, 

gerando menos riscos de choques e 

até acidentes mais graves”, explica.

Amaral é diretor de uma em-

presa curitibana especializada na 

montagem de Painéis Elétricos e 

sua empresa fabrica e comercia-

liza pela internet um Quadro de 

Tomadas para Canteiros de Obras 

(QTCO), bastante semelhante ao 

modelo proposto no livro do profes-

sor Jayme. Na época da finalização 

do estudo, em 2013, o consultor pro-

pôs um quadro de tomadas móvel 

e compacto, mas nunca teve a in-

tenção de desenvolver o produto e 

levá-lo para a produção efetiva.

“Chega de Gambiarras” é o slo-

gan utilizado pelo fabricante para 

chamar a atenção dos profissionais 

com relação à importância da utili-

zação do QTCO. A novidade para os 

profissionais da construção civil não 

resolve todas as questões de segu-

rança, mas é uma importante ferra-
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menta para a gestão e permite o uso 

da eletricidade em locais de trabalho 

dos mais variados portes, de manei-

ra apropriada, bem como amplia o 

acesso de diversas regiões do Brasil 

a uma medida eficaz e que muitas 

vezes não está ao alcance. O produ-

to atende aos padrões de segurança 

em instalações e serviços em eletri-

cidade e seu uso pretende eliminar 

ligações provisórias malfeitas de 

equipamentos na energia elétrica.

QUADRO DE TOMADAS
A ideia de criar o produto surgiu 

como uma forma de conscientização 

para utilização da energia elétrica 

para situações provisórias, como 

canteiros de obras, principalmen-

te montando uma solução típica e 

mais usual para obras de pequeno 

porte. Contudo, pode ser utilizado 

desde obras residenciais até obras 

industriais de grande porte. Segun-

do Amaral, o objetivo deste produto 

era atender, inicialmente, peque-

nas obras. “Baseia-se no concei-

to de poder ligar de forma segura 

por meio de tomadas industriais ou 

NBR, com capacidade de corrente 

adequada às cargas, equipamentos 

como furadeiras, lixadeiras, beto-

neiras, máquinas de solda, cortador 

de pisos, perfurador de solo, brita-

deiras, esmeril, serras, etc. Sendo 

cada circuito de ferramentas prote-

gido por disjuntores corretamente 

dimensionados”, expõe.   

Em termos de tamanho, as di-

mensões do QTCO são de 40x30X20 

centímetros e peso de uma massa 

de 7 quilos. 

O QTCO mostra-se prático para 

a distribuição de eletricidade, e pode 

minimizar consideravelmente ris-

cos de acidentes elétricos, servindo 

para utilização em diversos locais de 

trabalho. Também podem ser uti-

lizados vários quadros ao mesmo 

tempo, e os profissionais podem 

fazer adaptações e customizações 

no produto. Segundo o engenhei-

ro que desenvolveu, “os quadros 

podem ser levados para todos os 

lugares e utilizados em pequenas 

reformas residenciais até grandes 

obras industriais, transformando-se 

em uma verdadeira ferramenta de 

trabalho”. Amaral pontua ainda as 

proteções individuais da cada cir-

cuito e o sistema de fecho com cha-

ve que impedem a abertura do qua-

dro por pessoas não autorizadas. 

Mesmo que consigam abri-lo, não 

terão acesso às partes energizadas 

a não ser com o uso de ferramentas. 

Para o engenheiro Rachadel, a 

iniciativa de Amaral é bastante in-

teressante. Não só é a favor do Qua-

dro de Tomadas para Canteiros de 

Obras, como destaca o produto como 

um dos equipamentos necessários 

para o sistema de gestão de segu-

rança que defende. Mas, insiste no 

princípio de que se deve dar atenção 

a todos os outros pontos das insta-

lações elétricas, “porque às vezes, 

mesmo tendo o quadro adequado, 

podem existir gambiarras em outros 

pontos se não foram feitos planeja-

mento e nem adaptações adequadas 

durante a execução”, salienta.  

Os painéis foram desenvolvidos 

para proteger a ligação de máquinas 

e equipamentos diversos e os traba-

lhadores. “Estes produtos evitam 

que fios fiquem dispersos nas cons-

truções gerando menos riscos de cho-

ques, queima de equipamentos e até 

acidentes mais graves. A proteção 

dos painéis acontece por disjuntores, 

e de modo opcional por dispositivos 

de proteção contrafuga de corrente 

elétrica (DDRs), que além de prote-

gerem a ligação de máquinas, são 

proteções à vida. É importante que 

as empresas planejem e analisem os 

riscos nas obras para a prevenção de 

acidentes, com o objetivo principal de 

evitar perda de vidas, danos à saú-

de do trabalhador, além de prejuízos 

ambientais e materiais”, conclui.

O engenheiro eletricista Fábio Amaral, da empresa que comercializa o QTCO
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FISCALIZAÇÕES 
PREVENTIVAS DO CREA-PR 
MARCARAM 2017
Ações integradas em diversos eventos, empreendimentos e 

estruturas provisórias garantiram a diversão e a segurança 

da população do Estado

FISCALIZAÇÕES PREVENTIVAS 

Há vários anos, o Crea-PR faz Fiscalizações 

Preventivas Integradas (FPIs) em grandes 

eventos, em locais de grande concentração de 

pessoas como estádios de futebol, por exemplo, 

e alguns empreendimentos que podem oferecer 

alguns riscos, como acidentes e danos ambien-

tais. Na época de fim de ano, também, diver-

sas estruturas para eventos e apresentações 

culturais são instaladas em áreas onde ocorre 

acúmulo de pessoas, como feiras, cantatas de 

Natal, palcos, enfeites, entre outros.

O Crea-PR possui uma rotina de fiscaliza-

ção dessas instalações, onde são verificados 

quesitos que abrangem atividades das áreas 

de engenharia civil, mecânica, elétrica e segu-

rança do trabalho, entre outras.

Em 2017, somente na Regional Curitiba, o 

Departamento de Fiscalização do Crea-PR fisca-

lizou um total de 129 eventos, sen do 33 culturais, 

nove shows (sendo cinco deles de bandas inter-

nacionais), 14 feiras, 33 parques de diversões, 15 

circos, cinco eventos esportivos, dez religiosos e 

dez considerados de outros tipos, como por exem-

plo uma pista de gelo. Durante as fiscalizações 

desses serviços foram identificadas aproximada-

mente 30% de irregularidades. Com essa ação, o 

Conselho alcançou um total de 428 serviços dis-

tintos de engenharia fiscalizados até o final do 

ano, em diversas modalidades.

OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO
O objetivo do Crea-PR ao fiscalizar as obras 

e os serviços técnicos vinculados às diversas 

profissões que representa é proteger a socieda-

de de possíveis danos que possam ocorrer. A 

legislação determina que somente os profissio-

nais habilitados possam executar obras e ser-
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viços de Engenharia e Agronomia, pois estão 

aptos a oferecer à sociedade um acompanha-

mento idôneo e tecnicamente eficaz. A fiscali-

zação do Crea-PR acontece não somente em 

seu caráter punitivo, mas, antes, por meio de 

uma ação preventiva e educativa voltada para 

o aprimoramento profissional, esclarecendo os 

verdadeiros objetivos da fiscalização.

A FPI é uma modalidade de fiscalização 

que busca a prevenção e seu objetivo prin-

cipal é garantir a responsabilidade técnica 

sobre a segurança e a qualidade ao usuário. 

Nesta fiscalização, a participação de diver-

sos órgãos reúne uma visão técnica multidis-

ciplinar sobre o objeto fiscalizado. Mas, é im-

portante esclarecer, se o Crea-PR identificar 

uma situação de risco não pode interditar o 

local. O Conselho é o órgão de fiscalização 

do exercício de profissões de Engenharia e 

não está dentro de suas atribuições diretas 

a função de embargo e interdição. Mas está 

dentro de suas atribuições agir com a cola-

boração de entidades de classe, instituições 

de ensino e outros órgãos nos assuntos rela-

cionados às áreas de atuação afetas ao Sis-

tema Confea/Crea.

COMO FUNCIONA?
Primeiramente, são planejados os locais 

e eventos onde serão realizadas as fiscaliza-

ções. Por exemplo, ano passado houve uma 

FPI na München Fest, a Festa Nacional do 

Chopp Escuro, realizada anualmente na ci-

dade de Ponta Grossa. A festa ocorre durante 

uma semana, sempre tem shows diversos e já 

chegou a reunir até 150 mil pessoas.

Depois de escolhido o local da fiscaliza-

ção, a ação é agendada junto aos proprietá-

rios do local e são convidados conselheiros, 

inspetores, entidades de classe e outros ór-

gãos pertinentes. Para uma FPI realizada 

em uma empresa de mineração, por exem-

plo, são convidados o Instituto Ambiental do 

Paraná (IAP), o Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM) e o Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), a título de 

ilustração. Já em uma FPI realizada em um 

evento são convidadas a Prefeitura Munici-

pal e o Corpo de Bombeiros. 

Então a equipe de fiscalização procede a 

ação verificando a documentação dos servi-

ços de engenharia realizados no local, como 

montagem de pirâmides, instalações elétricas 

temporárias, montagem de parque de diver-

sões, instalação da sonorização, etc. Além 

disso, realiza amplo registro fotográfico nas 

instalações e condições do local. Os convida-

dos repassam suas impressões e pareceres e 

tudo é reunido em um relatório.

Tal documento é encaminhado para apre-

ciação das Câmaras Especializadas do Crea-

-PR. Estas, ao seu critério, podem utilizá-lo 

para embasamento em alguma nova delibe-

ração, encaminhar para outro órgão tomar 

ciência ou mesmo encaminhá-lo para a Co-

missão de Ética verificar eventual conduta 

inadequada de profissional envolvido. Se for 

identificada alguma situação grave e imi-

nente que necessite de ação imediata, antes 

mesmo do relatório, é encaminhado ofício aos 

órgãos competentes para que alguma ação 

seja tomada. Por exemplo, já ocorreu ter sido 

identificado um parque de diversões monta-

do com responsável técnico sem atribuições 

para o serviço, e então o Corpo de Bombeiros 

e a Prefeitura foram oficiados e só permiti-

ram o funcionamento do parque depois da 

regularização da situação.

Assim, verifica-se que as Fiscalizações 

Preventivas Integradas são de fundamental 

importância à inspeção do exercício profissio-

nal. Elas envolvem inspetores, conselheiros, 

associações e diferentes órgãos de fiscaliza-

ção, criando um braço único que possibilita 

ir mais a fundo na fiscalização e cria possi-

bilidades mais plenas de ação no caso de 

eventuais irregularidades. A FPI é uma das 

formas que os Creas de todo o país adotaram 

para cumprir seu papel de defesa do bom 

exercício profissional perante a sociedade.
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APUCARANA PROMOVE 
TRADICIONAL JANTAR 
NO DIA DO ENGENHEIRO

Presidente do Crea-PR em exercício na 

época esteve na cidade para o evento 

anual da AEAA. Entidade reuniu os 

associados para marcar a data em sua 

sede campestre

Pela tradição, segundo o presidente da As-

sociação dos Engenheiros e Arquitetos de Apu-

carana (AEAA), engenheiro civil Edem Marcos 

Corbacho, o jantar anual da entidade em come-

moração ao Dia do Engenheiro e do Arquiteto faz 

parte do calendário municipal de eventos. 

CONTEÚDOS REGIONAIS

Foto: Leandro Minella

"Esse evento ocorre há mais de trinta 

anos e reúne profissionais afetos ao 

Sistema, fornecedores, parceiros 

e prestadores de serviços, bem como 

convidados e autoridades federais, 

estaduais e municipais. É um momento 

de confraternização, de rever velhos 

amigos e fortalecer laços comerciais", 

explica Corbacho.

O presidente do Crea-PR em exercício na épo-

ca, engenheiro agrônomo Nilson Cardoso, esteve 

presente no jantar realizado no dia 9 de dezem-

bro, na sede campestre da AEAA.
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Um jantar foi promovido pela Associação Re-

gional dos Engenheiros e Arquitetos de Marechal 

Cândido Rondon (AREA-MCR) em comemora-

ção ao Dia do Engenheiro (11 de dezembro) e ao 

Dia do Arquiteto e Urbanista (15 de dezembro). 

O evento contou com a participação dos asso-

ciados e familiares e também do presidente em 

exercício do Crea-PR na época, engenheiro agrô-

nomo Nilson Cardoso, que esteve na cidade a 

convite da associação. Além do jantar, houve um 

balanço das atividades desenvolvidas durante o 

ano e a apresentação da diretoria de 2018.

Para a presidente da AREA-MCR, arquiteta 

e urbanista Carolina Majeski dos Santos Palma, 

“é sempre bom podermos comemorar o final de 

um ano de esforço e trabalho. Proporcionar esse 

momento para os associados foi uma forma de 

agradecer o empenho e a dedicação de todos”. 

CONTEÚDOS REGIONAIS

DIA DO ENGENHEIRO 
FOI COMEMORADO EM 
MARECHAL CÂNDIDO 
RONDON
A AREA-MCR organizou evento para 

marcar a data e contou com a presença 

do presidente em exercício do Crea-PR 

na ocasião, Nilson Cardoso

Ela destacou também o prazer de contar com a presença de 

Nilson Cardoso. “Ficamos muito felizes com a participação dele e 

de todos. O jantar foi um sucesso, e já estamos organizando o pró-

ximo”, revela.

39r  e v i  s t  a

CREA-PR



CONTEÚDOS REGIONAIS

CADASTRO
AMBIENTAL

RURAL
Seminário atualizou profissionais sobre o Cadastro Ambiental 

Rural, que teve seu prazo estendido para maio de 2018

Depois do 1.º Seminário de Atualização 

sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR), re-

alizado no dia 24 de novembro em Curitiba, 

aconteceu um novo Seminário de Atualização 

sobre o CAR, também na capital, na manhã 

do dia 13 de dezembro de 2017. Dessa vez, a 

Associação dos Engenheiros Agrônomos do 

Paraná (AEAPR) organizou o evento em sua 

sede, com participação gratuita, e recebeu 

profissionais para discutir a situação atual do 

cadastramento no Paraná, as legislações e os 

conceitos aplicados, as fases da regularização 

ambiental da propriedade rural, entre outros 

importantes temas relacionados.

O tema é de grande importância para o 

Brasil, pois trata de um instrumento funda-

mental para auxiliar no processo de regula-

rização ambiental de propriedades e posses 

rurais. O CAR consiste no levantamento de 
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lizado e bem capacitado para lidar 

com eventuais dificuldades e atu-

ar com eficiência.

NOVA DATA
Foi prorrogado para 31 de maio 

de 2018 o prazo para que proprietá-

rios rurais se inscrevam no CAR. A 

mudança ocorreu por meio do De-

creto n.º 9.257/2017, da Presidência 

da República. O prazo anterior era 

31 de dezembro de 2017. A inscrição 

no cadastro eletrônico é obrigatória 

para todos os imóveis rurais do país. 

Os proprietários que não o fizerem 

dentro do prazo estabelecido deixa-

rão de ter acesso aos benefícios pre-

vistos no Código Florestal (Lei n.º 

12.651/2012), a exemplo da regra da 

escadinha e a adesão ao Programa 

de Regularização Ambiental. 

A partir de junho de 2018, os não 

cadastrados não poderão solicitar 

novos financiamentos bancários. O 

CAR está em operação desde 6 de 

maio de 2014 e pode ser feito por 

meio do site www.car.gov.br. Visan-

do facilitar o preenchimento do ca-

dastro, o Governo do Estado do Pa-

raná estabeleceu uma rede de apoio 

aos produtores para a elaboração 

do CAR nas seguintes instituições: 

FAEP, FETAEP, EMATER, Secre-

taria de Agricultura e Abastecimen-

to (SEAB), Sistema Ocepar, Prefei-

turas Municipais, Sindicatos Rurais, 

Incra e FETRAF.

informações georreferenciadas do 

imóvel, com o objetivo de traçar 

um mapa digital a partir do qual 

são calculados os valores das áre-

as para diagnóstico ambiental. 

A obrigatoriedade do cadastro 

e o registro de dados são mudan-

ças que estão trazendo maior agi-

lidade para o setor. O Seminário na 

AEAPR foi realizado em parceria 

com o Instituto Ambiental do Pa-

raná (IAP)e a Associação Parana-

ense dos Engenheiros Ambientais, 

e contou com o apoio do Crea-PR. 

Os presentes tiveram conhecimen-

to de que o segmento está gerando 

novas oportunidades, porém, trata 

de um mercado dinâmico. Sendo 

assim, será necessário estar atua-
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ENCONTRO 
ESTADUAL DE 

COOPERATIVISTAS
2017

Evento no Teatro Positivo, em Curitiba, reuniu mais de 2 mil 

pessoas e contou com uma palestra do renomado filósofo Luiz 

Felipe Pondé e show do músico Almir Sater

OCEPAR

Uma família, é assim que eles se denomi-

nam. O Encontro Estadual de Cooperativistas 

Paranaenses, promovido anualmente pela Or-

ganização das Cooperativas do Paraná (Siste-

ma Ocepar), aconteceu em dezembro do ano 

passado e contou com mais de 2 mil coopera-

tivistas de todas as regiões do Paraná. O mo-

mento foi para reuni-los e teve a presença ainda 

de lideranças políticas, entidades parceiras e 

convidados para apresentar um balanço do ano 

e festejar as conquistas. 

O presidente em exercício do Crea-PR na 

época, engenheiro agrônomo Nilson Cardoso, 

participou da abertura do evento e integrou a 

mesa de autoridades que contou com a presen-

ça do Governador Beto Richa, da secretária da 

Família e Desenvolvimento Social, Fernanda 

Richa, do secretário de Infraestrutura e Lo-

gística, José Richa Filho, dos presidentes do 

BRDE, Orlando Pessuti, da Junta Comercial do 

Paraná, Ardisson Akel e da Fecomércio, Darci 

Piana. Também estiveram presentes os depu-

tados federais Osmar Serraglio, Sérgio Souza e 

Evandro Roman e os deputados estaduais Élio 

Rush, Ratinho Júnior e Guto Silva.

NÚMEROS POSITIVOS EM 2017
O presidente do Sistema Ocepar, José Ro-

berto Ricken, apresentou balanço preliminar 

do setor, referente ao exercício de 2017, e os 

números são bastante positivos. São 220 coo-

perativas do Paraná, de dez diferentes ramos, 

e ficou evidente a contribuição delas no desen-

volvimento das comunidades. 

“É difícil imaginar o Paraná sem as coope-

rativas, pois, em mais de 120 municípios para-

naenses, elas são as maiores empresas. É pos-

sível afirmar que, onde há um projeto viável de 

uma cooperativa, há mais emprego e renda. A 

diferença é que o resultado obtido permanece 

nas comunidades, é aplicado na origem, ge-

rando milhares de oportunidades de negócios 

e investimentos. Além disso, as cooperativas do 

Paraná somam mais de R$ 2 bilhões de impos-

tos recolhidos”, destacou ele.

Outro ponto que chamou a atenção, segundo 

Ricken, é que “apesar das adversidades econô-

micas vivenciadas em 2017, das quais ninguém 

esteve imune, as cooperativas do Paraná de-

vem confirmar um crescimento adicional de R$ 

1,3 bilhão no seu faturamento, ultrapassando 

R$ 70 bilhões de movimento econômico, com 

geração de 89 mil empregos diretos e mais 2,8 

milhões de oportunidades de negócios, no cam-

po e nas cidades”. 

De acordo com ele, o cooperativismo, que 

hoje engloba mais de 1,5 milhão de cooperados, 

tem atraído cada vez mais gente. “Em 2017, 84 
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mil pessoas se associaram às coo-

perativas. Dessas, 76 mil aderiram 

às de crédito e 7 mil produtores 

rurais se integraram às agropecuá-

rias, que são responsáveis por qua-

se 60% da produção agropecuária 

em nosso Estado”, pontuou.

"Em 2017, 84 mil pessoas se 

associaram às cooperativas."
José Roberto Ricken, presidente do Sistema Ocepar

programa Paraná Competitivo, em 

vigor desde março de 2017. As pri-

meiras empresas a se beneficiarem 

da medida são as cooperativas Co-

amo, de Campo Mourão, e Copacol, 

de Cafelândia, que poderão utilizar 

os créditos para investimentos. “É 

um passo importante para que elas 

possam usar um recurso que estava 

parado e aplicar na sua estrutura”, 

apontou na ocasião o secretário de 

Estado da Agricultura e Abasteci-

mento, Norberto Ortigara.

Também durante a programação 

foi feito o lançamento do movimen-

to “SomosCoop”, que é uma cam-

panha nacional de valorização das 

cooperativas de todo o país, seus 

cooperados e empregados, divul-

gada pela primeira vez pela Organi-

zação das Cooperativas Brasileiras 

(OCB). E teve a entrega do Troféu 

Ocepar, da Medalha do Mérito Co-

operativista, assim como honrarias 

concedidas para homenagear insti-

tuições e personalidades que contri-

buem para o fortalecimento do co-

operativismo. O filósofo Luiz Felipe 

Pondé apresentou a palestra “Ética 

e suas tensões no mundo contem-

porâneo”, proporcionando bons mo-

mentos de reflexão aos presentes. O 

encontro se encerrou com um show 

do cantor Almir Sater e sua banda.

Na ocasião, o governador Beto 

Richa autorizou a transferência de 

créditos do Imposto sobre Circu-

lação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), dentro das novas regras do 
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