
» Continuar defendendo a soberania nacional, as empresas na-
cionais e o capital tecnológico brasileiro.
» Prosseguir o trabalho desenvolvido nos últimos dois anos do 
resgate do protagonismo das engenharias, da agronomia e das 
geociências para o desenvolvimento nacional.
» Ampliar mecanismos e a capacidade de fiscalização de todos 
os Creas, por meio de campanhas de fiscalização profissional, 
em defesa da vida e da segurança da sociedade.
» Ampliar os programas em apoio às entidades de classe e insti-
tuições de ensino, em especial nas políticas de patrocínio e es-
tandes, além de editais de chamamento público. 
» Defender a qualidade da formação profissional de graduação 
e combater o ensino 100 por cento à distância, bem como a pro-
liferação excessiva de cursos.
» Atuar contra a privatização de grandes empresas nacionais co-
mo Eletrobrás, Petrobras, Furnas, entre outras. 
» Defender a manutenção da lei do salário mínimo profissional e 
a criação da Engenharia como carreira de estado.
» Ampliar o Programa Mulher e fortalecer a representatividade 
das mulheres nos cargos de liderança, com a presença mais igua-
litária nas profissões registradas no Sistema.
» Fortalecer o trabalho de reciprocidade internacional nas áreas 

de mobilidade profissional e certificação com outras entidades 
internacionais.
» Intensificar a participação dos profissionais na Mútua, amplian-
do a base de associados e o rol de benefícios para que sejam mais 
atrativos para os profissionais.
» Ampliar a participação do Colégio de Entidades Nacionais (CDEN), 
Colégio de Entidades Regionais (CDER) e Entidades Precursoras 
na gestão do Confea.
» Fortalecer os programas voltados a estudantes e jovens pro-
fissionais como Crea Júnior e Crea Jovem, buscando mecanis-
mos legais para sua efetiva implantação. 
» Implantar a Escola Superior Corporativa (ESC), com foco na ca-
pacitação e habilitação de conselheiros, inspetores, dirigentes 
de entidades de classe, profissionais e funcionários em temas 
inerentes às profissões.
» Estruturar um Portal de Empregabilidade com vistas à inserção 
dos profissionais no mercado de trabalho. 
» Realizar concurso público no Confea para ampliar a capacidade 
operacional e melhorar o atendimento junto aos Creas e profis-
sionais. 
Para conhecer as propostas na íntegra,  
acesse: www.tocomjoel.com.br
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 Joel Krüger 

Nome da cédula 
Eng. Joel Krüger 

Para Continuar Mudando

NÚMERO DO CANDIDATO

» Joel Krüger nasceu em Curitiba onde se graduou em Engenha-
ria Civil pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). É Mestre 
em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUC-PR) e especialista em Gestão Técnica do Meio Urbano pe-
la Université de Technologie de Compiegne e em Didática no 
Ensino Superior (PUC-PR). 
» É professor da Escola Politécnica da PUC-PR há 35 anos, onde 
coordenou o curso de Engenharia Civil da instituição por vários 
anos. Atualmente, ministra as disciplinas de Rodovias e Enge-
nharia Legal.
» Como consultor na área de transportes, atuou por vinte anos 
na Prefeitura de Curitiba onde exerceu diversos cargos. Foi se-
cretário municipal de Trânsito, ocasião em que implantou um 
conjunto importante de medidas de proteção à vida, dentre elas, 
a Via Calma, que resgatou o respeito à vida em áreas estratégi-
cas do centro da cidade.

» Iniciou sua trajetória no Sistema Confea/Crea e Mútua como con-
selheiro titular do CREA-PR (2005 e 2010) e diretor-tesoureiro (2006-
2010). Em 2011, foi eleito presidente do CREA-PR, cargo que ocupou 
por dois mandatos consecutivos (2012-2017). Em 2017, foi eleito 
para a presidência do Confea (2018-2020), com base em um pro-
grama de mudanças apoiado pela grande maioria dos profissionais. 
» Com apenas dois anos à frente do órgão, a gestão de Joel Krü-
ger resgatou a credibilidade do órgão, pacificou o Sistema pro-
fissional e implantou medidas efetivas de valorização das pro-
fissões e das entidades de classe do Sistema.
» Joel Krüger é associado ao Senge-PR, IEP, Abenc-PR, Mútua 
e Abenge. Foi fundador e primeiro presidente da Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos da Prefeitura Municipal de Curitiba, 
Autarquias e Empresas Coligadas (Assengea). É membro hono-
rário e sócio benemérito de diversas entidades de classe de to-
do o país.

P R O G R A M A  D E  T R A B A L H O

C U R R Í C U L O  P R O F I S S I O N A L

Candidato a Presidente do Confea
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