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ApresentAÇão

O CREA-PR leva até você o livro que apresenta a sua revolução, 
e a do Paraná, em 75 anos. Em 2009, publicamos um site e 
agora apresentamos esta publicação de aproximadamente 140 
páginas. 

E qual a importância de um livro assim? Por uma razão simples: 
história se registra. Ela nos importa hoje, mas muito mais aos 
nossos filhos e netos. Amanhã. 

Sejamos um pouco altruístas e realistas: o que seria da história 
sem registro? Imagine dois extremos. Se não tivesse nada re-
gistrado sobre a evolução humana de olhos e caminhos para o 
espaço, a medicina, a engenharia, a arquitetura, o urbanismo, a 
geologia, a geografia, a agronomia? Que mundo seria o nosso? 

É por isso que o CREA-PR precisa ter o seu registro. Por razões 
simples e, ao mesmo tempo, complexas. 

Somos, nós, profissionais da Engenharia, Arquitetura, Agrono-
mia e Geociências, peças fundamentais no planejamento que 
leva à construção e evolução de um Estado, o Paraná, e um 
país, o Brasil. Não há desenvolvimento sem profissionais de 
tecnologia. O mundo, sem nenhuma modéstia, depende do 
nosso conhecimento para avançar. Por isso, mais uma vez, é 
preciso registrá-lo. 

 “Tempos Modernos, o Paraná e o Conselho em 75 anos” pro-
cura isso: um registro honesto e importante do que fomos, do 
que somos e do que queremos ser. 

Nas mais de dezenas de páginas desta publicação você vai en-
contrar e ler reportagens que mostram como o Paraná evoluiu 

Por filhos e netos, temos 
alternativas contra o descaso



11

em vários setores, do primário ao terciário; do desenvolvimen-
to social até temas mais específicos, como a acessibilidade. Em 
todas, o CREA-PR procurou marcar sua presença como uma 
instituição de vanguarda. Às vezes imperfeita, mas atenta para 
fazer dos profissionais que representa não apenas “atores”, mas 
personagens reais da transformação. 
 
Há alternativa contra o descaso. Em 75 anos, eu e todos os que 
me antecederam acreditaram nisso, atentos à importância de 
um Conselho que reúne profissionais que sabem da importân-
cia que têm para um mundo melhor.

Volto aos nossos filhos. Aos nossos netos. Um Conselho que re-
úne a nata do empreendedorismo brasileiro merece ser regis-
trado. É o que, humildemente, tentamos com esta publicação. 

Nós podemos muito. Nós podemos transformar. O CREA-PR, 
ano a ano, busca caminhos e propostas para que sejamos van-
guarda por um Estado e um país melhores. 

Nesta edição, registramos algumas das principais transforma-
ções porque passaram o Paraná, com a participação sempre 
engajada do CREA-PR. Registramos também a memória do 
Conselho, feita de muito suor e esforço. Aqui, em nome de to-
dos os profissionais, faço um agradecimento especial aos ex-
presidentes. 

Eles não pouparam esforços em construir um CREA sólido vol-
tado a atender os interesses da sociedade com a efetiva par-
ticipação de profissionais em obras e serviços de Engenharia, 
Arquitetura, Agronomia e Geociências. Ainda um agradecimen-
to mais que especial às entidades de classe e instituições de 
ensino - a base do Plenário do CREA; conselheiros, inspetores, 
diretores, profissionais e funcionários que contribuem diaria-
mente para a construção de nossa civilização.

Eng. Agr. Álvaro J. Cabrini Jr.
Presidente do CREA-PR - Gestão 2009/2011
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uMA SíNTESE

GrAndes oBrAs

De Itaipu a Paranaguá, 
Estado deu salto em 75 anos

O Paraná tem grandes obras. E todas evidenciam a engenharia para-
naense. A maior é Itaipu. Ninguém a supera em hidrelétrica e gigantis-
mo. Produziu 19% de tudo que o Brasil consumiu de energia em 2008. 
Consumo, por ano, de 23 cidades de 1,8 milhão de habitantes, como 
Curitiba. Nem Garganta Profunda, na China - maior - vai gerar mais ener-
gia que Itaipu.

Itaipu é uma das 19 hidrelétricas do Paraná. Um conjunto que mostra 
como, nos últimos 75 anos, o Estado ampliou sua capacidade de gerar 
energia. Exemplo estratégico da sua vontade de crescer. Investiu também 
em estradas, escolas e milhares de outras obras essenciais para avançar. 
Hoje, entre os 27 Estados do Brasil, é o sexto mais desenvolvido. 

São obras que transformaram o Estado em sete décadas e meia. 
Tempo que o CREA-PR nasceu e cresceu como ator de destaque des-
sa transformação. Profisssionais das áreas de Engenharia, Arquitetura, 
Agronomia e Geociências, nas modalidades superior e técnico, foram 
fundamentais para que toda estrutura física do Estado acontecesse.

 
O sistema viário do Paraná, por exemplo, tem hoje uma malha de 

mais de 15 mil quilômetros de rodovias, diz o Ipardes (Instituto Parana-
ense de Desenvolvimento Econômico e Social). Uma malha viária que foi 
e é essencial para garantir o crescimento do Estado. 

Em saneamento básico, segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios de 2007), do IBGE, as ligações de água atingem 
98,6% da população, mas apenas 52,7% tem esgoto coletado. São 2,3 
milhões de ligações de água - para uma população de cerca de 10 mi-
lhões de habitantes - e 1,1 milhão de ligações de esgoto. Desafios ainda 
imensos nessa área. 

Estado essencialmente agrícola, um dos celeiros do Brasil, o Paraná 
assistiu a partir do final dos anos 90 um processo de industrialização 
de grande escala. Hoje, a indústria já responde por 1/3 do PIB (Produto 
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Interno Bruto) paranaense, segundo a FIEP (Federação das Indústrias 
do Paraná). 

A ponta do iceberg é a indústria automotiva. O Estado abriga hoje 
pelo menos três grandes montadoras e dezenas de fornecedores. É o 
segundo polo automotivo do país, atrás apenas de São Paulo.

A CIC (Cidade Industrial de Curitiba) surgiu nos anos 70, antes do 
boom industrial do final dos anos 90. Mas virou referência para pro-
jetos semelhantes em outras cidades, de grandes a pequenas. Hoje, a 
CIC é sinal também de tecnologia de ponta no Paraná.

A CIC é parte de outra grande obra do Estado: o planejamento 
urbano. A capital, que começou o processo no final dos anos 60, foi 
ponta de lança não só para outras cidades do Estado, mas para o 
Brasil e para o mundo. 

Na indústria e agropecuária, são mais de duas dezenas de perfis 
produtivos locais e regionais. Arranjos importantes para definir a cara 
de cada região e o planejamento integrado, um desenvolvimento 
mais equilibrado.

Nesses 75 anos, a colonização do Estado se fortaleceu, com o ciclo 
do café no Norte e da madeira no Sudoeste e Sudeste.

Integração que, mais uma vez, passa pelas mentes e mãos dos 
profissionais das áreas tecnológicas. 

Ainda entre as grandes obras do Estado, o Porto de Paranaguá, o 
maior porto graneleiro do país, fundamental para o avanço econômi-
co e social do Paraná.

Obras que tiveram, todas, diga-se de novo, a participação, como 
planejadores e executores, de profissionais da tecnologia. Engenhei-
ros, arquitetos, agrônomos, técnicos industriais, técnicos agrícolas, 
todos foram essenciais para que isto se concretizasse.
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uMA SíNTESE

desAfios

População cresceu 10 vezes 
e desafios são imensos

Final da década de 30. O Paraná tem 1,2 milhão de habitantes. Hoje, 2010, 
são mais de 10 milhões. Um crescimento vertiginoso. Mais de 1.000%.

Sair de um Estado com população menor do que a da capital Curiti-
ba hoje (1,8 milhão) para uma das unidades da federação mais populosas 
exigiu grandes desafios. E eles ainda são imensos. Da educação à saúde e 
habitação, do desenvolvimento da agropecuária à indústria, o Paraná tem 
novos caminhos a vencer, mas sua evolução já é impressionante. 

Um dado, o PIB (Produto Interno Bruto), que mede toda riqueza gerada 
pelo Estado. O IBGE revela que, em 2002, o PIB paranaense era de R$ 88,4 
bilhões. Em 2008, de R$ 168,7 bilhões. Dobrou em apenas seis anos. 

Mas três informações revelam porque os desafios para o Paraná ainda 
são muitos. 

Se em valores nominais o valor do PIB dobrou nos últimos seis anos, a 
participação do Paraná na composição do PIB brasileiro mantém-se a mes-
ma. Saiu de 5,98% em 2002 para 5,84% em 2008. 

Há ainda o IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano – Municípios), 
medido pelo PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Humano. O Paraná tem índice 0,820. Acima de 0,800, o Estado é desenvol-
vido. 

Mas a realidade dos municípios é diferente. Segundo o Ipardes (Insti-
tuto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), “Curitiba, po-
los regionais e alguns poucos outros municípios que, por peculiaridades, 
distribuem-se esparsos pelo território paranaense”, asseguram um índice 
geral de desenvolvimento alto para o Estado. 
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Não fossem Curitiba, polos regionais e alguns municípios com ca-
racterísticas próprias, o IDH-M seria de um Estado subdesenvolvido. A 
grande maioria dos municípios paranaenses tem IDH-M baixo, mesmo 
numa das regiões mais avançadas do país. O Paraná fica atrás, por exem-
plo, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e é o sexto Estado em desen-
volvimento do país. 

O IDH-M considera três fatores: longevidade, escolaridade e renda 
per capita. É neste último item que o Paraná perde para os seus vizinhos. 
Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
de 2002, naquele ano a pobreza atingia 39,7% da população do Estado, 
mais de um terço. 

Atenção também ao analfabetismo. Segundo a PNAD (Pesquisa Na-
cional de Amostragem Domiciliar) do IBGE, em 2006, 19% da população 
paranaense era analfabeta funcional.

O Estado teve e terá grandes metas pela frente em áreas fundamen-
tais, como agropecuária - onde é um dos destaques do país-, logística, 
ciência e tecnologia, educação, saúde, habitação, serviços urbanos, in-
dústria, comércio e serviços, meio ambiente e desenvolvimento social. 

Desafios que contaram, contam e vão contar com a participação de 
profissionais de tecnologia.
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uM bAlANçO

GrAndes oBrAs HAbiTAçãO

Deficit habitacional não tem fim - 
Programas ampliam atendimento

O deficit de moradia é perpétuo e nunca vai terminar. Porque todo 
dia tem gente que casa; e quem casa, quer casa. Todo dia também tem 
gente que se separa; e quem separa, também quer casa“. É assim que o 
ex-presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), o en-
genheiro civil e urbanista Rafael Greca, resume o problema histórico da 
carência de moradias suficientes para atender a população.

Para o engenheiro civil e professor Aguinaldo dos Santos, chefe do 
Departamento de Design e Sustentabilidade da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), o problema da habitação no Brasil tem relação direta com 
desigualdade social, falta de planejamento e falta de consciência dos 
cidadãos quanto a seus direitos. “A habitação é um problema desde o 
primeiro dia deste país”, destaca.

Foi o governo de Getúlio Vargas, através da Caixa Econômica Federal, 
que deu início aos processos de financiamento de moradias populares 
no Brasil. Nesta época institutos de aposentadoria e pensões passaram 
a financiar projetos de habitação popular. A era Vargas criou, também, a 
Fundação da Casa Popular, que deu início à produção estatal de mora-
dias subsidiadas. 

Greca credencia, ainda, o economista Celso Furtado como um dos 
principais responsáveis pelas políticas de habitação adotadas pelo país 
a partir de então. Furtado foi ministro de Planejamento do governo de 
João Goulart (1961-1964) e escreveu o clássico “Formação Econômica 
do Brasil”, que trata da história econômica do país e as desigualdades 
geradas por ela. “Ele tinha uma ousada proposta de reforma urbana, que 
foi motivo do grande discurso que Goulart fez na Central do Brasil e que 
fez com que o cabo Anselmo provocasse a revolução”, avalia.

Depois de Jango e Furtado, deu-se o golpe militar, cabendo ao pri-
meiro dos cinco presidentes da ditadura, o marechal Castelo Branco, em 
1964, criar o Banco Nacional da Habitação (BNH), voltado ao financia-
mento e à produção de empreendimentos imobiliários. Era um banco de 
segunda linha, ou seja, não operava diretamente com o público, atuando 
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por intermédio de bancos privados e/ou públicos, e de agentes pro-
motores, tais como as companhias habitacionais e as companhias de 
água e esgoto. As operações eram feitas por meio de realização de 
operações de crédito - sobretudo de crédito imobiliário -, bem como 
a gestão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

Com objetivo de integrar os Estados e municípios no Sistema Fi-
nanceiro de Habitação (SFH) é que surgiram as companhias de habi-
tação. Tanto a Companhia de Habitação de Curitiba (Cohab) como a 
Cohapar foram criadas em 1965, pelo prefeito Ivo Arzua e o gover-
nador Ney Braga, respectivamente. “As duas Cohabs são irmãs, filhas 
do BNH com a revolução”, conta Rafael Greca.

Por força do regime militar, entre 1960 e 70, os projetos da Coha-
par foram todos estabelecidos conforme os critérios do BNH. Mas a 
partir dos anos 80, com o retorno da democracia, a Cohapar instalou 
outros 13 escritórios regionais no Estado, além da sede na Capital, 
e passou a abandonar os conjuntos massificados do BNH, dando 
uma cara mais humana a seus projetos, que, hoje, são elaborados 
de acordo com as características de cada região e com o gosto dos 
moradores. 

Em seus 44 anos de existência, a Cohapar construiu 188 mil 
casas, beneficiando 750 mil pessoas. Atualmente cerca de 105 mil 
mutuários pagam prestações com valor menor do que R$ 50, no 
que a Cohapar garante ser a menor prestação do país.

Outro exemplo de programa de sucesso é o Casa Fácil do CREA-
PR que prevê o desenvolvimento de projetos para famílias de baixa 
renda na construção de casas de até 70 metros quadrados. Com o 
programa, o proprietário obtém tarifas diferenciadas das taxas do 
CREA-PR e garantem um acompanhamento especializado da obra 
através das Associações de Engenheiros e Arquitetos do município 
onde a obra será realizada.

O Casa Fácil está consolidado em todo o Estado do Paraná e 
resultou do convênio estabelecido pelo CREA com, praticamente, 
todas as Prefeituras Municipais e Associações de Engenheiros e 
Arquitetos.
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uM bAlANçO

GrAndes oBrAs uRbANizAçãO

Mudança do campo para a 
cidade pediu planejamento

Falar na urbanização de uma cidade nos dias de hoje significa falar de 
urbanização de um modo sustentável. Mas para que isso aconteça algu-
mas medidas devem ser tomadas, entre elas a construção e a ampliação 
dos parques e a preservação de áreas verdes para equilibrar a imperme-
abilização do solo, avaliação dos limites do adensamento e a coerência 
entre frotas de veículos e espaço de vias públicas, produção de menos 
lixo e assim vai... a lista é grande. 

Em meados do mesmo século, as cidades foram consideradas centros 
de progresso e modernização. Morar no campo já não valia mais a pena, 
era considerado um lugar atrasado. E hoje há quem pensa ainda assim.

“As cidades sofrem com o que definimos por urbanização acelerada, 
um termo que reflete a radical mudança da distribuição populacional 
em nosso país, com reflexos dramáticos sobre a configuração do terri-
tório. Significa que milhares de famílias e de pessoas deixam de viver no 
campo ou em pequenas e médias cidades e se dirigem para as grandes 
cidades, capitais e regiões metropolizadas atrás de emprego e melhores 
condições de vida ou sobrevivência (educação, saúde, lazer etc.)”, avalia 
o professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPR e se-
cretário de Urbanismo de São José dos Pinhais, arquiteto Paulo Chiesa.

Em países onde não há uma tradição no planejamento do território 
econômico e onde não há um efetivo processo de reforma agrária que 
fixe a população no campo, a urbanização pode se transformar em um 
fenômeno incontrolável e perverso. Incontrolável porque ninguém pode 
impedir as pessoas de migrar para as cidades e perverso porque os pla-
nejadores e administradores não têm recurso para prover as cidades de 
infraestrutura de drenagem, redes de água e esgoto, serviços de coleta 
e tratamento de resíduos, entre outros.

Nos últimos 45 anos, Curitiba vive um processo permanente de pla-
nejamento e gestão urbana capitaneada pelo Instituto de Pesquisa e Pla-
nejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). Tudo o que foi realizado desde a 
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administração do prefeito Cândido de Abreu até a atual, do prefeito 
Beto Richa, tem que ser visto como um importante capital social. O 
CREA também tem um papel fundamental no desenvolvimento ur-
bano da cidade. “A entidade regulamenta o trabalho de urbanismo e 
planejamento”, lembra o arquiteto Chiesa, que se declara um curiti-
bano de nascença e de coração.

A posição da cidade é invejável no passado e no presente, o que 
significa um diferencial importante para se pensar seu futuro. “Esse 
porvir será tanto mais auspicioso quanto a capacidade de rever a 
situação em relação à Região Metropolitana de Curitiba”. E isso tam-
bém acontecerá com os outros centros.

Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a população 
(2006), no começo do século XX apenas 10% da população residiam 
em áreas urbanas. O campo era a cidade. Com a migração, atual-
mente, quase 3 bilhões de pessoas vivem em cidades. 

E os números impressionam. São 19 megalópoles, das quais 15 em 
países em desenvolvimento, com população acima de 10 milhões de 
habitantes. Mas não para por aí. Até 2015, serão 23 megalópoles.
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uM bAlANçO

GrAndes oBrAs CiêNCiA E TECNOlOgiA

Inovações tecnológicas 
viram salto em 75 anos

Imagine a vida sem internet. As notícias demorariam intermináveis horas 
para chegar ao seu conhecimento. Ter notícias de um parente ou amigo dis-
tante dependeria de uma boa letra sobre o papel da carta que levaria dias 
para ser entregue ao destinatário, mesmo com toda a eficiência dos correios. 
E se também os telefones não existissem com uma conexão instantânea ou a 
praticidade de levá-los no bolso? E se não houvesse energia elétrica, esgoto, 
água encanada, estradas asfaltadas ligando todas as cidades do Estado? A 
gente nem se dá conta, mas não faz tanto tempo assim que nossa vida ficou 
muito mais fácil. 

 
Voltamos o relógio da história para meados da década de 30. No Paraná, 

as inovações tecnológicas chegavam a conta-gotas. A produção local de mo-
dernos e revolucionários aparatos sequer era imaginada. O Estado, espremido 
entre duas potências políticas, São Paulo e Rio Grande do Sul, se mantinha na 
pacata e inofensiva cordialidade de ser uma espécie de quintal do vizinho do 
Norte. As novidades técnicas serviam basicamente para melhorar o desem-
penho do Estado agrícola que ainda não tinha aprendido a andar sozinho. 

 
O que, então, separa aquele Paraná rural de 75 anos atrás do Estado que 

é referência em áreas que vão da produção de energia elétrica e biocombus-
tíveis ao desenvolvimento de softwares inovadores? O salto foi construído 
lenta e pacientemente. 

Voltando no tempo, na virada do século 19 para o século XX, encontramos 
um Brasil que tenta ser um espelho da Europa. Para tanto, era preciso investir 
em duas frentes: as melhorias urbanas e sanitárias – função da engenharia, 
da arquitetura e da agronomia –, e o controle de doenças e epidemias – pa-
pel da medicina. Dentro do espírito de modernização da época, surgiram os 
primeiros institutos voltados à pesquisa científica e, mais tarde, à tecnológica.

No Paraná, um marco foi a criação de um laboratório, na década de 40, 
responsável pela fabricação de vacinas animais que originou o Instituto de 
Biologia e Pesquisas Tecnológicas. O IBPT atuou no desenvolvimento da pe-
cuária, da agricultura e da indústria e criou uma elite na pesquisa científica pa-
ranaense. Nos anos 70, ele passou a ser o Instituto de Tecnologia do Paraná, 
o Tecpar, uma empresa pública prEstadora de serviços tecnológicos que é um 
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centro de referência nacional.

Segundo o diretor do setor de Tecnologia da UFPR, o engenheiro civil 
Mauro Lacerda, “existe uma simbiose entre a ciência e a tecnologia no 
Paraná e a produção da universidade”. Um dos exemplos é o Instituto 
de Tecnologia para o Desenvolvimento, o Lactec, que realiza pesquisas, 
ensaios e outras atividades tecnológicas. Ele surgiu de um convênio entre 
a UFPR e a Copel, a Companhia Paranaense de Energia, e centralizava 
laboratórios para estudos na área energética.

A grande virada na evolução tecnológica do Estado ocorreu nos anos 
80 inspirada numa medida já adotada por São Paulo. Ficou definido pela 
Constituição Estadual que uma parcela da receita seria destinada à pes-
quisa científica e tecnológica. 

“A partir dessa mudança é que se percebeu que vale a pena fazer pes-
quisa, que existem recursos para elas. As universidades, principalmente as 
públicas, passaram a ter professores em tempo integral, fazendo pesqui-
sa, buscando recursos”, afirma o professor.

Desde 2000, o Paraná é o Estado brasileiro que proporcionalmente à 
receita total, mais tem investido em Ciência e Tecnologia. Com base nas 
estimativas do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Paraná investiu em 
2006, 1,93% de sua receita total, enquanto a média brasileira foi de 0,74%, 
a de Santa Catarina, 0,89% e a do Rio Grande do Sul, 0,38%.

Nas últimas décadas também houve um incremento no número de 
cursos de pós-graduação em C&T: Pode-se destacar a tecnologia para 
a produção de energia. Técnicas de aproveitamento hidrelétrico são ex-
portadas para diversas regiões do país, com a implantação de barragens. 
O Paraná está entre os maiores centros produtores de álcool e, com a 
produção, cresce o número de estudos e de estudiosos da tecnologia do 
álcool combustível. Há também pesquisas importantes sobre outras ener-
gias alternativas, como o biocombustível e a energia eólica, por exemplo. 

A implantação de um polo automobilístico no Estado, na Região Me-
tropolitana de Curitiba, trouxe, além das montadoras, os condomínios de 
empresas prestadoras de serviços, que demandam capacitação profissio-
nal e propiciam desenvolvimento tecnológico à área.  

       
 Chamam a atenção também as áreas de tecnologia da informação, 

software e hardware, em que o Estado é bastante competitivo, abrigando 
inclusive, a maior fabricante de computadores do Brasil. 

        
 Para o professor e engenheiro Mauro Lacerda, o grande desafio da 

tecnologia é estar acessível a todas as camadas sociais, proporcionando 
uma infraestrutura física que melhora a qualidade de vida da população. 
“Tudo isso cria riqueza. Criando riqueza para a sociedade, chegam investi-
mentos em saúde, turismo, cooperativas, comércio e arranjos produtivos 
locais, que podem retirar, com muita certeza, as localidades mais carentes 
da sua posição atual”, conclui Lacerda.  
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GrAndes oBrAs iNDúSTRiA E SERviçOS

Do chá às montadoras, 
PR passou por vários ciclos

O papel dos profissionais das áreas tecnológicas foi fundamental para 
que o Paraná alcançasse os níveis de desenvolvimento em que se encontra 
hoje nas áreas da indústria, comércio e serviço. “Nos últimos 75 anos estes 
setores passaram por uma grande transformação e o Estado caminha para 
deixar de ter uma matriz produtiva dominada pelos negócios ligados à 
agroindústria para um conjunto de atividades de maior conteúdo tecno-
lógico”, afirma o coordenador do Departamento Econômico da Federação 
das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) Maurílio Leopoldo Schmitt.

Foi em 1820, com a atividade extrativa e de beneficiamento da erva-
mate, que nasceram a indústria e o comércio no Paraná. Um dos primei-
ros registros da importância dos profissionais neste processo data de 
1870 quando o engenheiro de produção Francisco da Costa Pinto, pa-
ranaense de nascimento, retorna da Inglaterra e, com os conhecimentos 
adquiridos, inventa máquinas que revolucionam a produção do mate, 
contribuindo para o aumento dos índices de produção.

Com a chegada dos imigrantes, no final do século XIX inicia-se a di-
versificação na área industrial. Já no início do século XX o Paraná muda 
com a instauração da República, em 1889. Foi nesta época que grande 
parte dos municípios paranaenses surgiu em torno de um ciclo econômi-
co ou de um ponto de comércio. Era a época das vendas – armazéns de 
secos e molhados – representantes dos primórdios do comércio. Além 
dos mercados municipais e feiras.

O engenheiro civil Mário De Mari, formado em 1946 pela antiga Uni-
versidade do Paraná, que depois se tornaria a Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), foi testemunha de muitas das obras que marcaram o de-
senvolvimento do Estado. “Foi a partir de 1962, com a criação da Com-
panhia de Desenvolvimento do Paraná (Codepar), depois transformada 
em Banco de Desenvolvimento do Paraná (BADEP), que teve início uma 
política de fomento à industrialização do Estado”, conta.
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Segundo ele, foi nesta época que o Paraná muda seu perfil de 
Estado agrícola para agroindustrial. Também foi neste período, se-
gundo o engenheiro, que começam os investimentos mais maciços 
em infraestrutura.

Em 1970 o Estado vive um verdadeiro boom econômico, que sur-
ge graças à situação favorável porque passa o Brasil com elevada 
taxa de investimento.

Foi neste período que também começaram a vir para o Para-
ná grandes indústrias. Uma época de desafios para os engenheiros 
e arquitetos porque eram indústrias das mais variadas atividades e 
que precisavam ser construídas em um tempo curto e com uma téc-
nica altamente sofisticada. 

“Os profissionais paranaenses abraçaram o desafio, buscaram 
o conhecimento e técnica e deram conta de erguer as indústrias, 
muitas vezes contrariando os empresários que não acreditavam na 
capacidade dos engenheiros e arquitetos”, recorda De Mari. 

O Paraná, entre os anos 70 e 80 altera de forma radical a sua base 
econômica, saindo de uma indústria constituída de atividades de 
beneficiamento de produtos agrícolas para incorporação de novos 
ramos como material elétrico e de comunicação, a ampliação de gê-
neros industriais já existentes e surgimento de novas atividades que 
envolvem maior grau e processamento de matéria-prima, além da 
modernização da indústria de produtos alimentares.

No comércio a década de 80 foi marcada pelo surgimento de 
shoppings e lojas, que se tornaram grandes centros de vendas vare-
jistas. Já com a chegada da década de 90, surgem as novas indústrias 
de automóvel, peças e alimentos. “Começa um novo ciclo de desen-
volvimento com a estabilidade econômica e política em progressiva 
consolidação no país, o que resulta na retomada de investimentos 
diretos externos”, analisa Schmitt.

O Paraná se torna alternativa segura para implantação e expan-
são de empreendimentos econômicos. “Muitas indústrias optam 
pelo Estado pela necessidade de desconcentração da atividade in-
dustrial dos polos congestionados da região Sudeste - São Paulo, 
Rio de Janeiro e Minas Gerais”, explica Maurílio. Outro ponto que 
atrai empresas para o Paraná é a localização estratégica com o Mer-
cosul.
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GrAndes oBrAs lOgíSTiCA ENERgiA

Desde as velas, Estado se 
tornou referência energética

Primeiro foram as velas e os lampiões. Depois, foram as usinas movidas 
a vapor e só então, as hidrelétricas. Curitiba tinha energia elétrica desde 
1890, mas a iluminação só chegou a alguns municípios do Paraná à partir 
de 18 de julho de 1928, graças a assinatura de um contrato para conces-
são de distribuição de energia elétrica entre o Governo do Estado e o 
Grupo de Empresas Elétricas Brasileiras. Na mesma ocasião, esse contrato 
foi transferido à Companhia Força e Luz do Paraná.

A Usina de Chaminé, na Serra do Mar, foi a primeira a ser inaugurada 
com 9 megawatts. Antes, existiam algumas pequenas usinas hidrelétricas 
em Morretes e Antonina. Com o passar dos anos, a capacidade instalada 
de Chaminé foi ampliada e permanece em operação até hoje.

No final da década de 40, o Paraná totalizava 43.195 quilowatts em 
potência. Para atender a demanda, o governo elaborou o primeiro Pla-
no Hidrelétrico do Estado e começou a construção das Usinas Capivari 
- Cachoeira (105 megawatts), Tibagi (36 megawatts) e Carvalhópolis (27 
megawatts), e a termelétrica de Figueira (20 megawatts). O Plano também 
levou à conclusão das pequenas hidrelétricas de Cavernoso, Caiacanga e 
Laranjinha. Em 1953, uma lei estadual criou a Taxa de Eletrificação, propor-
cionando novos recursos financeiros para a execução do Plano.

O principal marco na história da energia paranaense foi a criação da 
Copel, Companhia Paranaense de Energia, através do Decreto 14.947, as-
sinado pelo governador Bento Munhoz da Rocha, em outubro de 1954. 
Quando foi fundada, a COPEL chamava-se Cia. Paranaense de Energia Elé-
trica. Nos anos 80, a COPEL removeu o “elétrica” da razão social e passou a 
ser Companhia. Paranaense de Energia. A empresa abrigou todas as ações 
de construção e exploração dos sistemas de produção, transmissão, distri-
buição e comércio de energia elétrica no Estado. “A criação da COPEL foi 
uma reação do Governo do Estado à situação caótica da energia elétrica 
no Paraná, na época. As interrupções no fornecimento eram constantes e a 
rede de atendimento cobria menos de 20% da área do Estado do Paraná”, 
enfatiza o engenheiro eletricista e professor Ewaldo Mehl, do departa-
mento de Engenharia Elétrica da UFPR. 
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Na história do Paraná a criação 
da Copel marca o fim do movi-
mento separatista que pairava na 
época uma tentativa de dividir. o 
PR em dois - Estado do Iguaçu e a 
partir da criação da ELETROBRAS e 
da COPEL e com um programa de 
investimentos definidos, assistiu-se 
a uma transformação energética 
no Paraná. Várias usinas entraram 
em operação. A termelétrica de Fi-
gueira (20MW), no Norte Pioneiro, 
a Usina de Salto Grande do Iguaçu 
(15,6 MW), para atender ao Sul do 
Estado, a Usina Julio de Mesquita 
Filho, conhecida como Foz do Cho-
pim (44 MW), redenção energética 
do Sudoeste e Oeste. 

No início da década de 70, en-
tra em funcionamento a Usina Ca-
pivari-Cachoeira (260 MW), a maior 
central subterrânea do Sul do Bra-
sil, localizada em Antonina. A usina 
deu sustentação ao processo de 
desenvolvimento de toda a região 
Leste do Paraná, inclusive litoral, 
Capital e Região Metropolitana. A 
hidrelétrica teve fundamental im-

portância na interligação dos siste-
mas elétricos regionais e garantiu 
o atendimento às necessidades de 
energia elétrica em todo o Estado. 
Até a inauguração de Foz do Areia, 
a Usina Capivari-Cachoeira era a 
maior usina da COPEL.

Em 1980, passa a funcionar tam-
bém a Hidrelétrica de Foz do Areia 
(1.272 MW), que depois recebeu o 
nome de Governador Bento Mu-
nhoz da Rocha. Com sua operação, 
a geração própria da Copel atingiu 
2,9 bilhões de kWh, contra 1,9 bi-
lhões do ano anterior.

Outro destaque dos anos 80 é 
o Click Rural e o programa de mi-
crobacias. O primeiro foi implan-
tado nos anos 80 pelo governador 
José Richa levou luz elétrica para 
cerca de 120 mil propriedades ru-
rais, programa implementado com 
a coordenação do engenheiro Ivo 
Pugnaloni. 

Antes da implantação, o Esta-
do possuía 450 mil propriedades 

agrícolas, das quais apenas 19% 
com energia elétrica. Inicialmente 
o projeto previa o beneficiamen-
to de 89 mil propriedades, porém 
com o custo para instalação tendo 
sido reduzido, foi possível ampliar 
o atendimento para as 120 mil. O 
programa foi o grande responsá-
vel para que hoje o Paraná seja 
o maior exportador de aves do 
mundo e o quarto em carne suí-
na. Hoje o modelo é utilizado pelo 
governo federal para redução do 
deficit de R$ 2,5 milhões de liga-
ções rurais. 

Na sequência, são inauguradas, 
na década de 90, as Usinas de Se-
gredo (1.260 MW), também chama-
da de Governador Ney Amintas de 
Barros Braga, e a Usina Hidrelétrica 
de Salto Caxias (1.240 MW), deno-
minada Governador José Richa. Em 
2005 e 2006, entram em operação 
as Usinas Hidrelétricas de Santa 
Clara (60 MW) e Fundão (120 MW). 
Em 2008, começa a construção da 
Usina Hidrelétrica de Mauá, no Rio 
Tibagi.
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GrAndes oBrAs lOgíSTiCA ESTRADAS E PORTOS

Paranaguá e transporte 
ainda têm várias carências

Várias estradas foram construídas no Estado na década de 30, a estrada 
da Ribeira - do Paraná ao Vale do Ribeira, em São Paulo, a estrada do Cerne, 
a PR-090, - de Curitiba até Alvorada do Sul, quase divisa com São Paulo - que 
era considerada a grande alternativa para escoar a safra até Paranaguá. 

Com o fim da Segunda Guerra, em 1946 o governo federal colocou em 
prática um plano para a construção de rodovias. O governo do Paraná criou 
o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), subordinado ao Departa-
mento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). No mesmo ano, os mu-
nicípios passaram a receber recursos do Fundo Nacional Rodoviário, que 
repassava 12% do valor para a construção de rodovias. 

Na mesma época, em 11 de julho de 1947, foi criada a autarquia pública 
Administração dos Portos de Paranaguá que, em 1981, foi alterada para 
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA. O Estado conta 
com a concessão do governo federal para administrar os Portos de Parana-
guá e Antonina até 2026.

Até meados dos anos 20, o Porto teve grande importância na econo-
mia do Estado devido ao ciclo da erva-mate. Depois, atingiu o auge com a 
exportação do café, na década de 50. A construção do Porto de Paranaguá 
teve sua primeira etapa iniciada em 1926 e inaugurada em 1935, com a im-
plantação de 550 metros de cais acostáveis.

Ocorreu, portanto, a transformação dos modais de infraestrutura no Pa-
raná. Ferrovias e Hidrovias, na década de 30, cederam lugar para as Rodo-
vias e os Portos. Começou mais um ciclo de desenvolvimento no Estado.

Ney Braga assume o Estado em 1961. Foi nessa década que o setor de 
transportes no Paraná, contando com recursos federais e estaduais acelerou 
o ritmo de grandes investimentos em rodovias. Articulados com um projeto 
paranista de desenvolvimento, os investimentos em transportes rodoviários 
estavam aliados à preocupação com o crescimento econômico do Estado 
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por meio da criação de eixos rodoviários de integração do território. 

O Paraná passou, então, a ser cortado por estradas. Rodovia do Xis-
to (Curitiba – Lapa – São Mateus), inaugurada em 1968; a Rodovia de 
Madeira (Palmeira – Irati – Relógio), e a rodovia para as praias (Curitiba 
- Paranaguá), foram concluídas ao mesmo tempo em que foram inicia-
das obras de integração regional como Morretes - Antonina, Maringá-
Paranavaí, Maringá-Umuarama, Maringá-Campo Mourão.

O Porto de Paranaguá também cresceu. Nos anos 60 e 70, começou 
a receber para exportação outros produtos agrícolas, além do café. Em 
1973, o Porto já contava 2.106 metros de cais acostáveis, ou seja, apenas 
510 metros a menos do que tem atualmente. Desde então, a movimen-
tação aumentou aproximadamente 1.149%. Em 1970, o Porto movimen-
tava cerca de 2,74 milhões de toneladas e em 2004 foram 31,48 milhões. 
Nos primeiros quatro meses de 2009, foi o responsável por cerca de 30% 
das exportações de soja.

Mas o Porto de Paranaguá carece de investimentos. “No caso de Pa-
ranaguá, nem modernização, nem ampliação ocorreram nos últimos 10 
anos”, diz o professor e eng. civil Eduardo Ratton. A partir de agora, se-
gundo ele, é necessário um plano de ampliação das áreas de atracação 
de navios e pátios para armazenagem de contêineres para o crescimen-
to do Porto.

O Estado pujante sofre uma reviravolta. A partir da década de 80, a 
dívida externa brasileira fez com que o governo federal freasse o pro-
grama de construção de rodovias. No início dos anos 90, alguns projetos 
como a duplicação da BR 376, que liga Curitiba a divisa de Santa Catari-
na, e a construção da Ponte sobre o rio Paraná, em Guairá, conectando o 
Paraná ao Estado vizinho do Mato Grosso do Sul, foram retomados com 
recursos estaduais.

Na segunda metade da década de 90, o governo federal privilegiou 
o Estado com alguns investimentos como a duplicação da BR 116, da 
divisa de São Paulo até Curitiba, implantação e pavimentação do Con-
torno Leste de Curitiba, duplicação do Contorno Sul e pavimentação de 
trechos da BR 476 Bocaiúva do Sul – Adrianópolis. 

Logo depois, o Governo Estadual implantou o pedágio nas estradas. 
O programa, chamado de Anel de Integração, delegou para empresas 
concessionárias, na época, 2.035,5 quilômetros de rodovias, dos quais 
1.691,6 quilômetros de rodovias federais cedidas ao Estado e 343,9 qui-
lômetros de estaduais. Com o pedágio veio a promessa de duplicação 
das estradas pedagiadas, o que não aconteceu. “Hoje temos um dos 
pedágios mais caros do mundo, sem as benfeitorias prometidas”, avalia 
o presidente do CREA-PR, eng. agr. Álvaro Cabrini Jr.
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GrAndes oBrAs lOgíSTiCA AEROPORTOS

PR tem 43 terminais, mas 
indústrias exigem melhorias

O transporte aéreo, que surgiu no Brasil em meados dos anos 30, evo-
luiu rapidamente até o final dos anos 50, com o aparecimento de grande 
número de aeronaves e de companhias aéreas. Mas, a partir dos anos 60, 
ocorreu o enfraquecimento do setor aeroviário em decorrência de altera-
ções na taxa de câmbio que não mais favoreciam as importações. Além 
disso, o governo federal cessou a política de subsídios ao ramo da aviação, 
o que resultou na grande elevação das tarifas aéreas.

A partir da década de 80, o quadro começou a mudar com adequações 
e ampliações importantes nos aeroportos de Curitiba (Afonso Pena, em São 
José dos Pinhais) e de Foz do Iguaçu.

Ao todo, no Paraná são 43 terminais homologados pelo Departamento 
de Aviação Civil - DAC, dos quais 37 têm pistas asfaltadas. Os aeroportos 
públicos são mantidos e administrados pelas prefeituras municipais, com 
exceção dos Aeroportos Afonso Pena (São José dos Pinhais), Bacacheri 
(Curitiba), Foz do Iguaçu e Londrina, administrados pela Empresa Brasileira 
de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO. O Aeroporto Afonso Pena é o 
maior do Estado.

“A indústria paranaense exige a melhoria dos aeroportos há demasiado 
tempo”, destaca o engenheiro civil Eduardo Ratton. O Aeroporto Afonso 
Pena necessita da construção da terceira pista e da ampliação da segunda 
para acelerar o crescimento do Estado.

 
Para impulsionar o desenvolvimento, principalmente a exportação de 

mercadorias, o Paraná e o Brasil devem vencer um desafio e integrar os mo-
dais de infraestrutura. “Com certeza, o transporte de cargas, em um país de 
dimensões continentais como é o Brasil, exige a multimodalidade”, finaliza 
o professor Ratton. 

A necessidade de investimento para ampliação da capacidade de aten-
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dimento do Aeroporto Afonso Pena 
é discutida entre entidades de clas-
se de todo o Paraná. “A terceira pista 
colocaria o Afonso Pena dentro de 
um conceito moderno de aeropor-
to, tornando-se um centro distri-
buidor regional para o Sul do Brasil 
e também dando suporte à região 
Sudeste”, explica o engenheiro civil 
Mário Stamm.

Segundo ele, as entidades defen-
dem a construção da terceira pista 
como forma de consolidar o termi-
nal como um centro de distribuição 
de passageiros e cargas, nacional e 
internacionalmente. Stamm conta 
que esta estrutura descentralizada é 
utilizada em vários países e favorece 
a competitividade industrial, porque 

reduz custo logístico. “O Brasil ainda 
está muito lento nesta questão. Pre-
cisamos nos modernizar”, afirma.

O engenheiro civil e ex-controla-
dor de voo Meron Kovalchuk acre-
dita que, por ser uma solução de 
curto prazo, a ampliação da pista 
principal é a alternativa mais viável. 
“Não seria necessário construir uma 
torre de controle e sala de radar de 
aproximação, nem instalar antenas 
ou software para radares. Utilizarí-
amos os recursos existentes. A obra 
seria executada em um tempo má-
ximo de dois anos. Para construir a 
nova pista são necessários cinco ou 
sete anos, e o investimento seria cer-
ca de R$ 100 milhões a mais”, explica.

As opiniões divergem também 

quanto aos investimentos para infra-
estrutura aeroportuária em outras 
regiões. Entidades como FIEP, CREA 
e IEP defendem a modernização do 
aeroporto em Cascavel e ampliação 
das atividades em Londrina e Ma-
ringá. Para o presidente do CREA-
PR, engenheiro agrônomo Álvaro J. 
Cabrini Jr., o crescimento da região 
Oeste do Paraná teria um grande 
impulso se o Aeroporto de Cascavel 
fosse ampliado. 

A pista, hoje, tem apenas 1.615 
metros. “Não seria preciso grandes 
investimentos. apenas o necessário”, 
ressalta. O exemplo vem da região de 
Maringá, que após implantação do 
aeroporto passou a receber um fluxo 
maior de aviões e de passageiros. 



30

Sem estradas asfaltadas e com um porto iniciando as atividades, o 
Paraná dos anos 30 escoava a produção e ligava as diversas regiões por 
meio de ferrovias e hidrovias. Mas, a partir da metade do século passado, 
os investimentos foram direcionados às rodovias. Com isso, a navegação 
pelos rios foi esquecida e os recursos às ferrovias minguaram.

O Paraná não fugiu à regra do restante do país, e os modais de infraes-
trutura - rodovia, ferrrovia, hidrovia, portos e aeroportos - se desenvolveram 
junto com o processo econômico do Estado. Desde o início do século XX, 
várias concessões de ferrovias foram autorizadas.

Na região Norte do Estado, a Companhia Ferroviária São Paulo - Pa-
raná investiu na estrada de ferro entre Ourinhos (SP) e Guaira (PR). Em 
1932, a estrada chegou a Jataizinho; em 1935 a Londrina; em 1942 a 
Apucarana; 1945 a Maringá e, depois de longos anos de espera, final-
mente, em 1972, a Cianorte. Na região Sul prevalecia a hidrovia, que 
teve importante participação da metade do século XlX até quase 1950. O 
rio Iguaçu, com aproximadamente 1,3 mil quilômetros de extensão, era 
a única alternativa de transporte interno e proporcionava a integração 
entre a navegação comercial e o desenvolvimento econômico dos muni-
cípios. Ferrovia e hidrovia ligavam o Paraná.

Nos anos 40, o governo federal encampou as ferrovias. No Paraná, nas-
ceu a Rede de Viação Paraná - Santa Catarina – RVPSC, que em seguida se 
tornaria subsidiária da Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA. 

Empolgado com os investimentos e preocupado em escoar o café até o 
Porto de Paranaguá, o governador Moysés Lupion iniciou a construção da 
Estrada de Ferro Central do Paraná, ligando Apucarana a Ponta Grossa, mas 
a obra só foi concluída em 1974.

Em 1950, as ferrovias e as hidrovias foram deixadas de lado. O governo 
federal optou pela política de construção de rodovias e os investimentos 
foram nas estradas. “No caso da hidrovia, também ocorreu o primeiro 

uM bAlANçO

GrAndes oBrAs lOgíSTiCA fERROviAS

Trens foram abandonados, 
retomados e privatizados



31

grande erro, não se prevendo os 
necessários sistemas de eclusas 
que pudessem garantir a navega-
ção dos principais cursos d’água 
do território”, avalia o engenheiro 
civil e professor titular de trans-
portes da UFPR, Eduardo Ratton. 
Além disso, o custo por quilôme-
tro de implantação de uma ferro-
via é de aproximadamente o do-
bro de uma rodovia. 

A construção de ferrovias foi 
retomada pelo governo do Paraná 
em 1975, com a Estrada de Ferro 
Paraná Oeste S/A (FERROESTE), 
mas a obra só começou, em 1991, 
com o trecho Guarapuava – Cas-
cavel. Entre 1991 e 1996, o Gover-
no do Paraná investiu aproxima-
damente U$ 340 milhões. 

Em 1994, as ferrovias res-
pondiam por 23,31% de toda a 

movimentação de transporte no 
Brasil, apontam dados da hoje 
extinta Empresa Brasileira de Pla-
nejamento de Transportes (GEI-
POT), vinculada ao Ministério dos 
Transportes. 

No Governo Jaime Lerner 
(1995 - 2002), a malha ferroviária 
federal foi privatizada. A América 
Latina Logística (ALL) assumiu os 
trechos. A parte estadual mudou 
de nome para Ferrovia do Para-
ná S.A (FERROPAR). Privatizações 
que, assim como o setor de te-
lecomunicações, não foram um 
sucesso. Priorizaram o lucro e 
encareceram o transporte. O Es-
tado está há 35 anos sem investi-
mentos efetivos no setor.

 “As atuais concessionárias das 
ferrovias exploram o patrimônio 
visando lucro, mas precisam fazer 

investimento”, avalia Ratton. Atu-
almente, as estradas de ferro no 
Paraná totalizam 2.286 quilômetros 
de extensão. São 2.038 quilômetros 
de ferrovias federais e 248 quilô-
metros estaduais.

Dez anos após a privatização, 
não se viu o alardeado desenvol-
vimento das ferrovias, como mos-
tra o Anuário Estatístico 2006 da 
Confederação Nacional dos Trans-
portes (CNT). Ao contrário — o 
documento mostrou que os trens 
engataram marcha à ré, e viram en-
colher sua participação na divisão 
da movimentação de transporte 
para 19,46%. Em miúdos — priva-
tizadas as ferrovias, quem cresceu 
foi o transporte rodoviário.
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Rádio, televisão, telégrafo, fac-símile, computador, telefone celular. No 
início do século, ninguém imaginava que um dia um pequeno aparelho, 
menor que a palma da mão, pudesse ser usado como telefone, rádio, TV, 
SMS, e-mail. Assim é a história das telecomunicações no mundo. E o Brasil 
e o Paraná fazem parte dela.

As primeiras empresas brasileiras no setor das telecomunicações, como 
a Companhia Telefônica Brasileira (CTB) e a Companhia Radiográfica Brasi-
leira (RADIOBRAS) introduziram no país os serviços de telegrafia e telefonia 
via rádio, no início do século XX. Mas o setor só começou a se desenvolver 
em meados dos anos 60. Durante esse período, a comunicação era difícil e 
considerada artigo de luxo. 

Até a década de 50, o serviço de telefonia era tão precário que uma 
ligação interurbana de Curitiba para São Paulo podia levar até 3 dias para 
ser completada e custava uma pequena fortuna. O principal produto das 
telecomunicações continuava sendo o rádio. Até a chegada da TV. 

Em 18 de setembro de 1950, em São Paulo, Assis Chateaubriand inau-
gurou oficialmente a primeira estação de televisão no Brasil – a TV Tupi. O 
rádio e a tevê tiveram os seus anos dourados. Em 1957, começou a operar 
no Brasil a primeira central manual de telex. Já o primeiro serviço de telefo-
nia automática no Paraná começou a funcionar em 1959, em Curitiba. 

Por todos os problemas enfrentados no ramo da telefonia, a década de 
60 foi decisiva e marcou uma mudança. Foi criado o Serviço Nacional de Te-
lex e inaugurado o enlace de microondas entre as cidades do Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Brasília e Goiânia. 

No Paraná, em 1963 foi criada a Telecomunicações do Paraná (TELEPAR). 
“A partir daí, estabeleceu-se, em 1965, um audacioso Plano Diretor para 
dotar o Estado de um dos mais modernos sistemas de telecomunicações 
baseado em redes de microondas de alta”, lembra o engenheiro de eletrô-
nica Roberto Heinrich, professor do Departamento de Engenharia Elétrica 
da Universidade Federal do Paraná. 

uM bAlANçO

GrAndes oBrAs lOgíSTiCA TElECOMuNiCAçõES

Do rádio à internet, 
foram grandes os avanços
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Em 1972, nasceu o Sistema TELEBRAS, Telecomunicações Brasileiras, 
constituída por 28 empresas prEstadoras de serviços públicos de teleco-
municações. Em meados dos anos 80 o fax substituiu o telex. 

No Paraná, a Telepar deu início à implantação da digitalização da rede 
de telecomunicações no Brasil, a partir de Curitiba. Estudos realizados 
por técnicos da Telebras, com a participação de engenheiros das opera-
doras, começaram a definir as estratégias inovadoras para a moderniza-
ção da rede de telecomunicações.

Merece destaque também a SERCOMTEL, que em 1992, faz de Lon-
drina a primeira cidade do interior e a quarta do Brasil a ativar o serviço 
móvel celular. Quatro anos mais tarde, Londrina seria a primeira cidade 
do Brasil a empregar tecnologia digital no serviço móvel celular.

A digitalização se constituiu da utilização de meios de transmissão di-
gital fortemente baseada em fibras ópticas e em centrais de comutação 
digitais de Controle de Programa Armazenado (CPA). “O sistema permi-
tiu que novos serviços pudessem ser desenvolvidos como a telefonia 
celular, secretária eletrônica, siga-me, transferência de ligação, chamada 
em espera, identificação do assinante chamado e muitas outras facilida-
des”, destaca o professor.

O setor de Telecomunicações começou a emitir sinais de transforma-
ções no início da década de 90.

Em 1993, Curitiba é a terceira cidade brasileira a contar com os servi-
ços de telefonia celular móvel. Neste ano desenvolveu-se na Telepar um 
Seminário Internacional (SEMINT) sobre o setor de telecomunicações. 
Com outro nome, Futurecom, já está na sua 11ª edição e é considerado 
o maior evento de telecomunicações da América do Sul.

No Paraná, a era da internet chegou em 1996, quando foi realizada 
a primeira interligação à Rede Nacional de Pesquisa com a Universidade 
Federal do Paraná, em Curitiba. “Neste período, houve o início da im-
plantação de rede de comunicações de dados que propiciou levar este 
serviço a todo o Estado e a base para o crescimento da internet. Também 
tivemos o serviço de automação. O pioneiro no Estado foi o Departa-
mento de Trânsito (DETRAN)”, recorda Heinrich.

Com a privatização em 1998, o Brasil seguiu o modelo de comer-
cialização que já existia em outros países. A Telepar não fugiu à regra. 
Também foi privatizada. Primeiro foi encampada pela operadora Brasil 
Telecom e depois pela OI. Isto significa que os clientes passaram a ter a 
opção de escolha da operadora de telecomunicações.

Durante a privatização a Sercomtel continuou pública e estabeleceu 
parceria com a Copel para impulsionar o crescimento da empresa, am-
pliando sua atuação a partir de 1999. 
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A agropecuária sempre desempenhou um importante papel na his-
tória do Paraná. O Estado foi povoado de acordo com as diversas fa-
ses econômicas que, segundo estudiosos, podem ser divididas em sete 
grandes ciclos: escravo-indígena, mineração, tropeirismo; eva-mate; ma-
deira; café e soja, policultura e pecuária. 

Há 75 anos, quando surgiu o CREA-PR, o Paraná se encontrava na 
fase de crise da economia ervateira e avanço da madeireira, além do cul-
tivo do café, que já existia desde o início do século XX. A viabilidade do 
café, no entanto, não parecia muito promissora até 1945, por conta das 
duas guerras mundiais e da crise econômica mundial (quebra da bolsa 
de Nova York, em 1929), que baixou os preços do produto. 

Foi nas décadas de 50 e início dos anos 60 que a cultura se expandiu 
em decorrência da redução dos estoques mundiais e preços internacio-
nais favoráveis. A área passou de 300 mil hectares em 1951 para 1,6 
milhão de hectares em 1962, quase cinco vezes mais. O café se con-
centrava, principalmente, no Norte do Estado. A partir daí o produto se 
tornou o principal gerador de riquezas do Estado e favoreceu a fixação 
do homem no campo, tornando pequenas e médias propriedades eco-
nomicamente viáveis.

Segundo o engenheiro agrônomo Eugênio Stefanelo, formado em 
1971, e atualmente técnico da Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB) e professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da FAE 
Centro Universitário, até a década de 70 a agricultura do Paraná contava 
com infraestrutura precária. 

A produção era com mão de obra intensiva e os níveis de produtividade 
baixos. “Além da cafeicultura observava-se o plantio de trigo, soja e milho em 
regime de sucessão e também da suinoculura e da pecuária, com início de cria-
ção do gado indiano da raça Zebu. Nesta época também se iniciam em Castro, 
Ponta Grossa e Entre Rios, as cooperativas”, conta.

“É importante destacar que o sistema de produção era baseado na 
tração e dragagem das terras, o que favorecia a erosão, causando sé-
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desAfios AgRiCulTuRA

Estado é hoje um dos 
maiores celeiros agrícolas
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rios problemas como o assoreamento dos rios”, analisa. A solução 
deste problema, lembra o professor, veio do conhecimento de um 
engenheiro agrônomo Paulo Carneiro Ribeiro, que iniciou no Para-
ná um dos primeiros programas de conservação do solo em bacias 
do Brasil.

“Foi na década de 70 que os profissionais das áreas tecnológicas se 
tornam fundamentais com o surgimento dos institutos de pesquisa e 
estruturação do setor público, com a criação da Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento (SEAB) e a consolidação do sistema de 
armazenagem e classificação de produtos, início das patrulhas mecani-
zadas e início do trabalho de regularização fundiária com antigo Insti-
tuto de Terras, Cartografia e Florestas do Paraná – ITCF/PR”, afirma.

A mudança no panorama da agricultura no Paraná veio com a 
famosa “geada de 75”, quando a cafeicultura do Estado foi pratica-
mente dizimada. 

No mesmo período o sistema de cooperativas de produção no 
Estado foi consolidado. Somada a esta estrutura ocorreram investi-
mentos em infraestrutura viária, com pavimentação das estradas e 
investimentos em energia elétrica. 

Foi durante o século XX que o Paraná termina seu processo de ocu-
pação econômica e esgotamento da fronteira agrícola. “Mas graças ao 
trabalho dos institutos de pesquisa e dos profissionais das áreas tecno-
lógicas, o Paraná vem tendo um incremento em produtividade muito 
grande, com mínimo avanço de área”, explica o professor.

Para o futuro, Stefanelo aponta alguns desafios como o fato de 
que o meio rural e urbano precisam ser vistos de forma integra-
da. “Isso se contrapõem ao conceito do vazio econômico e traz 
a visão de desenvolvimento sustentável local e regional”, afirma. 
A busca pela qualidade também será cada vez mais necessária. 
“A cadeia produtiva está cada vez mais estruturada e organizada 
e os agricultores precisam estar cada vez mais profissionalizados 
em relação à origem, rastreabilidade e práticas de produção, por 
exemplo”, afirma.

Segundo ele, o Brasil e o Paraná têm um inegável potencial ao agro-
negócio. “Este é o único setor da economia brasileira que tem saldo 
positivo na balança comercial dos anos 90 para cá. É preciso um esforço 
para defesa e desenvolvimento cada vez maior do setor”, finaliza. 
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Paranaenses são ricos, mas 
seus municípios, pobres

Curitiba, 1934. Eram tempos muito difíceis, mas, para os padrões da 
época, os ares do progresso eram indiscutíveis. A riqueza e as novas 
oportunidades de emprego ainda não tinham migrado para os grandes 
centros. Elas estavam no campo, mais precisamente nas lavouras de café. 
Era o ouro verde. 

O Norte do Paraná, que havia entrado no ciclo cafeeiro quase como 
um prolongamento dos cafezais do Estado de São Paulo, agora dava 
passadas largas rumo à liderança nacional na produção de café. E foi 
além. Na década de 50, o Estado chegou a ser o maior produtor mundial 
da bebida. 

Entre uma safra e outra e à custa da derrubada de quase toda a co-
bertura florestal nativa, praticamente toda a economia do Estado girava 
em torno da produção agrícola, como destaca o professor Belmiro Val-
verde Jobim Castor, PhD em Administração Pública, professor da PUC 
do Paraná e da FAE Business School: “Era uma economia, em síntese, 
dominada pelo café e, territorialmente, a grande área de expansão era 
o Norte do Paraná. O Sudeste e o Sul do Paraná tinham uma economia 
agrícola tradicional; tinha a agricultura e a pecuária nos Campos Gerais, 
Ponta Grossa e Guarapuava, e Curitiba, além de ser o centro do Estado, 
tinha uma razoável industrialização, baseada na madeira e no mate.”.

Sob o domínio dos barões do café, o Paraná viu nascerem inúmeras 
cidades, principalmente no Norte do Estado. Os cafezais perduraram fir-
mes até que, em 1975, uma forte geada devastou as plantações. 

O corte dos cafezais iria mudar também o destino de várias cidades 
do interior. Sem trabalho, hordas de desempregados começaram a bus-
car oportunidades em cidades maiores. Municípios que nasceram e se 
desenvolveram com o dinheiro dessas lavouras começaram a encolher. 
Por outro lado, cidades como Londrina, Maringá e Curitiba iniciaram um 
processo de inchaço populacional que trouxe consequências até os dias 
atuais. Um estudo recente mostra que, no Paraná, mais de 200 cidades 



37

estão perdendo população há mais de 30 anos. Esta situação, na opinião 
do professor, traz um violento impacto na distribuição de renda do Estado. 

Mais recentemente, uma nova etapa do desenvolvimento econômico 
do Paraná iria reforçar essas diferenças. Foi a industrialização da Região 
Metropolitana de Curitiba, com a chegada das montadoras de automó-
veis. Se por um lado, o novo ciclo atraiu mais riquezas e diversificou a 
cartela de produtos produzidos no Estado, por outro, trouxe uma nova 
leva de migrantes em busca de emprego. Este movimento acentuou ain-
da mais os problemas sociais da capital.

As diferenças entre a rica capital do Paraná e alguns dos municípios 
do interior do Estado ficam evidentes quando olhamos o IDH – Índice de 
Desenvolvimento Humano. Diferentemente do PIB, o IDH não se restrin-
ge a análises econômicas. Considerando os índices de riqueza, educação 
e expectativa média de vida, ele avalia as características sociais, cultu-
rais e políticas que influenciam a vida humana. No último levantamento, 
numa escala que vai de 0 a 1, o Paraná teve IDH médio de 0,787. É uma 
nota igual a da Colômbia, 80.ª nação no ranking da ONU. O Brasil tem 
uma média melhor, 0,800, que o coloca na 70.ª posição neste ranking. A 
ONU considera as notas acima de 0,800 como a dos países que conquis-
taram um índice elevado. 

Internamente, o Paraná tem municípios que vão da nota 0,620, atri-
buída a Ortigueira, no Norte do Estado (índice parecido com o do Con-
go, na África), à nota 0,856, de Curitiba, a mesma média atribuída a Cuba, 
48.º país no ranking. 

Belmiro Valverde considera que, mesmo comparando apenas os nú-
meros nacionais, vemos que o Estado se destaca pouco: “no Paraná, ape-
sar de você estar num lado desenvolvido do país, o IDH é muito medío-
cre. É muito inferior ao de Santa Catarina, com média 0,822, e ao de São 
Paulo, com 0,820”. 

Para o professor, o Paraná tem três bolsões crônicos de pobreza: o 
Vale do Ribeira; o litoral e o Vale do Rio Iguaçu. São regiões de acesso 
difícil ou distantes de centros maiores.

Alguns analistas apontam que o caminho para um maior equilíbrio 
entre o desenvolvimento econômico e social no Estado passa por inves-
timentos em cidades que descobriram a vocação de se tornarem polos 
regionais, como o de confecções, em Cianorte, no Noroeste do Estado, e 
o de fabricação de móveis, em Arapongas, na região de Londrina. 

Em 2004 o CREA cria o Núcleo de Ações Estratégicas - NAE que realizou 
junto a entidades da sociedade civil diagnóstico das diferentes regiões com 
vistas a debater e implementar políticas públicas de promoção do desenvol-
vimento das regiões de acordo com as particularidades de cada uma.
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Ensino básico e superior são 
referência, mas pedem avanço

 Em junho de 1934, os jornais de Curitiba estampavam a novidade: o 
“Gymnásio Paranaense” era aparelhado com um cinema educativo, que 
funcionaria dentro da casa de ensino. As exibições, com temas como 
saúde e comportamento, eram disputadas por alunos e pelo público em 
geral, na atual Sala Brasílio Itiberê, no prédio da Secretaria de Estado da 
Cultura. Na mesma época, outra instituição, a Escola de Aprendizes Artí-
fices, era agraciada pelo governo com 500 contos de réis para a constru-
ção de um novo edifício. 

    
Com o passar dos anos, as duas instituições cresceram, se modifica-

ram e, hoje, são referências em educação. O Gymnásio originou o Co-
légio Estadual do Paraná, uma das maiores escolas públicas do Estado. 
E a Escola de Aprendizes Artífices, tornou-se um dos mais importantes 
centros de educação tecnológica do Sul do país, a atual Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná.

A revolução anunciada pela chegada do cinema às salas de aula na 
provinciana capital dos anos 30 iria ocorrer na sequência em toda a edu-
cação pública paranaense. Eram mudanças mais suaves, muito diferentes 
da vertiginosa velocidade das transformações digitais que o mundo mo-
derno presencia atualmente, mas fundamentais. 

Intelectuais, políticos e educadores debatiam a criação de uma nova 
escola primária. Uma escola moderna, para os rígidos padrões do perí-
odo, tinha que ser diferente de tudo o que existia desde os tempos do 
Império. O que se pretendia eram instituições com o básico: instalações 
próprias, livros didáticos e mobiliários adequados. Os professores tam-
bém precisariam passar por uma formação pedagógica mais adequada 
à educação das crianças. Segundo o professor Marcus Levy Bencostta, 
coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Histórias da Arquite-
tura Escolar, da Universidade Federal do Paraná, “na esfera da educação 
infantil, o investimento em um novo tipo de escola primária foi notório 
com a incorporação da escola graduada, representada, nesse caso, pelos 
Grupos Escolares.”
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Mas a história da educação pública no Paraná só vai presenciar uma 
maior oferta de vagas a partir dos anos 50. Até então, quem quisesse 
educar os seus filhos, precisava buscar instituições alternativas.

No que diz respeito à oferta de bancos escolares, a situação mu-
dou muito de lá para cá. Segundo dados do Ministério da Educação 
- MEC, o Paraná, em 2006, tinha 3.035 estabelecimentos de ensino e 
mais de 97% das crianças entre 7 e 14 anos frequentavam o ensino 
fundamental. E quanto mais se avança no tempo de estudos mais se 
percebe que aquela antiga necessidade de investimentos em educa-
ção continua valendo. No ensino médio, que inclui alunos na faixa dos 
15 aos 17 anos, a frequência paranaense já cai para 52,8% e apenas 
9,8% dos estudantes do Estado chegam à universidade.

Outro levantamento do MEC mostra que os paranaenses com mais 
de 15 anos estudam, em média, 7,3 anos. O índice coloca o Paraná en-
tre os nove Estados com as melhores escolaridades do Brasil, que tem 
média de sete anos de estudo. O Estado está em sétimo lugar entre os 
Estados com menor número de analfabetos, um índice de 7,1%. É uma 
boa taxa se comparada à média brasileira, que é de 11%, mas fica em 
último lugar quando olhamos para o desempenho da região Sul, que 
tem 5,9% de média.

No outro extremo, no ensino superior, as instituições paranaenses 
ofertaram em 2006, segundo o MEC, mais de 170 mil vagas. Elas equi-
valem a 6,6% do total de cadeiras oferecidas pelo ensino superior do 
país. Dessas vagas abertas no Paraná, 84,4% foram na rede privada 
e apenas 15,6% na pública. A diferença na relação candidato/vaga 
entre instituições públicas e particulares também é grande. Enquanto 
nas primeiras, a média é de 7,2 candidatos para cada vaga, nas parti-
culares a média cai para um candidato para cada vaga. Nas públicas, 
as vagas são ocupadas quase na totalidade. Na privada, costumam 
sobrar mais da metade das vagas disponíveis.

O professor Marcus Bencostta reforça que, hoje, os grandes desa-
fios da educação continuam sendo aqueles defendidos há algumas 
gerações passadas. Para ele, “é preciso garantir um ensino de qua-
lidade ao maior número possível de cidadãos em idade escolar para 
garantir formação e valorização profissional frente a realidades cada 
vez mais desfavoráveis e brutais do mundo moderno”.
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Planejamento é referência 
da evolução do Paraná

Dos anos 30 aos 50, o campo era a cidade dos dias de hoje. As pes-
soas moravam na zona rural, comiam o que plantavam, tinham fogão 
a lenha, dormiam cedo e acordavam mais cedo ainda. As cidades abri-
gavam as poucas pessoas que queriam estudar e trabalhar no comér-
cio e nas indústrias. A partir da década 50, tudo mudou. Boa parte da 
população rural aposentou as enchadas. Com pouco dinheiro, poucas 
roupas, mas com muitos sonhos, essa população desembarcou na ci-
dade em busca de melhores condições de vida. 

As cidades passaram a absorver os novos moradores que precisavam 
de casa, trabalho, saneamento, saúde, educação, entre outros. No Pa-
raná, por causa da migração, o processo de urbanização foi intenso e o 
aumento da população urbana implicou na remodelação das cidades.

Nos anos 50, a população do Paraná era de 2,1 milhões de habi-
tantes. Em 1970, já eram quase 7 milhões. Entre 1991/2000, eram 9,5 
milhões de habitantes. “Curitiba em 1960, possuía 180.000 habitantes 
e era a principal e mais populosa cidade do Estado. Em 40 anos, essa 
população cresceu cerca de 9 a 10 vezes”, destaca o arquiteto e pro-
fessor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal, 
Paulo Chiesa.

 
Para o professor, “a urbanização é um processo decorrente da industriali-

zação ou das transformações no modo de produção da sociedade, mas onde 
não há uma longa tradição de planejamento do território e da economia, 
onde não há um efetivo processo de reforma agrária que fixe a população no 
campo, ela pode se tornar um fenômeno incontrolável e perverso”, avalia. 
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No Paraná, nos anos de 40 a 60, nos governos de Manoel 
Ribas, Bento Munhoz da Rocha, Parigot de Souza, Ney Braga e 
Paulo Pimentel foram implantadas políticas públicas estratégicas 
que implicaram na construção de redes de infraestrutura como 
energia, estradas, portos e aeroportos, além de investimentos nos 
serviços estatais de saúde, educação, transportes, comunicação e 
ensino superior. 

O Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
de 1970 registrava que o Paraná tinha 36,1% da sua população vi-
vendo no meio urbano. No Censo de 1980, eram 58,6%. Em 1991 o 
Paraná já tinha 73,4% de sua população no meio urbano; no ano de 
2000, 81,4%. O entorno das principais cidades como Curitiba, Lon-
drina, Maringá e Cascavel também foi crescendo.

Entre 1970 e 2000, a região metropolitana de Curitiba praticamente 
triplicou sua população, com quase um milhão de novos moradores. 
No interior ocorreu o mesmo processo. Os municípios de Londrina, 
Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava, entre outros, amplia-
ram suas populações e esses movimentos provocaram um impacto 
nas infraestruturas e nos equipamentos urbanos disponíveis. 

Nos últimos governos estaduais foi desenvolvido um amplo 
diagnóstico dos municípios que resultou na adoção de uma política 
urbana para o Estado do Paraná. O Estatuto das Cidades também 
contribuiu para a disseminação de Planos Diretores, Planos Setoriais, 
Conselhos e Conferências das Cidades em nível estadual, regional e 
municipal. “Esse é o novo marco legal que deveremos compreender, 
assumir e aperfeiçoar para que nossas cidades possam enfrentar 
objetivamente os desafios de preparar as condições para um Habi-
tat Saudável e Sustentável no presente e no futuro”, diz Chiesa. 

Na opinião dele, sobram problemas nos mais diversos campos 
como saneamento básico, infraestrutura viária, deficit habitacional, 
políticas públicas, mas são muitos os recursos humanos, técnicos e 
financeiros que os governos dispõem para enfrentá-los.
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uM bAlANçO

desAfios SAúDE E bEM-ESTAR

Estado tem um dos maiores 
polos de pesquisa do país

No pequeno hospital, pacientes fazem fila aguardando atendimento. 
A sala de espera tem iluminação ruim e alguns avisos colados nas pare-
des mal pintadas. De tempos em tempos, o pesado silêncio é quebrado 
por um acesso de tosse, um choro de criança, pelas passadas apressadas 
dos enfermeiros ou por um protesto pela demora no atendimento. 

 
A cena se repete diariamente. E não é de hoje. No início da década de 

30, a situação nos poucos hospitais disponíveis até então era a mesma. 
O que mudava era o motivo que fazia os moradores se abalarem de suas 
casas em busca do socorro de um médico.

Se hoje, boa parte dos casos que movimentam os prontos-socorros 
nasce na imprudência do trânsito ou na violência dos crimes, naquele 
tempo, a mão do destino parecia ter muito mais poder sobre a qualida-
de da nossa saúde. Muitas das doenças eram inevitáveis e contraídas no 
trabalho, na escola ou até em casa. A tuberculose, ainda de difícil trata-
mento, era relativamente frequente. O primeiro hospital construído com 
verba pública no país para tratar a doença foi o Sanatório São Sebastião 
da Lapa, hoje hospital regional do município.

Mais comuns ainda eram as “doenças do mato”. A doença de Chagas, 
a hanseníase, a esquistossomose eram implacáveis nas áreas de des-
matamento Paraná adentro. Muitas das enfermidades tinham prevenção 
simples, mas ignorada pela maioria. 

Nas últimas seis décadas, o acesso à saúde, o saneamento básico e a 
vacinação contra doenças ajudaram a aumentar a expectativa de vida do 
brasileiro. Em 1940, ela era de apenas 45,5 anos. Em 2007 chegava aos 
72,57 no Brasil e aos 74,10 anos no Paraná, segundo dados do IBGE. A 
mortalidade infantil, que nos anos 70 era de quase 100 mortes por mil 
nascidos vivos, em 2007 estava em 24,32 mortes no país e em 18,70 no 
Estado, segundo o instituto. 
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Hoje, o Paraná está entre os principais polos de pesquisa em saú-
de no país. E a posição de destaque vem de longa data. Basta lembrar 
que Victor Ferreira do Amaral, um dos fundadores da UFPR, a mais 
antiga universidade do país, era médico. E o surgimento de faculda-
des públicas e particulares nas áreas de Medicina, Farmácia e Odon-
tologia, por exemplo, ampliou não só o número de profissionais, mas 
o de pesquisadores nas diversas especialidades. A capital, Curitiba, é 
vista como um centro de referência em transplantes de órgãos e de 
medula óssea e nas pesquisas com células-tronco. 

Mas, segundo o professor da UFPR, Giovanni Loddo, ainda há um 
longo caminho para alcançarmos um sistema de saúde pública ideal. 
E ressalta que algumas críticas são merecidas e outras, frutos de me-
mória curta. “Ela deveria e poderia ser melhor, mas se compararmos 
há 30, 40 anos, houve uma melhoria substancial”. 

O ex-diretor do Hospital de Clínicas da UFPR, o maior hospital pú-
blico do Paraná, enumera as ações necessárias para melhorar a saúde 
no Estado. Primeiramente, ele acredita que Curitiba necessita cons-
truir ao menos mais dois grandes hospitais. A população também 
precisaria ser educada para procurar os postos de saúde dos bair-
ros, o que diminuiria a pressão nos hospitais. Para que isso ocorra, 
ele considera necessária uma mudança no padrão de atendimento e 
de comportamento: as unidades poderiam melhorar a qualidade do 
atendimento e os hospitais deveriam estar preparados para devolver 
estes pacientes para as unidades, quando os casos não exigissem 
atendimento especializado. 

Mas para Giovanni Loddo, a principal mudança está no relaciona-
mento entre médicos e pacientes e na estrutura física de unidades de 
saúde e de hospitais. “A humanização do ambiente hospitalar é muito 
importante. O hospital não deve ter o ar lúgubre e triste, mas ser um 
lugar claro, iluminado, em que as pessoas não sejam um número, mas 
que tenham um nome e que sejam acolhidas com carinho pelos profis-
sionais de saúde. A relação humana tem que ultrapassar o tecnicismo 
médico”, finaliza. Um desafio para engenheiros e arquitetos.
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uM bAlANçO

desAfios MEiO AMbiENTE

Depois da devastação, PR é 
referência na área ambiental

Nos últimos 75 anos a questão ambiental no Paraná passou por dife-
rentes situações. “No passado quase dizimamos nossas florestas”, lembra o 
secretário do meio ambiente, em 2009, engenheiro agrônomo Rasca Rodri-
gues. Apesar do Código Florestal ter sido criado em 1934 e já prever em seus 
artigos a proteção das florestas, a produção extrativista e não sustentável 
levou a uma exploração da madeira que teve seu auge na década de 1940. 
“Naquela época mais de 50% da riqueza do Estado era gerada com a expor-
tação de madeira industrializada”, conta o professor da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), engenheiro florestal Anadalvo Juazeiro dos Santos.

Mas esta situação não acontecia apenas no Estado. Em todo o país 
até início dos anos 60 o meio ambiente era entendido como infinito. “E 
portanto explorado a esmo”, conta o geógrafo Francisco Mendonça.

Segundo ele, após a II Guerra Mundial o ser humano se dá conta da 
finitude dos recursos naturais e começam as discussões globais sobre o 
tema. “A primeira grande reunião foi o Clube de Roma, em 1968 e que 
anunciou ao mundo as ameaças ambientais”, explica Mendonça.

A Conferência de Estocolmo, em 1972, da qual o Brasil participou, foi outro 
grande marco. “Desta discussão, resultou a idéia de que os Estados devem le-
gislar sobre seus recursos”, explica Mendonça. No Paraná, foi então instituída, 
em 1979, a Lei 7.109, que cria o Sistema de Proteção do Meio Ambiente.

Segundo o professor, o interesse jurídico pelas questões ambientais 
com elaboração de normatizações ocorre apenas nas décadas de 70 e 80. 
“Mas apesar dos avanços a degradação ambiental continua. É na década 
de 70 que também são regulamentadas muitas das profissões ligadas ao 
Sistema CONFEA/CREA na área ambiental e os profissionais passam a se 
fazer cada vez mais presentes”, conta.

A 2.ª Conferência Mundial, a ECO 92, que aconteceu no Rio de Janei-
ro desempenhou também um papel fundamental. Foi desta conferência 
que nasceu o conceito de desenvolvimento sustentável. “Fica em evi-
dência que é preciso tratar do meio ambiente como forma de garantir 
a sobrevivência humana e a discussão se torna muito mais política. É 
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somente depois da ECO 92 que começam a ser criadas as câmaras 
internacionais para deliberação de políticas sobre a questão”, afirma 
Mendonça.

Segundo ele, foi a partir daí que os profissionais passaram tam-
bém a ser mais exigidos pela sociedade. “Eles passaram a ser fun-
damentais no sentido de colaborar com soluções para o alcance do 
novo desenvolvimento sustentável.”

O Paraná acompanhou todas as discussões e avanços deste tema 
no Brasil e é atualmente referência em muitas questões ambientais. 
“A política ambiental pensada de forma transversal adotada no Para-
ná é uma das mais avançadas do país”, explica o engenheiro agrôno-
mo Rasca Rodrigues.

A política ambiental do Paraná integra as ações de todo o gover-
no e tem como diretrizes o desenvolvimento sustentável, o desen-
volvimento econômico e equilíbrio ambiental voltado à promoção e 
participação sociais, o fortalecimento dos órgãos ambientais gover-
namentais e a educação ambiental.

Segundo o engenheiro, um dos principais desafios na questão 
ambiental é a conservação da qualidade da água. “A recuperação e 
proteção da mata ciliar e a proteção dos rios e aquíferos são fun-
damentais porque é a partir daí que todo o restante se desdobra. A 
água é a mãe de toda a natureza”, afirma.

Outro desafio, para ele, é a busca pela sustentabilidade da cadeia 
produtiva. “É preciso aproximar os grandes geradores dos recicla-
dores para diminuição do impacto ambiental.” E é na busca desta 
sustentabilidade que a participação dos profissionais das áreas tec-
nológicas é fundamental. “Para cada problema existe uma solução 
que pode ser apontada por aqueles que possuem a formação técnica 
e o conhecimento científico para revertê-lo”, explica.

Rasca lembra também da importância da conscientização. “A susten-
tabilidade não se dará com ações românticas e passionais. Com o uso da 
ciência e do conhecimento produzido nas academias e efetivados pelas 
mãos dos profissionais, aliados à política ambiental e à conscientização 
de toda a população é que quebraremos paradigmas e chegaremos ao 
desenvolvimento aliado à preservação ambiental”, finaliza.

Importante ressaltar também os entraves burocráticos e desafios 
que é vencê-los e como deixar de lado ideologia que trava o desenvol-
vimento sustentável. “É preciso buscar ações no sentido de facilitar o 
trabalho efetivo de profissionais, de forma a promover o desenvolvi-
mento com o atendimento às questões ambientais de forma objetiva 
e sustentável”, diz o presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo 
Álvaro Cabrini Jr.
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DESTAQuES

GrAndes oBrAs iTAiPu

MEMóRiA CREA-PR História começa com a 
criação das profissões

Contar a história do CREA-PR é fazer um passeio histórico pelas 
profissões regidas pelo Sistema CONFEA/CREA – a regulamentação, 
habilitação, o registro profissional, a fiscalização. Em poucas palavras, 
confira detalhes importantes que historiam a criação do Conselho 
bem como as profissões da Engenharia, Arquitetura, Agronomia e 
Geociências.
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Maior do mundo, construção 
desafiou a engenharia 

Os números são grandiosos. A barragem de Itaipu tem 7.919 metros de 
extensão e altura máxima de 196 metros, o mesmo que um prédio de 65 
andares. A construção consumiu 12,3 milhões de metros cúbicos de con-
creto. A quantidade utilizada de ferro e aço equivale à construção de 380 
Torres Eiffel.

Atualmente, a Usina de Itaipu Binacional é a maior hidrelétrica do mun-
do em geração de energia. Fornece 19,3% da energia consumida no Brasil 
e 87,3% do consumo do Paraguai – Itaipu foi construída pelos governos 
brasileiro e paraguaio.

A cidade de Foz do Iguaçu, onde está instalado o lado brasileiro da usina, 
era um pequeno município com cerca de 20 mil habitantes. Em dez anos, a 
população passou para 101.447 habitantes. A região começou a se transfor-
mar num “formigueiro” humano. Entre 1975 e 1978, mais de 9 mil moradias 
foram construídas para abrigar os trabalhadores da obra.

A construção da Itaipu Binacional foi a única grande obra nacional que 
atravessou a pior fase da crise econômica brasileira, no fim dos anos 70. 
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DESTAQuES

GrAndes oBrAs iTAiPu
Foi considerada prioridade absolu-
ta. Foi toda projetada na UFPR. É um 
projeto de concepção paranaense. 

A concretagem da barragem 
marcou uma nova fase de constru-
ção. Num único dia (14 de novem-
bro de 1978) foram lançados na 
obra 7.207 metros cúbicos de con-
creto, um recorde sul-americano, o 
equivalente a um prédio de 10 an-
dares a cada hora ou 24 edifícios 
no mesmo dia. Foram utilizados 7 
cabos aéreos para o lançamento do 
concreto.

Em 1980, o transporte de ma-
teriais ganhou contornos de uma 
operação bélica. Mais de 20 mil 
caminhões e mais de 6 mil vagões 
ferroviários transportaram mate-
riais. No pico da construção da bar-
ragem, cerca de 40 mil profissionais 
trabalhavam no canteiro de obras e 
nos escritórios de apoio no Brasil e 
no Paraguai.

As obras da barragem termina-

ram em outubro de 1982, dando ini-
cio à operação Mymba Kuera (que 
em tupi-guarani quer dizer “pega-
bicho”). A operação salvou a vida 
de 36.450 animais que viviam na 
área a ser inundada pelo lago. Por 
causa das fortes chuvas e enchentes 
da época, foram necessários 14 dias 
para encher o reservatório.

“Itaipu é a única obra do se-
tor hidrelétrico brasileiro que não 
foi concebida originalmente pela 
Eletrobrás nem pelos órgãos de 
planejamento do setor. Sua gê-
nese está associada à resolução 
definitiva de uma disputa de fron-
teira entre Brasil e Paraguai, que 
se arrastava desde o período co-
lonial. Itaipu é uma obra exemplar 
de engenharia jurídica e diplomá-
tica que se tornou uma referência 
internacional e vem servindo de 
modelo para projetos binacionais 
em diversas partes do mundo”, 
diz o engenheiro agrônomo e 
diretor-geral brasileiro da Itaipu, 
Jorge Samek

MEMóRiA CREA-PR O registro e a carteira profissional
Ainda em 1933, o Decreto Federal 23.569 torna obrigatória a afixa-

ção de placa em local visível ao público contendo o nome ou firma do 
profissional legalmente responsável nas construções e instalações. Na 
placa, necessária indicação do título de formatura e endereço da resi-
dência ou escritório.

Pelo mesmo decreto, o exercício legal das profissões de Engenharia, 
Arquitetura e Agrimensura se dá após o registro de seus títulos, diplo-
mas, certificados-diplomas e cartas no Ministério da Educação e Saúde 

A lâmina de água somava 135 
mil hectares ou quatro vezes o ta-
manho da Baía de Guanabara Os 
consórcios Uniccon e Conempa fo-
ram os responsáveis pelas obras de 
construção civil da Itaipu. O custo 
foi de cerca de U$ 14 bilhões. Em 
2007, entraram em operação as úl-
timas duas das 20 unidades gera-
doras previstas no projeto da usina. 
A geração poderá chegar a 100 bi-
lhões de quilowatts-hora.

A sustentabilidade é oficialmen-
te uma política de gestão dentro 
da Itaipu Binacional. Desde 2005, a 
usina publica anualmente seus Re-
latórios de Sustentabilidade em que 
apresenta ações e resultados ob-
tidos nas áreas de gestão, social e 
ambiental.

A partir de 2007, os relatórios 
da Itaipu passaram a contar com 
o Global Reporting Initiative (GRI), 
uma metodologia holandesa consi-
derada a mais completa para a ela-
boração desse tipo de documento.
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Pública ou de suas licenças no Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura na jurisdição do local de sua atividade.

A todo profissional registrado de acordo com o decreto será en-
tregue uma carteira profissional, numerada, registrada e vistada no 
Conselho Regional. Nos dados – nome completo, nacionalidade e 
naturalidade, data de nascimento, escola e data em que foi diploma-
do, título de sua habilitação, número de registro profissional, fotogra-
fia, digital e assinatura. Nascia a carteira de identidade profissional.
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DESTAQuES

desAfios AgENDA PARlAMENTAR

Agenda Parlamentar do CREA-PR  
contribui para a gestão municipal 

Em seus 75 anos de história o CREA-PR tem atuado cada vez mais 
próximo aos profissionais e à sociedade e vem contribuindo, por meio 
de debates e discussões com a formatação de propostas que visam 
o desenvolvimento do Estado e a melhoria da qualidade de vida da 
população.

Iniciado em 2009, o programa Agenda Parlamentar é desenvolvido 
em parceria com as Entidades de Classe das áreas da Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia do Paraná. O objetivo é prestar assessoramento 
técnico aos gestores municipais para a definição de ações prioritárias 
para o desenvolvimento das cidades e a melhoria da qualidade de vida 
da população. O diagnóstico e as propostas apresentadas pelos profis-
sionais das áreas da Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geociências 
podem servir de base para planos de governo e se transformar em po-
líticas públicas.

Em 2009 o programa foi realizado em 31 cidades paranaenses. Duran-
te a Agenda Parlamentar os profissionais das áreas tecnológicas entre-
garam aos gestores públicos e lideranças um diagnóstico do município 

MEMóRiA CREA-PR A vez do Conselho Federal
A necessidade de fiscalização do exercício profissional bem como a 

organização do sistema das profissões cria, ainda no Decreto Federal 
23.569, o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, ao qual ficam 
subordinados os Conselhos Regionais. Ao Conselho Federal fica atri-
buído, dentre outros, examinar, decidir em última instância e até anular 
o registro de qualquer profissional licenciado que não estiver de acordo 
com o decreto. 

Criados a critério do Conselho Federal para melhor execução do De-
creto Federal 23.569. Em suas atribuições, fiscalizar o exercício das pro-
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fissões de engenheiro, arquiteto e agrimensor, impedindo e punindo 
as infrações deste Decreto; examinar e resolver processos de pedidos 
de licenças profissões; e expedir carteira profissional.

A organização dos Conselhos Regionais é aprovada pela Resolu-
ção 2, de 23 de abril de 1934. Por ela ficam instituídas oito regiões 
para localização dos Conselhos Regionais de Engenharia e Arqui-
tetura. Confira na página seguinte as regiões e que Estados elas 
contemplam.
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DESTAQuES

desAfios AgENDA PARlAMENTAR

e propostas de soluções. Todas as 
cidades também tiveram, duran-
te a noite, uma audiência pública 
para discussão das propostas com 
a população.

“É um ato de cidadania e 
apartidário. Não é possível que 
sejamos omissos. Precisamos 
nos envolver nas discussões e 
devolver à sociedade o conhe-
cimento que adquirimos na aca-
demia”, afirma o presidente do 
CREA-PR, engenheiro agrônomo 
Álvaro Cabrini Jr.

Entre os resultados alcançados, 
está a implantação de 34% - das 
236 propostas apresentadas. Entre 
algumas das soluções que surgi-
ram ao longo do trabalho está a 
elaboração de um plano de aces-

sibilidade e adequação dos pas-
seios públicos em Marechal Cân-
dido Rondon, a revisão do plano 
viário de Toledo, a construção do 
anel viário de Cascavel (Contorno 
Norte), fazendo a ligação da BR 
467 com a BR 369 e a BR 277, um 
plano comunitário de recuperação 
e manutenção em estradas rurais 
com reaproveitamento de resíduos 
da construção civil para acesso às 
propriedades rurais de Maringá, a 
numeração das residências e iden-
tificação das ruas nos municípios 
do litoral e a destinação de resí-
duos orgânicos, separação, aterros 
sanitários, coletas seletivas e sua 
disposição final em Curitiba. 

Para 2010 o programa conta 
com a parceria da Associação de 
Municípios do Paraná (AMP), que 

possibilita alcançar as 399 cidades 
paranaenses com reuniões nas 18 
microrregiões do Estado. 

As propostas e discussões re-
correntes durante as ações reali-
zadas no ano passado foram in-
cluídas em 25 Cadernos Técnicos, 
que estão sendo distribuídas aos 
gestores durante as reuniões da 
Agenda Parlamentar. Nas publi-
cações, o gestor encontra a orien-
tação técnica necessária para que 
a proposta se torne realidade. En-
tre os assuntos abordados estão: 
Acessibilidade, Trânsito, Planos 
Diretores, Cercas Eletrificadas, en-
tre outros.

Além da AMP, o programa con-
ta com a parceria estratégica da 
Federação das Indústrias do Para-

MEMóRiA CREA-PR A organização dos Conselhos Regionais
A organização dos Conselhos Regionais pevê oito regiões para lo-

calização dos Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura. Veja a 
seguir as regiões e que Estados elas contemplam.

1.ª região – Compreendendo os Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, 
Piauí e o território do Acre. Sede – Belém.

2.ª região – Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Sede – 
Distrito Federal 
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ná (FIEP), da Associação Comercial 
de Curitiba (ACP), da Federação 
das Associações Comerciais (Fa-
ciap) e da União dos Vereadores 
do Paraná (Uvepar).

Paraná em Debate 

Para divulgar o resultado das 
audiências públicas realizadas nas 
cidades, o CREA-PR desenvolveu 
o blog Paraná em Debate (www.
paranaemdebate.com.br) que re-
úne em mais de 700 matérias in-
formações desses encontros. O 
objetivo é fomentar a discussão 
dos assuntos das cidades, com 
dados sobre o andamento da 
execução das propostas debati-
das nas audiências.

A partir do blog é possível 
acompanhar a evolução das 
medidas tomadas pelos municí-
pios, uma oportunidade da so-

ciedade e entidades representa-
tivas de exercerem a cidadania 
e conferirem atuação da gestão 
pública. Com mais de 120 mil 
acessos até o momento, a ferra-
menta reúne as informações de 
cada um dos 31 municípios vi-
sitados pelo CREA-PR, com atu-
alização mensal e as datas das 
próximas ações agendadas nas 
localidades. Além disso, o blog 
também arquiva artigos técni-
cos sobre acessibilidade, desen-
volvimento urbano, importância 
do quadro técnico qualificado, 
entre outros.

Em vista da aceitação que o 
blog obteve por parte da comu-
nidade, o CREA-PR passou a ge-
renciar informações para outras 
mídias sociais, como o Twitter que 
é atualizado com sínteses das no-
tícias postadas no site institucional 
e no próprio blog. 

3.ª região – Bahia, Sergipe e Alagoas. Sede - Salvador

4.ª região – Minas Gerais e Goiás. Sede – Belo Horizonte

5.ª região – Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal. Sede – 
Distrito Federal

6.ª região – São Paulo e Mato Grosso. Sede – São Paulo

7.ª região – Paraná. Sede - Curitiba, o único que nasceu independente

8.ª região – Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sede – Porto Alegre
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MEMóRiA 
CREA-PR

O nascimento do Conselho no Estado
Em 11 de junho de 1934 realizada a sessão de posse e instalação 

do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura da 7.ª região, 
com sede em Curitiba. 

A sessão aconteceu na sede do Instituto de Engenharia do Pa-
raná e foi presidida pelo engenheiro civil Flávio Suplicy de Lacerda, 
presidente indicado pelo Conselho Federal e os conselheiros elei-
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DESTAQuES

desAfios ACESSibiliDADE

Tema ganhou força e é cada 
vez mais urgente à sociedade

A acessibilidade surgiu com veteranos de guerra, da Segunda Grande 
Guerra, e depois, com a Guerra do Vietnam. Os soldados voltaram para 
casa mutilados e incapacitados e o governo dos Estados Unidos come-
çou a desenvolver diversas iniciativas voltadas à reabilitação. 

“Nos anos 70, tiveram início nas universidades americanas algumas 
experiências para possibilitar o acesso de alunos cadeirantes às salas 
de aula e aos laboratórios”, destaca a coordenadora do Programa de 
Acessibilidade do CREA, engenheira civil Vivian Baêta de Faria. Foram 
construídas algumas rampas e feitas adaptações para permitir que esses 
alunos tivessem acesso aos espaços. 

A discussão só foi ampliada em 1981 quando a Organização das Na-
ções Unidas (ONU) declarou o Ano Internacional das Pessoas Deficien-
tes. A partir da década de 90, foi criado o conceito de desenho universal 
e a necessidade de inclusão das Pessoas com Deficiência ou mobilidade 
reduzida foi consolidada.

tos, engenheiros civis Arnaldo Izidoro Beckert, Adriano Gus-
tavo Gonlin, Eduardo Fernando Chaves, Alexandre Gutierrez 
Beltrão, João Moreira Garcez, Linneu Amaral, Carlos Ross, An-
tônio Batista Ribas e Durval de Araújo Ribeiro, os três primei-
ros pela Faculdade de Engenharia e os restantes pelo Instituto 
de Engenharia do Paraná. Flávio Suplicy de Lacerda presidiu o 
Conselho até 1936.
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desAfios ACESSibiliDADE

No Brasil, o assunto só ga-
nhou maior projeção a partir da 
regulamentação das Leis 10.048 e 
10.098, ambas de 2000, que esta-
beleceram atendimento prioritário 
às Pessoas com Deficiência e os 
critérios básicos para a promoção 
da acessibilidade. Essas Leis foram 
regulamentadas através do Decre-
to Lei 5.296 de 02 de dezembro 
de 2004. “Desde então, cada vez 
mais a sociedade está discutindo 
o tema da acessibilidade e procu-
rando se adequar, mas ainda há 
um longo caminho a percorrer”, 
avalia a engenheira. 

Segundo Vivian Baêta, no Para-
ná, várias ações de acessibilidade 
acontecem em diversos municí-
pios do Paraná. Recentemente, o 
governo federal liberou para o Pa-
raná, mais de um milhão de reais 
para o Projeto de Acessibilidade 
das Instalações Educacionais que 

garante acesso às pessoas com 
necessidades especiais às institui-
ções de ensino superior públicas. 
“Precisamos entender que não é 
possível mudar uma realidade de 
mais de 300 anos como é o caso 
de Curitiba, em apenas dois ou 
três anos. As adequações muitas 
vezes são complexas e caras e tem 
que ser feitas gradativamente, mas 
o importante é que estão aconte-
cendo e num ritmo cada vez mais 
intenso”, diz Vivian. 

A acessibilidade também está 
inserida no contexto da cultura. 
Nesse sentido, o deputado fede-
ral Angelo Vanhoni (PT) é o relator 
de um projeto de Lei que reserva 
2% do total de recursos do Fundo 
Nacional de Cultura para projetos 
culturais que tenham como parti-
cipantes Pessoas com Deficiência.

“Fomentar a difusão cultural 

MEMóRiA CREA-PR As primeiras reuniões do CREA-PR
As primeiras sessões plenárias foram realizadas numa sala cedida pelo 

Instituto de Engenharia do Paraná. Posteriormente passaram a acontecer 
numa sala na Faculdade de Engenharia do Paraná e logo em seguida 
para o primeiro endereço alugado, na Rua XV de Novembro.

foto da sede
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também é importante, assim como 
rampas de acesso e o aumento do 
vão entre as portas”, diz Vanhoni. 
O projeto de Lei está em discussão 
na Câmara Federal, em Brasília. 

Dentro do conceito da constru-
ção civil, acessibilidade quer dizer 
que as edificações devem ter ram-
pas de acesso, pisos tácteis, dispo-
sitivos sonoros e informações vi-
suais ou em braile. Essas medidas 
são tomadas devido às exigências 
de leis de âmbito nacional, que 
torna a instalação desses equipa-
mentos obrigatória em áreas de 
grande circulação como restau-
rantes, hotel e praças. 

Há 3 anos o CREA-PR desen-
volve um programa de acessibi-
lidade. Mais de 5 mil pessoas já 
participaram de seminários, fóruns 
e palestras sobre o assunto. “Aces-
sibilidade não é para os outros, é 
para todos”, afirma a coordenado-

ra do Programa de Acessibilidade 
do CREA, engenheira civil, Vivian 
Baêta de Faria. 

Segundo ela, o conceito que a 
entidade passa é de que a acessi-
bilidade não é importante apenas 
para a pessoa com deficiência, mas 
também para gestantes e idosos.

Conscientizar os profissionais da 
área tecnológica e a sociedade em 
geral sobre a importância da inclu-
são dos dispositivos de acessibilida-
de em obras e serviços é o objetivo 
principal do Programa de Acessibili-
dade do CREA-PR. A iniciativa bus-
ca a garantia de acesso universal às 
Pessoas com Deficiência.

Os seminários, fóruns e cur-
sos relacionados à acessibilidade 
realizados pelo CREA em parceria 
com entidades de classe colocam 
os profissionais em contato com 
a realidade destas Pessoas com 
Deficiência.

O curso de capacitação, por 
exemplo, habilita os profissionais 
por meio de fundamentação teó-
rica e prática, para atendimento às 

normas vigentes de acessibilida-
de em vias públicas e edificações. 
Para o diretor do CREA-PR, eng. ci-
vil Joel Krüger, a importância des-
te programa é “fundamental para 
promover discussões e sensibilizar 
os profissionais das áreas de atua-
ção do Conselho para que insiram 
mecanismos de acessibilidade em 
seus projetos e obras”.

A inserção dos dispositivos e 
a adequação da infraestrutura às 
normas de acessibilidade favore-
cem não apenas as Pessoas com 
Deficiência, mas também idosos, 
gestantes, crianças e toda a socie-
dade. “Cerca de 14% da população 
possui algum tipo de deficiência 
e a acessibilidade é fundamental 
para todos, porque não são só as 
Pessoas com Deficiência que pre-
cisam de acesso, mas sim todos 
nós”, afirma Krüger. 

Para que os eventos do Pro-
grama de Acessibilidade sejam 
levados a todo o Estado e com o 
objetivo de atender a demanda, o 
CREA-PR está formalizando con-
vênios com prefeituras dos muni-
cípios paranaenses. 

12/10/1933
Decreto 23.196 do governo federal regulamenta a profissão de Enge-

nheiro Agrônomo.

11/12/1933
Presidente Getúlio Vargas assina Decreto-Lei 23.569 que regulamenta 

as profissões de Engenheiro, Arquiteto e Agrimensor e instituiu o Conse-
lho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura (CONFEA) e Con-
selhos Regionais.

Datas importantes na história do Sistema CONFEA/CREA
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MEMóRiA CREA-PR CONFEA institui obrigatoriedade da ART
1963 - Governo federal autoriza o CONFEA a fixar os valores de anui-

dades, registros e outras taxas.

1966 - CONFEA institui a obrigatoriedade da ART e o documento 
passa a ser solicitado pela fiscalização dos Conselhos Regionais.

Este é considerado um marco para o funcionamento do CREA-PR, 
uma vez que possibilita ao Conselho condições financeiras para se de-
senvolver. Iniciou-se processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento 
das atividades com investimento em máquinas e equipamentos para 
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Mobilização da sociedade civil foi 
decisiva para não privatizar Copel

DESTAQuES

desAfios PRivATizAçãO DA COPEl

Em 31 de agosto de 2001, a Agência Nacional de Energia Elétrica 
aprovou a privatização da Companhia Paranaense de Energia (Copel). 
Começa, então, uma das maiores batalhas entre governo do Estado e 
sociedade civil. De um lado, a política neoliberal do governo Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB) que leiloou empresas públicas e bancos esta-
tais e, no Paraná, sob o comando do governador Jaime Lerner, à época 
filiado ao antigo PFL. De outro, a população paranaense, contra a priva-
tização.

O engenheiro agrônomo e ex- presidente do CREA-PR, Luiz Antonio 
Rossafa, recorda que o país vivia um momento em que o capital inter-
nacional entrava no Brasil e se apoderava das empresas públicas. “Neste 
sentido, a política do governo federal foi desastrosa”, desabafa.

Em 31 de agosto de 2001, a Agência Nacional de Energia Elétrica 
aprovou a privatização da Companhia Paranaense de Energia (Copel). 
Começa, então, uma das maiores batalhas entre governo do Estado e 
sociedade civil. De um lado, a política neoliberal do governo Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB) que leiloou empresas públicas e bancos es-

agilização do trabalho.

24/12/1966 - Governo federal sanciona a Lei 5.194, que regulamenta 
o exercício das áreas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Incluia-se 
no Sistema CONFEA/CREA a profissão de Engenheiro Agrônomo.

Com a lei muda-se a forma de eleição para presidência. Com eleição 
direta profundos reflexos foram sentidos nas próximas gestões.
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desAfios PRivATizAçãO DA COPEl

tatais e, no Paraná, sob o coman-
do do governador Jaime Lerner, 
à época filiado ao antigo PFL. De 
outro, a população paranaense, 
contra a privatização.

A possibilidade de privati-
zação da Copel começou a ser 
discutida durante os encontros e 
plenárias do CREA-PR e também 
com outras entidades como OAB, 
Associação Comercial do Paraná, 
Federações e Sindicatos. Em uma 
reunião plenária do Conselho, 
Nelson Gomes, fez uma provoca-
ção sobre o assunto e por unani-
midade a proposta foi aprovada. 
A partir daí, o CREA-PR passou a 
defender a não privatização da 
Copel e foi uma das pontas de 
lança desse movimento. 

Foram realizadas inúmeras ma-
nifestações. Entidades de classe se 
uniram. Inimigos políticos deram 
uma trégua. Em todos os cantos 

do Estado uma voz ecoava: “Não 
à privatização”. A mobilização da 
sociedade foi decisiva. “98% da 
população eram contra a venda”, 
diz Rossafa.

Ainda em agosto de 2001, o 
governo do Paraná também en-
frentava outro problema para en-
tregar a Copel à iniciativa privada. 
Uma lei de 1998, aprovada pela 
Assembléia Legislativa, permitia o 
Executivo vender sua participação 
na empresa. Mas um projeto de 
autoria popular tentou revogar a 
autorização. 

Mesmo assim, o governo do 
Paraná tentou leiloar a Copel por 
duas vezes. Após os dois fiascos, o 
governo decidiu adiar o leilão por 
tempo indeterminado. As compa-
nhias pré-identificadas alegaram 
um preço mínimo muito alto, fi-
xado em R$ 5,06 bilhões, e não 
depositaram as garantias na data 

certa inviabilizando o processo. 
Ações na Justiça Federal também 
impediram o leilão. 

Segundo o ex-presidente do 
CREA, o valor era alto para uma 
empresa que estava sucateada 
do ponto de vista da despesa. Na 
época, alguns contratos não esta-
vam claros e foram renegociados 
na gestão do governador Roberto 
Requião (PMDB).

Em janeiro de 2002, o governo 
do Paraná cancelou o processo de 
privatização da Copel. A alegação 
foi a mudança de regras na polí-
tica energética determinada pelo 
governo federal que adiou por 
tempo indeterminado a abertura 
de mercado para empresas priva-
das de energia. A população para-
naense agradeceu e os funcioná-
rios da empresa também.

Promulgação da Lei 4.950– A/66 que institui o salário mínimo de pro-
fissionais diplomados em Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

1968 - Decretada a Lei 5.524 que dispõe sobre o exercício da profis-
são de técnico industrial de nível médio.

1971 - CONFEA adota o Código de Ética do Engenheiro, do Arquiteto 
e do Engenheiro Agrônomo.

1972 - Por meio da Resolução 208 o CONFEA fixa as atribuições pro-

MEMóRiA CREA-PR Lei define salário mínimo profissional
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>> Passeata contra a 
privatização da Copel, que 

mobilizou o Paraná e teve o 
CREA-PR como uma das 

entidades que
lideraram o movimento

visórias dos Engenheiros Tecnólogos de Alimentos e dos Diplomados em 
Curso de Nível Superior de Curta Duração ou Tecnólogos.

1973 - A Resolução 218 discrimina as atividades das diferentes moda-
lidades profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

1974 – Criado o Boletim Informativo do CREA-PR voltado aos pro-
fissionais. A publicação se modernizou e transformou-se no Jornal do 
CREA-PR nas gestões seguintes.



62

DESTAQuES

GrAndes oBrAs CADEiAS PRODuTivAS

MEMóRiA CREA-PR

1974 - Realizada a primeira Semana Oficial de Engenharia, Arquitetu-
ra e Agronomia - SOEAA no Paraná. 

1975 - Realizado o I Encontro Paranaense de Entidades de Classe, 
reunindo as entidades registradas no CREA-PR.

1977 - Em dezembro, a Lei 6.496/77 determina a obrigatoriedade do 
registro e do recolhimento da ART em contratos escritos e verbais nas 
áreas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Resolução do CONFEA cria a Mútua
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Paraná ocupa posição de 
destaque nas cadeias produtivas

O desempenho das principais cadeias produtivas do Pa-
raná mostra um Estado com forte vocação para o que faz. 
Na produção de grãos, cana-de-açúcar, madeira e metal-
mecânica, o Paraná ocupa posição de destaque na econo-
mia nacional. É o maior produtor de grãos do país, o segun-
do de cana-de-açúcar, tem o terceiro polo automotivo do 
Brasil e é um dos maiores no setor moveleiro.

O vigor desses setores tem contribuído de forma definiti-
va para o crescimento acima da média nacional do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) do Estado. E segundo análise de técnicos 
e especialistas nas cadeias produtivas do Paraná, a expec-
tativa para os próximos anos também é positiva, apesar de 
uma série de gargalos, o principal deles na infraestrutura. E 
os especialistas advertem. O crescimento pode ser compro-
metido, gerando até mesmo um colapso em alguns setores 
se não houver um esforço para eliminar – ou ao menos re-
duzir – deficiências graves na infraestrutura paranaense, com 
destaque para estradas, ferrovias e portos.

O CONFEA deixa de numerar as regiões e os CREAs passam a ser de-
nominados pelas siglas dos Estados.

17/12/1977 - Resolução 252 do CONFEA cria a Mútua de Assistência 
dos Profissionais do Sistema, em nível nacional, conforme autorização 
legal contida no art. 4.º da Lei Federal 6.496.
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GrAndes oBrAs METAl-MECâNiCA

MEMóRiA CREA-PR

1979 - Lei 6.664 disciplina a profissão de Geógrafo.

- A Lei 7.410 deste ano dispõe sobre a especialização de Engenheiros 
e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho e a profissão de 
Técnico de Segurança do Trabalho

1980 - Regulamentada a profissão de Meteorologista pela Lei 6.835.

06/02/1985 - Decreto 90.922 regulamenta a Lei 5.524, de novembro 

CONFEA/CREA tem primeira Constituinte
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Passada uma década desde a 
instalação das fábricas da Renault 
e da Volkswagen, em São José dos 
Pinhais, e da Chrysler, em Campo 
Largo, o polo automotivo da gran-
de Curitiba está consolidado. O se-
tor gerou 25 mil empregos e hoje 
representa 15% da indústria de 
transformação do Paraná.

O polo automotivo promo-
veu também mudanças no perfil 
econômico do Estado. O Paraná é 
hoje o terceiro maior produtor de 
automóveis do Brasil e, segundo a 
Associação Nacional de Fabrican-
tes de Veículos (Anfavea), no ano 
passado, bateu recorde de produ-
ção com 350 mil veículos, 11% das 
3,213 milhões de unidades fabrica-
das em todo território nacional. 

Em 1990, São Paulo e Minas Ge-
rais respondiam por, praticamente, 
100% dos 914,4 mil veículos pro-
duzidos no Brasil. Na época, o Pa-
raná aparecia com 0,5% da produ-
ção, ancorado na Volvo do Brasil, 

única empresa automobilista que 
havia no Estado. Em seguida, o Pa-
raná recebeu a New Holland, fabri-
cante de máquinas agrícolas. 

Nos anos 90, a chegada de no-
vas empresas significou um investi-
mento de US$ 3 bilhões na região. 
Algumas experiências foram mal 
sucedidas. A Audi encerrou sua 
produção local, enquanto Crysler e 
Tritec (a fabricante de motores), em 
Campo Largo, fecharam as portas. 

Em compensação, nos últi-
mos anos, Volvo, New Holland 
(CNH), Volks/Audi e, em especial, 
a Renault/Nissan não pararam 
de anunciar ampliações e novos 
modelos.

Como resultado, o Paraná, que já 
participava das exportações com a 
Volvo e New Holland desde a déca-
da de 70, despontou ainda mais nas 
vendas internacionais. Segundo a Fe-
deração das Indústrias do Estado do 
Paraná (FIEP) o setor é o terceiro item 

na pauta de exportações, represen-
tando 11,74% das vendas externas 
em 2008, atrás apenas do complexo 
da soja e indústria da carne. 

Os números poderiam ser me-
lhores para a economia se a chegada 
das montadoras tivesse significado 
um “boom” de novos fornecedores 
locais. Apenas 17 das 90 empresas 
locais participaram do programa 
“Paraná Automotivo”. “As montado-
ras procuram fornecedores globais, 
com escala de produção e melhor 
preço”, diz o presidente do Sindime-
tal-PR, Roberto Karam. 

Para agravar a situação, há ain-
da a concorrência com os produtos 
chineses, importados pelas monta-
doras, que chegam ao Brasil. Mas 
Karam acredita que há interesse das 
montadoras em diminuir a depen-
dência de componentes importa-
dos, sujeitos a variações de câmbio. 
Uma alternativa são as parcerias. Os 
globais entram com tecnologia e 
equipamento e os locais com mão 
de obra e matéria-prima.

Terceiro do país, polo automotivo 
do Paraná está consolidado

de 1968, que dispõe sobre o exercício das profissões de técnico indus-
trial e de técnico agrícola de nível médio ou 2.º grau.

1989 – O programa de assistência técnica gratuita a famílias de baixa 
renda para a construção de moradias populares, iniciado na presidência 
de Orlando Gonçalvez, é batizado com o nome de Casa Fácil. 

1990 - Resolução 345 dispõe quanto ao exercício por profissional de 
nível superior das atividades de Engenharia de Avaliações e Perícias de 
Engenharia.

Aprovada a primeira Constituinte do Sistema CONFEA/CREA.
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Programa mostra importância do 
setor para a economia do Paraná

O Programa Florestal Madeireiro 
do Paraná ganhou um novo impulso 
a partir da transferência da área de 
cultivos florestais da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente – SEMA 
para a Secretaria do Estado da Agri-
cultura e do Abastecimento – SEAB.

A mudança é um reconhecimen-
to da importância do papel que o 
setor representa e da necessidade 
de se encarar cultivos florestais da 
mesma forma que outras atividades 
rurais, como agricultura ou pecuária.

O programa, lançado em 2006, 

padronizou os termos “Refloresta-
mento” e “Cultivo Florestal”. O prin-
cipal objetivo foi introduzir e incen-
tivar diferentes cultivos florestais em 
pequenas e médias propriedades 
rurais, além de recuperar áreas de 
reserva legal e áreas degradadas.

A madeira representa o segundo 
produto de exportação no Agrone-
gócio do Estado (23,02% em 2005) 
do agronegócio do Estado do Para-
ná. Embora tenha área, tecnologia e 
clima extremamente favoráveis para 
a produção florestal, estudos apon-
tam para a necessidade de plantio 

anual de aproximadamente 54.000 
hectares de florestas para atender a 
demanda existente no Estado, além 
do que já vem sendo plantado, sem 
considerar o índice de crescimento 
anual médio do setor na ordem de 
7,7%. Sua participação com 9,3% 
do valor bruto da produção do Es-
tado tem gerado aproximadamen-
te 300.000 postos de trabalho na 
cadeia produtiva, baseados numa 
área florestal plantada estimada em 
820.000 hectares e um consumo 
anual de 34 milhões de metros cú-
bicos de madeira, em mais de 1.300 
empresas.

MEMóRiA CREA-PR

1991 - Em agosto, promulgada a Lei Federal 8.195, que institui as 
eleições diretas no Sistema CONFEA/CREA.

1993 – Realizado o 1.º Congresso Estadual de Profissionais do CREA-
PR, em julho de 1993. Na temática do evento: Organização Profissional, 
Retomada do Desenvolvimento e Revisão Constitucional, tendo como 
tema principal Um Projeto para o Brasil.

Instituído em 1993 pelo CREA-PR, o Diploma do Mérito da Engenha-

CREA-PR cria Diploma do Mérito
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Setor cresceu em média 10% ao ano; 
Estado tem segundo rendimento do país

Segundo estimativas da Secreta-
ria de Agricultura e do Abastecimen-
to do Paraná, no período 2005-2008 
o setor cresceu em média 10% ao 
ano, fruto da euforia e dos altos lu-
cros, bem como da expectativa de 
expansão do mercado externo, no 
caso do álcool.

A secretaria aponta que o Para-
ná tem área de 644,9 mil hectares e 
rendimento de 84,9 toneladas por 
hectare, superior em 0,7% à média 
nacional. O Paraná possui a segun-
da maior área e produção de cana 
do país. A oferta estimada de açúcar 
é de 2,7 milhões de toneladas. Por 
sua vez o álcool deve chegar a 2,1 
bilhões/litros.

ria, Arquitetura e da Agronomia paranaense foi entregue pela primeira 
vez em 1994, durante a solenidade de Renovação do Terço. Sete nomes 
de expressão receberam a homenagem:

- Engenheiro civil Euro Brandão, na época ex-ministro da Educação e 
reitor da PUC-PR. Em 2009 completaria 100 anos.

- Engenheiro agrônomo Valdo José Cavalet
- Engenheiro eletricista Clodoveu Holzmann
- Eng. químico Guilhermino Baêta de Faria
- In memorian o engenheiro civil Pedro Parigot de Souza, ex-gover-

nador do Paraná; o engenheiro agrônomo Luiz Natal Bonin e o eng. quí-
mico Ivan Austregésilo Maida.
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Um dos grandes desafios do Es-
tado é promover o desenvolvimen-
to dos municípios com a integração 
de suas Regiões Metropolitanas. E 
a integração de cidades como Curi-
tiba, Londrina, Maringá, Cascavel e 
Ponta Grossa com seus municípios 
vizinhos, além de uma necessidade 
urgente, só acontecerá com a inte-
gração de serviços essenciais como 
saúde, transporte, educação, geren-
ciamento do lixo e fornecimento de 
água, entre outros essenciais à qua-
lidade de vida dos cidadãos, sejam 
compartilhados.

Para a arquiteta e urbanista An-
gela Canabrava Buchmann este é 
um dos maiores desafios para os 
profissionais das áreas tecnológi-
cas. “O crescimento das cidades 

DESTAQuES

desAfios REgiãO METROPOliTANA

Desafio é promover desenvolvimento 
dos municípios com integração

está diretamente ligado com os 
municípios a seu redor. A integra-
ção do transporte e os desafios da 
habitação, por exemplo, permeiam 
a discussão da ampliação de inves-
timentos e projetos de desenvolvi-
mento para as regiões metropolita-
nas”, salienta. 

Segundo Alcidino Bittencourt, 
coordenador da Comec (Coordena-
doria da Região Metropolitana de 
Curitiba), é importante a discussão 
de projetos junto à sociedade quan-
to ao desenvolvimento das regiões 
metropolitanas. 

“A implantação de modelos de 
gestão para regiões metropolita-
nas é complexa e ampla. Como não 
há uma receita aprovada e aplicá-

vel para todas as regiões, é preciso 
que haja muita discussão para que 
se chegue a uma formatação ideal” 
disse. 

Para Bitencourt, hoje em todo o 
mundo, 3 bilhões de pessoas mo-
ram em cidades e 1 bilhão residem 
em favelas e a tendência é que nos 
próximos anos essa concentração 
aconteça em metrópoles. “Não será 
a formatação e aprovação de uma 
lei que propõe mecanismos de ges-
tão que resolverá as mazelas da de-
sigualdade. É preciso uma série de 
medidas que promovam o desen-
volvimento destas regiões”, disse.

Na capital - O SENGE possui um 
projeto para a Região Metroplitana 
de Curitiba recentemente apresen-
tado na Assembleia Legislativa do 

MEMóRiA CREA-PR

1994 - Em junho o CREA-PR comemora 60 anos de fundação. Uma 
placa comemorativa no saguão de entrada do Plenário marcou a sole-
nidade por ocasião da Sessão Plenária de 7 de junho daquele ano. Na 
placa lê-se. “Na data comemorativa aos 60 anos do CREA-PR, a home-
nagem aos pioneiros de 1934 e a todos aqueles que, ao longo destas 
seis décadas, fizeram da atuação do Conselho um marco significativo 
da História da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia paranaenses”. 
Assinam a placa o então presidente eng. civil Orlando Strobel e todos os 
conselheiros titulares e suplentes.

CREA-PR comemora 60 anos
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Paraná. Segundo o engenheiro ci-
vil Valter Fanini, presidente do Sin-
dicato, o projeto tem como base 
termos da Lei Federal 11.107/2005 
que dispõe sobre normas gerais de 
contratação de consórcios públicos. 
De acordo com a proposta, o con-
sórcio entre os prefeitos metropoli-
tanos e o governo do Estado deverá 
atuar em áreas de interesse comuns 
como o sistema viário, o transporte 
público de passageiros, o meio am-
biente e a proteção dos mananciais 
de água, o sistema de coleta e des-
tinação do lixo, o uso e ocupação 
do solo, a habitação e o desenvolvi-
mento econômico e social.

A proposição prevê que as de-
cisões serão tomadas por um Con-
selho Deliberativo (CD) formado 
pelos prefeitos, que terão 55% do 
poder de voto, e pelo governador, 
que terá 40%. Caberá ao conselho 
promover a elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Integrado (PDI) 
da RMC, bem como a condução de 
programas e projetos visando à im-
plementação de políticas públicas 
de interesse em todos os municí-
pios. Também será criado um  Con-
selho Consultivo (CS), que terá 5% 
do poder de voto, para auxiliar os 
trabalhos do CD.

1995 - O CONFEA regulamenta a concessão de Medalha do Mérito e 
a Inscrição no Livro do Mérito do Sistema CONFEA/CREA.

1996 - Implantado o Cadastro Nacional de Profissionais

1998 - A ONU – Organização das Nações Unidas, por meio do Habi-
tat, reconheceu o Programa Casa Fácil como uma “Boa Prática” e hoje 
recomenda seu uso no catálogo Best Pratices Database.
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O setor produtivo tem feito sua parte. Na década de 90, o Paraná 
viu ganhar força um outro tipo de organização industrial. Micro e 
pequenas empresas do mesmo ramo e de uma mesma região - todas 
pertenentes a uma das quatro cadeias produtivas do Paraná - deixa-
ram a concorrência de lado e passaram a trabalhar juntas em Arranjos 
Produtivos Locais (APL). Mas a ideia só prosperou no Paraná quando 
governos federal e estadual passaram a implementar programas e 
políticas públicas de apoio aos arranjos, em parcerias com o Sebrae e 
a Federação da Indústria no Paraná (FIEP). 

No Paraná, outra decisão importante para o fortalecimento das 
aglomerações foi a criação da Rede Paranaense de Apoio aos APLs, 
coordenada pela Secretaria de Estado de Planejamento, e que conta, 
hoje, com 186 instituições públicas e privadas. O economista Noé 
Vieira dos Santos, coordenador da Rede APL do Paraná, ressalta, no 
entanto, que os arranjos “têm origem espontânea”, ou seja, não são 
criados, cabendo à rede apenas organizar e coordenar as ações para 
seu desenvolvimento. 

DESTAQuES

desAfios ARRANJOS PRODuTivOS

Arranjos Produtivos Locais são 
prova de que a união faz a força 

MEMóRiA CREA-PR

1998 - Lançada em setembro, a primeira edição da Revista do CREA-
PR. A linha editorial priorizou assuntos atuais. Os primeiros números fo-
ram temáticos e trataram dos temas água, transgênicos e agrotóxicos. 
Temas que não deixam de ser discutidos ainda nos dias de hoje. A pu-
blicação é referência em todo o Brasil. A edição de setembro de 2000 
recebeu o Prêmio Esso de Jornalismo pela foto publicada na capa. A 
imagem é do fotógrafo Denis Ferreira Netto e ilustrava a matéria sobre 
o derramamento de quatro milhões de litro de óleo nos rios Barigui e 
Iguaçu em acidente na Repar/Petrobras.

CREA-PR lança revista para profissionais
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Em 2003 a revista passou pela primeira reformulação trazendo proje-
to gráfico moderno. Os textos passaram a ser diversificados, ressaltando 
o cotidiano das profissões da Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Ge-
ociências e às novas oportunidades de trabalho aos profissionais.

Hoje circula a cada dois meses com 52 mil exemplares, junto a pro-
fissionais e empresas registrados no CREA-PR, formadores de opinião, 
entidades de classe e instituições de ensino.

2000 - Em fevereiro começa a funcionar a Mútua no Paraná. Assume 
a coordenação o engenheiro civil Adhail Sprenger Passos, indicado pela 
presidência do Conselho. Mais tarde passa por um processo de descen-
tralização e passa a se chamar Caixa de Assistência dos Profissionais do 
CREA-PR.
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DESTAQuES

GrAndes oBrAs AS ObRAS PúbliCAS

Convênio do CREA-PR com entidades 
amplia fiscalização e participação profissional

MEMóRiA CREA-PR

2003 - Publicada em 16/11/2003 no Diário Oficial da União a Reso-
lução 1.007, do CONFEA, que institui a carteira profissional com abran-
gência nacional.

A Resolução 1.004 aprova o Regulamento para Condução do Proces-
so Ético Disciplinar.

2004 - O físico e ambientalista Fritjof Capra participou do seminário 
Humanização do Desenvolvimento Mundial, evento comemorativo aos 

CREA-PR faz 70 anos com Fritjof Capra
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Desde 2006, o CREA-PR, o TCE-
PR - Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná e o IBRAOP - Instituto 
Brasileiro de Auditoria em Obras 
Públicas atuam em parceria com 
foco na fiscalização, controle e ges-
tão de obras públicas. Um convê-
nio de cooperação técnica entre as 
entidades permite mais qualidade 
e controle dos processos licitató-
rios e a valorização dos quadros 
técnicos da Engenharia e Arquite-
tura do Paraná. 

Deste convênio já surgiram do-
cumentos importantes, como a Re-
solução 04/2006 do TCE-PR, que, 
em seu artigo 5º, determina que 
todas as obras de engenharia em 
regime de execução indireta devem 
possuir documentos referentes aos 
estudos preliminares (indicações 
dos estudos técnicos preliminares 
que assegurem a sua viabilidade 
técnica e econômica) e à fase de 
projeto, como as ARTs dos proje-
tos e orçamento e o Projeto Básico, 
conforme Orientação Técnica OT-
IBR 001/2006, do IBRAOP. 

No início do ano de 2010, a As-
sembleia Legislativa do Paraná e 

a Uvepar foram convidadas pelo 
Conselho para integrar melhoria 
das obras públicas paranaenses 
neste trabalho, que segue os mol-
des do GT Nacional sobre Gestão e 
Controle de Obras Públicas e que 
reúne o CREA-PR, o IBRAOP, TCU, 
Associação dos Membros dos Tri-
bunais de Contas do Brasil (Atricon) 
e CONFEA - Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia, e o Senado Federal, através do 
senador Jefferson Praia (PDT-AM).

As linhas de ação desta parce-
ria têm como metas o resgate da 
utilização das técnicas de enge-
nharia na gestão de obras públi-
cas, a recuperação da capacidade 
técnica dos órgãos governamen-
tais nos seus setores de engenha-
ria e a estruturação do marco nor-
mativo de gestão e execução de 
obras públicas.

“O trabalho desenvolvido pelo 
CREA-PR e pelo TCE-PR já é uma 
referência nacional por agir com 
proatividade, deixando de lado a 
atuação reflexa, ou seja, aquela 
apenas punitiva. Queremos mos-
trar o caminho aos prefeitos e ve-

readores, auxiliando desde o co-
meço e evitando perda de tempo 
e de recursos”, diz o presidente do 
CREA-PR, engenheiro agrônomo 
Álvaro Cabrini Jr.

“A ideia do GT é sensibilizar as 
autoridades e os meios público e 
administrativo de que os setores 
técnicos de engenharia estão de-
sestruturados em pessoal e equi-
pamentos em número adequado 
para fazer frente às demandas de 
construção de obras”, explica o 
analista de controle do TCE-PR, en-
genheiro civil Pedro Paulo Piovesan 
de Farias. 

Para ele, a participação da Uve-
par no trabalho mostra que a enti-
dade percebeu esta carência e que 
ela mesma acabará colaborando 
com a motivação dos legislativos 
municipais para o desenvolvimen-
to e cumprimento de planos dire-
tores e leis orçamentárias visando 
um planejamento de longo prazo. 
“Nossa meta é promover a reestru-
turação do setor público na área de 
obras e, consequentemente, a ade-
quada utilização de planejamento 
e projetos para as obras”, resume.

70 anos do CREA-PR. Promovido pelo Conselho em 2004, em parceria 
com a Mútua Nacional, Copel, IAP, Itaipu e FIEP – Federação das Indús-
trias do Estado do Paraná, o evento reuniu mais de 3 mil pessoas. Sua 
linha de atuação e pontos destacados em seu trabalho são referências 
para as ações do Conselho.

2004 - Criada a Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA-PR com 
o objetivo de simplificar a resolução de conflitos nas diferentes áreas – 
comercial, social, do trabalho e profissional nos segmentos da Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia. Oferece serviços nas áreas de mediação e 
arbitragem, atendendo a toda a sociedade. 
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Além do CREA-PR e do Tribunal 
de Contas do Estado, será convi-
dada para o Grupo a Associação 
dos Municípios do Paraná.

Voto de louvor no Senado
Por iniciativa do senador 

Jefferson Praia, o Senado Federal 
concedeu no final de 2009 voto de 
aplauso ao CREA-PR e Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná - TCE-
PR pelo trabalho de cooperação e 
de troca de informações na fiscali-
zação de obras públicas. O TCE-PR 
também recebeu o voto por ado-
tar normativamente a obrigatorie-
dade de encaminhamento, pelos 
jurisdicionados, de informações 

sobre projeto básico das obras 
públicas segundo os padrões téc-
nicos fixados pela OT-IBR-01. 

Fôlder orientativo
Uma das ações do GT Nacional 

de Trabalho sobre Gestão e Con-
trole de Obras Públicas foi enviar 
um fôlder informativo com reco-
mendações aos prefeitos e verea-
dores às mais de cinco mil prefei-
turas do Brasil, com dados sobre 
planejamento, projeto básico, o 
suporte de profissionais habilita-
dos e capacitados para a elabora-
ção do projeto, fiscalização e re-
quisitos para contratação de obras 
e serviços e engenharia.

MEMóRiA CREA-PR

2002 - Lançada a primeira edição do Catálogo Empresarial do CREA-
PR. Considerado um importante instrumento de valorização profissional 
e fomento de oportunidades profissionais, o produto traz as empresas 
registradas no Conselho nas áreas da Engenharia, Arquitetura, Agrono-
mia e Geociências e os profissionais da Arquitetura. Os dados estão divi-
didos por município e área de atuação. A partir de 2009 o catálogo pas-
sou a ser disponibilizado também na versão on line. É reeditado todos os 
anos com atualização dos dados.

CREA-PR investe em gestão moderna

“Este trabalho realizado por 
um grupo formado por entidades 
fundamentais dentro do contexto 
da realização de obras públicas no 
Brasil é muito eficiente e eficaz”, 
diz o presidente da União dos Ve-
readores do Paraná (Uvepar), Ben-
to Batista da Silva.

“Queremos resgatar a utiliza-
ção das técnicas de engenharia na 
gestão de obras públicas e na re-
cuperação da capacidade técnica 
dos órgãos governamentais, bem 
como na estruturação do marco 
normativo de gestão e execução 
de obras públicas”, finaliza Alvaro 
J. Cabrini Jr.
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2001 - Uma discussão iniciada em 2001 consolida um sistema de ges-
tão voltado à produção de resultados de interesse dos profissionais e da 
sociedade. Uma nova visão proporciona agilidade, redução nas despesas 
e o oferecimento de maior qualidade possível ao atendimento, sempre 
com o foco no cliente – o profissional.

Estabelecida a missão do CREA-PR bem como seus objetivos e po-
sicionamento estratégico, que passam a ser buscados e alcançados por 
metas e projetos. Toda a reestruturação dos métodos de trabalho teve 
o envolvimento de funcionários, diretoria e conselheiros para sua imple-
mentação, com a consultoria da Fundação de Desenvolvimento Geren-
cial (FDG), que passou a ser chamada de INDG – Instituto de Desenvol-
vimento Gerencial. 



76

DESTAQuES

GrAndes oBrAs 
ENgENHARiA, ARQuiTETuRA E AgRONOMiA PúbliCAS

O Casa Fácil e o Campo Fácil estão consolidados em todo o Estado 
do Paraná e são resultado do convênio estabelecido pelo CREA com 
prefeituras municipais e entidades de classe paranaenses. Assim o Pro-
jeto Casa Fácil e Campo Fácil cumprem importante função de engenha-
ria pública nos âmbitos sociais, técnicos e legais.

Duas cidades paranaenses desenvolvem o primeiro Programa, em 
parceria com o CREA-PR: Irati e Cascavel, ambos implantados pela As-
sociação Regional dos Engenheiros Agrônomos. “O Campo Fácil apro-
xima o Sistema do profissional, do produtor e do consumidor. O profis-
sional assiste o agricultor, que passa a dispor de elementos essenciais 
para conduzir sua produção dentro das normas técnicas. O consumi-
dor, por sua vez, tem a garantia de um produto de qualidade”, explica a 
engenheira agrônoma e Secretária Municipal de Planejamento de Irati, 
Rozenilda Romaniw Bárbara. Ao todo, mais de 600 produtores rurais 
são atendidos nos municípios pelo Campo Fácil.

Programas Casa Fácil e Campo Fácil 
colocam CREA-PR na ponta

MEMóRiA CREA-PR

2006 - Inaugurada em dezembro de 2006 a nova sede do CREA-
PR em Maringá. A solenidade reuniu ex-presidentes e profissionais da 
região. 

2007 - O livro “Segurança contra o crime”, é lançado em parceria com 
o CREA-PR, de autoria do coronel Roberson Bondaruk. A obra evidencia 
a importância dos trabalhos dos profissionais das áreas tecnológicas . O 
livro foi lançado em todo o Paraná em parceria com entidades de classe, 
que também apoiaram a publicação. 

CREAjr-PR aproxima profissionais
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Já o Casa Fácil presta assessoria 
técnica gratuita para a construção 
de moradias populares. Em mais de 
20 anos, a iniciativa beneficiou 145 
mil famílias em 300 municípios do 
Paraná. “Não construímos as casas, 
mas deslocamos profissionais que 
orientam o responsável pela obra”, 
explica o engenheiro Luis Carlos 
Reis, presidente da Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Cam-
po Largo, uma das 60 parceiras do 
programa no Estado. Quem recorre 
ao Casa Fácil tem direito a taxas di-
ferenciadas do CREA-PR e não tem 
despesas com o projeto da mora-
dia, descontos que podem render 
uma economia de até R$ 2 mil.

2005 - Com o objetivo de aproximar os estudantes da realidade do 
exercício profissional foi implementado o CREAjr-PR. Voltado a estudan-
tes matriculados em cursos superiores e de nível médio das áreas de 
atuação do CREA-PR, o programa tem como missão colaborar com a 
formação profissional, conscientizando o estudante do papel do profis-
sional junto à sociedade, incentivando-o ao exercício ético e responsável 
da profissão e facilitando a aproximação com a dinâmica do exercício 
profissional. Para participar o interessado deve se inscrever através do 
site: www.creajr-pr.org.br
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MEMóRiA CREA-PR

2009 - Criada a Governança Cooperativa, uma nova concepção da 
teoria organizacional implantada pelo CREA-PR na gestão do presiden-
te Cabrini. O objetivo é elevar a participação dos inspetores, entidades 
de classe, instituições de ensino e profissionais no processo decisório 
do Conselho, respeitando as características e particularidades regionais 
quando da tomada de decisões, garantindo o bom relacionamento entre 
as estruturas deliberativas e os profissionais das Engenharias, da Arqui-
tetura e da Agronomia. É um sistema de geração de informações para 
retroalimentar o processo decisório e está baseada na solidariedade or-
gânica e na infraestrutura composta pelos grupos modais e pelos Co-

Conselho cria Governança Cooperativa
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No início do século XX, Curitiba 
era um centro urbano em expan-
são. Na capital de 60 mil habitantes, 
surgiam prédios, palacetes, praças 
e largos. Ao mesmo tempo, inte-
lectuais debatiam propostas para o 
desenvolvimento do Estado e para a 
formação de uma identidade para-
naense. Foi neste cenário que Vitor 
Ferreira do Amaral e Nilo Cairo de-
cidiram criar uma universidade no 
Paraná. “Além de um centro de dis-
cussão, ela seria um local para a for-
mação de pesquisadores, cientistas 
e profissionais que fariam as trans-
formações no Estado”, comenta Zaki 
Akel Sobrinho, reitor da UFPR. 

A Universidade do Paraná nas-
ceu em 19 de dezembro de 1912 
com os cursos de Ciências Jurídicas 
e Sociais, Engenharia, Comércio, 
Medicina e Cirurgia, Odontologia, 
Farmácia e Obstetrícia. No início, um 
prédio alugado abrigava os primei-
ros 26 professores e 96 alunos. No 
ano seguinte, foi lançada a pedra 
fundamental do edifício sede, loca-
lizado na Praça Santos Andrade. Ele 

UFPR, a mais antiga do país, 
inova no ensino e na arquitetura    

ganhou o nome de Palácio da Luz e 
foi projetado pelo engenheiro Gui-
lhermino Baêta de Faria. 

Uma lei federal, de 1915, que 
proibia o funcionamento de uni-
versidades, levou a Universidade 
do Paraná a ser desmembrada nas 
Escolas de Direito, de Engenharia e 
de Medicina. A situação só foi rever-
tida três décadas depois. Em 1950, 
com a federalização do ensino, ela 
se transformou em Universidade 
Federal do Paraná, época em que o 
Palácio da Luz deu lugar ao Prédio 
Histórico. “Ele passou por diversas 
ampliações até ocupar totalmente 
aquele quarteirão. 

O prédio é um ícone da cidade, 
tanto que foi escolhido símbolo de 
Curitiba pela nossa população”, diz 
Akel. O reitor também destaca ou-
tros edifícios da UFPR como marcos 
arquitetônicos: o conjunto da Reito-
ria, de 1958, o Centro Politécnico, de 
1961, e o Hospital de Clínicas, cons-
truído entre 1953 e 1960.

O propósito inicial de colaborar 
no desenvolvimento e na infraes-
trutura do Estado vem sendo cum-
prido ao longo dos anos. “Nossos 
professores estiveram envolvidos 
em estudos para grandes projetos, 
como Itaipu, nas estradas feitas pelo 
DER, na gênese da Copel, dentro do 
Departamento de Engenharia Elétri-
ca”, lembra o reitor. 

A UFPR conta hoje com 95 cur-
sos de pós-graduação, entre mes-
trado e doutorado, e 91 de gradu-
ação, com 5.334 alunos.

Entre os projetos em andamen-
to estão a criação do Corredor Cul-
tural, que liga o Prédio Histórico à 
Reitoria; a transformação do pré-
dio da Rede Ferroviária Federal, em 
Curitiba, em mais um campus; e a 
aprovação de um plano diretor para 
a Universidade. Outra grande obra é 
a construção da nova sede do Labo-
ratório de Imunogenética e Histo-
compatibilidade, LIGH: “é o primeiro 
projeto de edifício público verde do 
Paraná, certificado com o selo de 
qualidade do Leardership in Energy 
and Environmental Design - LEED, 
que também é um marco muito in-
teressante para a Universidade mais 
antiga do país”, conclui Akel.

légios de Inspetores. A Governança Cooperativa passa a assegurar aos 
profissionais equidade, transparência e responsabilidade pelos resulta-
dos; promove um sistema de excelência de gestão e facilita a conver-
gência às diretrizes, aos objetivos e às políticas traçadas pelo Conselho.

2009 – Um dos marcos foi a instalação oficial da Regional Apucarana 
do CREA-PR, que abrange 56 cidades da Associação dos Municípios do 
Vale do Ivaí (Amuvi) e da Associação dos Municípios do Médio Paranapa-
nema (Amepar). O presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Álvaro 
Cabrini Jr, destaca que a nova regional atende a quase 2 mil profissio-
nais e uma população de 770 mil habitantes. “Trata-se de uma região de 
grande potencial que irá garantir um atendimento mais ágil aos profis-
sionais e sociedade em geral”, afirma.



80

MEMóRiA CREA-PR

DESTAQuES

GrAndes oBrAs  A uTfPR

1934 - 1936 – Eng. Civil Flávio Suplicy de Lacerda

1937 – 1938 – Eng. Civil Gustavo Goulin

Ex-presidentes constroem a história
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Decreto do presidente da Re-
pública Nilo Peçanha, a Escola de 
Aprendizes Artífices no Paraná foi 
inaugurada em Curitiba, em 1910. 
Num prédio na Praça Carlos Go-
mes, os primeiros 45 alunos apren-
diam ofícios como sapataria, mar-
cenaria e alfaiataria no contraturno 
do ensino elementar. Em 1936, a 
escola foi transferida para uma 
nova sede, mais ampla, na esquina 
da Avenida Sete de Setembro com 
a Rua Desembargador Westphalen, 
o atual campus Curitiba da UTFPR.

Com o processo de industriali-
zação do Estado, o ensino na insti-
tuição voltou-se para este mercado. 
No ano seguinte, a escola passou 
a Liceu Industrial do Paraná, com 
o ensino de 1º grau. A partir da 
Lei Orgânica do Ensino Industrial 
de 1942, que previa a preparação 
de trabalhadores para a indústria, 
para o transporte e para as comu-
nicações, o Liceu tornou-se Escola 
Técnica de Curitiba. Aí tiveram iní-
cio os primeiros cursos técnicos: 

UTFPR passou de Escola de 
Aprendizes a referência tecnológica

Construção de Máquinas e Moto-
res, Edificações, Desenho Técnico e 
Decoração de Interiores. Em 1959, 
com a unificação do ensino técnico 
no país, o Liceu deu lugar à Escola 
Técnica Federal do Paraná. 

No fim da década de 70, a ins-
tituição foi elevada a Centro Fe-
deral de Educação Tecnológica 
do Paraná (Cefet-PR), com a im-
plantação de cursos superiores de 
graduação. Nas décadas seguintes, 
além da criação dos Programas de 
Pós-Graduação, houve a implanta-
ção do Ensino Médio e dos cursos 
de Tecnologia. O caminho estava 
aberto para que, em 7 de outubro 
de 2005, o Cefet-PR fosse trans-
formado em Universidade Federal 
Tecnológica do Paraná (UTFPR). 

Segundo o reitor da UFTPR, 
Carlos Eduardo Cantarelli, a insti-
tuição chegou ao centenário com 
planos de expansão. “Até 2012 está 
prevista a ampliação do número de 
cursos ofertados, dos 90 atuais nas 

diversas áreas e níveis, para 123. 
Vamos criar mais nove mil vagas. 
Com estas medidas, o número de 
estudantes, que hoje é de 17 mil, 
vai chegar aos 37 mil entre 2015 e 
2016.”

Atualmente, a Universidade 
Tecnológica possui onze campi es-
palhados pelo Estado. E os cursos 
são pensados para atender as ne-
cessidades de cada região. ”Há a 
preocupação com o envolvimento 
com os setores produtivos. Hoje, a 
UTFPR não atua apenas nas áreas 
mais convencionais. No Sudoeste, a 
ênfase está na engenharia florestal; 
em Campo Mourão, na engenharia 
de alimentos; em Curitiba, na parte 
mecânica, na eletrônica e na com-
putação. E os cursos que serão im-
plementados até 2015 devem ser 
adequados e diversificados de acor-
do com o crescimento do Estado.”

Uma das metas da UTFPR para 
os próximos anos é ousada. “Até 
2017, serão 32 cursos de engenha-
ria e o número de alunos matricu-
lados na área deve superar os 16 
mil”, afirma o reitor. Números que 
vão transformar a UTFPR na maior 
instituição voltada à formação de 
engenheiros no Brasil.

1938 – 1939 – Eng. Civil Arnaldo Izidoro Beckert 

1940 – 1942 – Eng. Civil Raul Zenha de Mesquita
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A trajetória de universidades e faculdades paranaenses é construída 
em paralelo à construção das carreiras dos profissionais do Estado. En-
tender e enaltecer seu histórico é também valorizar a importância destas 
instituições de ensino na formação dos profissionais das áreas tecnoló-
gicas em atividade no Paraná.

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE figura como 
a 13ª melhor universidade brasileira, conforme a última avaliação do 
Ranking Nacional do MEC/INEP. Originada em 1994 pela integração de 
quatro faculdades municipais localizadas em Cascavel, Foz do Iguaçu, 
Marechal Cândido Rondon e Toledo, a universidade conta hoje com mais 
de 10 mil acadêmicos.

A UEM – Universidade Estadual de Maringá, por sua vez, foi instituída 
em 1969 e hoje comemora mais de 40 anos. As atividades de pesquisa ti-
veram aumento significativo a partir de 1979, acompanhando o aumento 
de projetos, bem como a diversificação de áreas de pesquisa.

Localizada na região Centro-Sul do Paraná, a Universidade Estadual 
de Ponta Grossa abrange 22 municípios em sua área de influência e foi 
criada pelo Governo do Estado do Paraná, em 1969. Trata-se de uma 
das mais importantes instituições de ensino superior do Paraná. Recen-

MEMóRiA CREA-PR Ex-presidentes constróem a história

1943 a 1953 – Eng. Civil Rubens Pereira Reis de Andrade 
- presidente que mais tempo ficou na presidência do CREA-PR. 
Foram 10 anos. Hoje o mandato é de três anos sendo permitida 
uma reeleição.

 

Gestão 1953 a 1957 – Na presidência do CREA-PR o eng. civil 
Alberto Franco Ferreira da Costa. Foi o único paranaense a ocu-
par a presidência do CONFEA, de 30/07/1965 a 30/07/1968.

DESTAQuES

desAfios uNivERSiDADES ESTADuAiS E PRivADAS

A importância das Estaduais e  
das Instituições Privadas
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temente o curso de Agronomia 
recebeu nota máxima no ENADE – 
Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes.

Criada em 1970 a Universidade 
Estadual de Londrina desempenha 
um importante papel no desen-
volvimento de Londrina e região 
com a formação profissional em 
diferentes áreas.

Estas instituições de ensino do 
Paraná asseguram a formação de 
profissionais cada vez mais capa-
citados, preocupados em promo-
ver o desenvolvimento científico, 
tecnológico, econômico, social, 
artístico e cultural da sociedade; 
conservando e difundindo valores 
éticos e de liberdade, igualdade e 
democracia. 

A UNICENTRO é uma das mais 
jovens Universidades do Estado do 
Paraná. Instalada na região Central 
do Estado, a UNICENTRO conta com 
mais de cinqüenta municípios em 
sua região da abrangência, compre-
endendo uma população de mais 
de 1 milhão de habitantes, para os 
quais oferece, além das oportunida-

des de formação superior com cur-
sos de Graduação, Seqüenciais e de 
Especialização, uma variada gama 
de serviços que propiciam maior 
desenvolvimento regional.

Outra instituição é a UENP - 
Universidade Estadual do Norte 
Pioneiro, com sede em Jacarezi-
nho, que contribui para a forma-
ção de profissionais da área da 
engenharia agronômica.

Privadas – A Pontifícia Univer-
sidade Católica do Paraná – PUC-
PR é uma das instituições referên-
cia na formação de profissionais 
das áreas tecnológicas. Com cur-
sos nas áreas superior pleno e de 
tecnologia, ampliou sua atuação 
na pós-graduação. Formou gran-
des profissionais que entraram 
para a história da Engenharia pa-
ranaense.

A PUC juntamente com a FAG, 
de Cascavel, Universidade Positi-
vo, UniFAE, e muitas outras, com-
preendem as instituições privadas 
que formam profissionais da En-
genharia, Arquitetura, Agronomia 
e Geociências no Paraná. 

Gestão 1958 - 1963 – Eng. civil Joaquim Queiroz Cunha

Gestão 1964 - 1966 – Eng. civil Olivio Zagonel 
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Na década de 40, o Paraná via 
florescer a cultura cafeeira e amplia-
va a ocupação no Norte do Estado. 
A agropecuária era principal ativida-
de econômica, mas não dispunha 
de orientação técnica, nem de um 
corpo de pesquisadores que reali-
zasse estudos específicos na área. 
Em 1940, seis anos após o surgi-
mento do CREA-PR, surge o Labo-
ratório de Análises de Pesquisas, o 
LAP. “A existência de um centro de 
pesquisa, que analisasse a terra, 
adubos e controle de doenças ani-
mais e vegetais; foi imprescindível 
para o desenvolvimento socioeco-
nômico do Estado”, conta Maria Eli-
zabeth Lunardi, analista de projetos 
da Secretaria de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior. 

No ano seguinte, foi necessário 

MEMóRiA CREA-PR Ex-presidentes constróem a história

DESTAQuES

GrAndes oBrAs  ibPT E TECPAR

IBPT organizou as bases científicas

ampliar a estrutura, tantas eram as 
solicitações. O LAP passou a ser cha-
mado de Instituto de Biologia Agrí-
cola Animal, o IBAA, e aumentou a 
gama de atividades, com a pesquisa 
de solos, processos de industrializa-
ção de produtos, estudo de doen-
ças animais e vegetais, controle de 
pragas nas lavouras. 

Em 1942, houve uma nova mu-
dança. O Instituto, que incorpora 
estudos de outras áreas como mi-
neralogia, geologia, bacteriologia, 
parasitologia e zoologia, fitopato-
logia e entomologia e aprimora-
mento industrial, passa a ser cha-
mado de Instituto de Biologia e 
Pesquisas Tecnológicas do Paraná 
- IBPT, e abriu espaço para a atu-
ação de engenheiros civis, geólo-
gos e agrônomos em pesquisa: 

Gestão 1967 - 1969 o eng. civil Orlando Gonçalves 

Realizadas as primeiras ações de engenharia pública na área de mora-
dia popular com a criação de taxas diferenciadas de ART. O programa 
viria a ser ampliado anos após com a criação do Casa Fácil.

Realizado concurso arquitetônico de anteprojeto para uma sede própria 
do CREA-PR na Mateus Leme. Posteriormente o concurso teve de ser 
anulado pelo fato da proposta não mais atender a necessidade do Con-
selho quanto à infraestrutura. 
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Aos 70 anos, o Instituto de 
Tecnologia do Paraná – Tecpar, se 
renova. Investe na reestruturação 
tecnológica e avança ainda mais 
em uma área de excelência: a de 
produção de vacinas e antígenos. 

Ela esteve presente desde a ori-
gem do Instituto, em 1940, primei-
ro como Laboratório de Análises e 
Pesquisas – LAP, e, depois, como 
Instituto de Biologia e Pesquisas 
Tecnológicas, IBPT. Em 1978, foi 
transformado em Tecpar, atuando 
na prestação de serviços tecnoló-
gicos para pequenas e médias em-
presas. Nos anos 80, um projeto de 
cooperação com o Japão, por meio 
da Japan International Cooperation 
Agency – JICA, ampliou o alcance 

Tecpar investe em pesquisas 

dos trabalhos nas áreas metal-me-
cânica e eletroeletrônica.

Outro marco na trajetória do 
Instituto foi a criação da Incuba-
dora Tecnológica de Curitiba - IN-
TEC, uma das primeiras do Brasil 
e a primeira do Paraná, que com-
pleta duas décadas de apoio às 
empresas e indústrias com base 
tecnológica. Muitas delas surgiram 
no INTEC e permanecem atuantes 
no mercado. 

O Tecpar possui modernos la-
boratórios para a produção de 
imunobiológicos, análises e ensaios 
tecnológicos, metrologia, certifica-
ção, biocombustíveis, inteligência 
artificial, tecnologias sociais. 

Eng. civil Elato Silva na gestão 1970 - 1972
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Na década de 50, um dos 
principais temas em discussão 
entre as pessoas que debatiam 
o desenvolvimento do Paraná 
era onde buscar novas fontes de 
energia. A abundância de recur-
sos hídricos no Estado indicou 
o caminho. A possibilidade da 
construção de barragens para o 
aproveitamento hidroenergético 
era um desafio para a recém-
inaugurada Companhia Parana-
ense de Energia, a COPEL. 

E na busca por conhecimento 
e novas tecnologias, aconteceu a 
aproximação com a Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) e com 
seus pesquisadores, em especial 
Pedro Viriato Parigot de Souza. 
Foi ele que fundou, em 1959, um 
laboratório que hoje é referência 
no Brasil e no exterior: o CEHPAR. 

MEMóRiA CREA-PR

Gestão 1973 - 1978 – Arq. Armando Strambi. Ficou na presidência 
por duas gestões – de 1973 a 1978. Foi o primeiro arquiteto a presidir o 
Conselho – somente engenheiros civis tinham ocupado o cargo. 

Naquela época o CREA funcionava em salas alugadas num prédio nas 
esquinas da Rua XV de Novembro e Marechal Floriano, no centro históri-
co de Curitiba. A sala do Plenário funcionava em “L” e existia apenas uma 
mesa. No seu segundo ano de mandato frente à presidência foi adquiri-
da a sede da Padre Camargo, onde hoje funciona a Regional Curitiba. No 

DESTAQuES

GrAndes oBrAs  O lACTEC

O Centro de Hidráulica e Hi-
drologia Professor Parigot de 
Souza, onde são realizados estu-
dos em modelos reduzidos para 
a construção de hidrelétricas, 
está na origem do Instituto de 
Tecnologia para o Desenvolvi-
mento, o Lactec, criado em 1997. 
Ele é uma entidade autosusten-
tável e sem fins lucrativos, que 
tem como associados a COPEL, 
a UFPR, a Associação Comercial 
do Paraná (ACP), o Instituto de 
Engenharia do Paraná (IEP) e a 
Federação das Indústrias do Es-
tado (FIEP). 

É a segunda maior instituição 
de pesquisa e desenvolvimento 
do país. Só na área de energia, 
atende a mais de trinta concessio-
nárias brasileiras e também expor-
ta tecnologia. Engloba também o 

Laboratório Central de Pesquisa e 
Desenvolvimento (LAC), o Labo-
ratório de Materiais e Estruturas 
(LAME) e o Laboratório de Emis-
sões Veiculares (LEME). Cada um 
deles desenvolve pesquisas nas 
áreas elétrica, eletrônica, mecâ-
nica, civil, de geoprocessamento, 
tecnologia de materiais, tecnolo-
gia da informação e soluções am-
bientais, área que deve ganhar um 
impulso ainda maior nos próximos 
anos. 

Hoje, o Lactec conta com cer-
ca de 400 profissionais envolvi-
dos em pesquisas, entre enge-
nheiros e técnicos. “É importante 
ressaltar o papel essencial dos 
engenheiros de todas as catego-
rias na construção da história do 
Instituto. Vale destacar que dos 
mais de 70 doutores e mestres 
que integram nossos quadros, a 
maioria é de engenheiros”, diz 
Luiz Malucelli.

Excelência que exporta tecnologia

Ex-presidentes constróem a história
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segundo mandato adquirida a casa ao lado e ampliadas as instalações 
para proporcionar atendimento adequado aos profissionais. 

Em seu mandato foi possível dar condições materiais de funciona-
mento a plenário e câmaras especializadas. Implantado o orçamento 
programa, que identificava tudo que seria feito no ano seguinte apro-
vado pelo plenário. Os diretores se revezavam para dar atendimento aos 
profissionais na sede. Ampliada a discussão sobre a importância da ART 
junto aos profissionais e criado modelo de certidão.
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 Organizações como a Embra-
pa, IAPAR e Coodetec vêm ajudan-
do a construir a liderança do Brasil 
na agricultura, além de promover a 
constante capacitação de profissio-
nais ligados ao setor, responsáveis 
direta e indiretamente pela pujança 
e pelo desenvolvimento do país.

A Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) é vinculada 
ao Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento e foi criada em 
1973 com a missão de viabilizar so-
luções de pesquisa, desenvolvimen-
to e inovação para a sustentabilida-
de da agricultura, em benefício da 
sociedade brasileira.

Atuando nos mais diferentes 
biomas brasileiros a empresa inves-
te constantemente no treinamen-
to de recursos humanos: dos seus 

MEMóRiA CREA-PR

Gestão 1979 - 1984 – Eng. civil Rubens Curi. Presidiu o Conselho 
num momento de profundas transformações e reformulações. A falta de 
controle profissional era sentida nos órgãos públicos e a mudança desta 
situação era iminente. Curi foi responsável pela criação de um sistema 
de fiscalização e ampliação da ação fiscalizatória em obras e construções 
do Estado, além de outras áreas. Surgida nesta época a placa CREA-
Fiscalização Federal. 

Curi destaca este trabalho de fiscalização como a característica mais 
marcante de sua atuação. Na sua gestão o CREA foi estruturado e ini-
ciou-se o atendimento no interior. 

DESTAQuES

GrAndes oBrAs  iAPAR, COODETEC E EMbRAPA

Trabalho voltado ao desenvolvimento agrícola do Brasil

Ex-presidentes constróem a história
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atuais 8.692 empregados, 2.014 
são pesquisadores, sendo 21% com 
mestrado, 71% com doutorado e 
7% com pós-doutorado. 

Na área de cooperação interna-
cional, mantém 68 acordos de co-
operação técnica com mais de 46 
países, 89 instituições estrangeiras, 
principalmente de pesquisa agríco-
la, mantendo ainda acordos multila-
terais com 20 organizações interna-
cionais, envolvendo principalmente 
a pesquisa em parceria e a transfe-
rência de tecnologia.

Vinculado à Secretaria da Agri-
cultura e do Abastecimento (SEAB), 
o IAPAR é o órgão de pesquisa que 
dá embasamento tecnológico às 
políticas públicas de desenvolvi-
mento rural do Paraná. 

Entre as suas funções está pro-
mover o desenvolvimento da agro-
pecuária paranaense por meio da 
geração de conhecimento cientí-
ficos e tecnológicos adequados à 
realidade social e econômica dos 
produtores, que possibilitem, res-
peitando o meio ambiente, produzir 
alimentos saudáveis e produtos de 
qualidade para a agroindústria.

O IAPAR está presente em todo 
o Estado, com uma Sede em Londri-
na, dois Polos Regionais de Pesqui-
sa (Curitiba e Ponta Grossa), 16 Fa-
zendas Experimentais, 23 Estações 
Agrometeorológicas e 25 laborató-
rios de diferenterios de diferentes áreas de especia-
lidade para pesquisa e prestação de 
serviços. 

Com cerca de 772 funcioná-
rios (mais de 110 pesquisadores, a 
maioria com doutorado e pós-dou-
torado), o Instituto desenvolve 15 
programas de pesquisa (Agroeco-
logia, Algodão, Arroz, Café, Cereais 
de Inverno, Culturas Diversas, Feijão, 
Forrageiras, Fruticultura, Manejo do 
Solo e Água, Milho, Produção Ani-
mal, Propagação Vegetal, Recursos 
Florestais, Sistemas de Produção), 
trabalho realizado em estações ex-
perimentais do próprio IAPAR e em 
parceria com cooperativas, associa-
ções de produtores, universidades e 
outros centros de pesquisa.

A Coodetec – Cooperativa Cen-
tral de Pesquisa Agrícola é uma em-
presa nacional, de base tecnológica 
voltada à agricultura e de proprie-
dade exclusiva dos 180 mil agricul-
tores filiados às 34 mais destacadas 

cooperativas de produção do Brasil.

O resultado desta união são se-
mentes de milho, soja e trigo de alta 
qualidade e adaptadas a diferen-
tes climas e solos, com mais rendi-
mento e menos risco. Há 36 anos, 
a Coodetec desenvolve o melhora-
mento genético para as três princi-
pais culturas do Brasil: milho, soja e 
trigo, sendo a responsável pelo lan-
çamento de mais de 200 produtos.

Com atuação também no Para-
guai e Bolívia (e projeto para expan-
são ao Uruguai), a cooperativa é fru-
to da preocupação dos agricultores 
em desenvolver estrategicamente 
suas próprias tecnologias para o 
cultivo de soja, trigo e híbridos do 
milho, bem como reduzir o grau de 
dependência do governo e grandes 
capitais internacionais que visam 
exclusivamente o lucro.

São exemplos de pró-atividade e 
de uma existência voltada à pesqui-
sa e disseminação de novas tecno-
logias, inovação da agricultura esta-
dual e nacional visando a qualidade 
e excelência dos produtos aqui de-
senvolvidos e cultivados.

Adquirida a atual sede administrativa na rua Dr. Zamenhof. 
Inaugurada em 1982. Uma placa comemorativa é afixada no 
hall do prédio em agradecimentos aos esforços dos profissio-
nais, funcionários pelo feito. Uma homenagem especial é feita 
ao então prefeito de Curitiba, arquiteto Jaime Lerner.
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MEMóRiA CREA-PR

Gestão 1985 - 1990 – Assume a presidência do CREA-PR o enge-
nheiro civil Ivo Mendes Lima. Dentre seus feitos estão a ampliação do 
atendimento no Estado. Foi o primeiro candidato eleito por consulta di-
reta. Implementou eleições diretas para inspetores. Batiza em sua gestão 
o programa de engenharia pública do CREA-PR de Casa Fácil, que viria 
a ser reconhecido pela ONU. Cria a Central de Informações do CREA-
PR via 0800 e a ART única em substituição aos 13 modelos anteriores. 
Criado também o Fórum de Inspetores do CREA-PR com o objetivo de 
reunir os inspetores eleitos nas suas modalidades e regiões para debater 
questões afetas ao Sistema e valorizar o papel do inspetor no Conselho.

DESTAQuES

desAfios  TECNOlOgiA E CuRSOS

Indústria da tecnologia: economia 
e mercado promovem mudanças 

Inovação tecnológica é a nova ordem mundial para o desenvolvimen-
to econômico. Quem não inovar e buscar novas tecnologias de processos 
e de produtos dificilmente conseguirá sobreviver no mercado internacio-
nal. No mercado interno, a situação é igualmente favorável para quem 
trabalha em setores que investem em pesquisa por novas tecnologias. 
Empresas com essas características resultam em menos postos de traba-
lho do que a indústria convencional. A vantagem é que geram empregos 
de melhor qualidade e pagam salários superiores.

De olho nesta tendência, as universidades diversificam. Exatas e Ci-
ências Tecnológicas são as áreas que mais crescem. Há alguns anos, por 
exemplo, a indústria automobilística que se instalou no Paraná resultou 
na demanda de mão de obra especializada, dando força aos cursos de 
Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Robótica. 

 “Até um tempo atrás, não havia muito apelo para a área de tecnolo-
gia. Agora a economia mostra que sem investimentos em infraestrutura 
de todas as tecnologias e engenharias, o Brasil não vai para frente. É um 

Ex-presidentes constróem a história
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Gestão 1991 - 1996 – Eng. civil Orlando Maciel Strobel. Strobel foi 
o primeiro presidente eleito por eleições diretas. Pautou sua administra-
ção pela modernização do CREA e reforço da política de interiorização 
do Conselho. Criou o Fórum de Docentes e Discentes do CREA-PR para 
ampliar a participação das instituições de ensino no Conselho e discutir a 
questão da formação profissional. Realiza no Paraná o I Congresso Esta-
dual de Profissionais que viria a ser realizado de 3 em 3 anos. Implemen-
ta a diplomação dos profissionais com 65 anos de idade ou 35 anos de 
trabalho como Remidos do Sistema. Até hoje a ação é desenvolvida pelo 
Conselho, agora em parceria com o Instituto de Engenharia do Paraná.
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1997 - 1999 – Eng. civil Ivo Gilberto Martins. Dentre suas realizações 
estão o investimento em tecnologia de informação para informatizar do-
cumentos e a Fiscalização Preventiva Integrada em parceria com entida-
des como prefeituras, Corpo de Bombeiros e órgãos ligados à segurança. 
Foram instaladas as sedes regionais como Cascavel, Pato Branco, Ponta 
Grossa e Curitiba. Criado o Campo Fácil em parceria com a Associação de 
Engenheiros Agrônomos de Cascavel e a Revista do CREA-PR. Iniciada a 
informatização dos processos administrativos.

DESTAQuES

Ex-presidentes constróem a história
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gargalo que temos que resolver”, 
diz o eng. civil e ex-presidente do 
CREA-PR Orlando Strobel, decano 
do Centro de Ciências Exatas e de 
Tecnologia da Pontifícia Universi-
dade Católica (PUC-PR).

Este ano, a PUC-PR abriu um 
novo curso: Engenharia Eletrônica. 
“A micro-eletrônica está tomando 
espaço. Mesmo na produção tra-
dicional, na fabricação de um car-
ro, por exemplo, tem tecnologia 
embarcada”, avalia Strobel.

A Universidade Federal do Pa-
raná (UFPR) também iniciou no 
vestibular 2009, dois cursos notur-
nos, de Engenharia Mecânica, com 
ênfase em manutenção industrial, 
e de Engenharia Elétrica, assim 
como o da PUC, também com ên-
fase em tecnologia embarcada.

Tanto na UFPR como na PUC a 
surpresa no vestibular 2009 foi a 
procura pelo curso de Engenharia 
Civil. Na UFPR, a relação candida-
to/vaga, que nos últimos anos fi-
cou em 6/1, desta vez saltou para 

9/1. Para o professor Mauro Lacer-
da Santos Filho, diretor do Setor 
de Tecnologia da UFPR, a procura 
é resultado do desempenho do 
setor da construção civil, um dos 
setores menos afetados pela crise 
econômica mundial.   

Para Strobel, os cursos da área 
de tecnologia tiveram uma boa 
demanda na PUC-PR, em 2009. Fo-
ram 3.600 candidatos, uma média 
de 1,5 candidato por vaga para os 
dez cursos de engenharia, arquite-
tura, desenho industrial, curso na 
área de informática e licenciatura 
em Matemática e Física.

As engenharias tradicionais 
(civil, elétrica, química) têm apelo 
maior. “Para as mais novas, como 
Computação, Mecatrônica, Am-
biental, os jovens ainda estão 
vislumbrando como será o enca-
minhamento de saída para estes 
cursos. Mas nós ficamos satisfeitos 
porque estamos conseguindo ter 
boas cabeças na área tecnológica. 
E é o que Brasil precisa. Temos que 
investir nesta área”, diz.

A expansão do empreendedo-
rismo na área tecnológica no Es-
tado deve ganhar uma aliada em 
breve. A exemplo da Lei de Inova-
ção Tecnológica, que incrementou 
o setor, o Paraná começa a estru-
turar sua própria Lei de Inovação.

Segundo informações do se-
cretário de Estado da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior, Nildo 
Lübke, fornecidas por meio da as-
sessoria de imprensa, o antepro-
jeto da Lei Estadual de Inovação 
está em fase de estudos, atenden-
do determinação do governador 
Orlando Pessuti. Concluídos os 
trabalhos, o anteprojeto será en-
caminhado ao governador e em 
seguida ao Legislativo.

 
Para a coordenadora de Fomen-

to da Gerência de Fomento e De-
senvolvimento da Fiep, Andrezza 
Oikawa Rocha, a lei “terá um im-
pacto muito forte, com incentivos 
maiores para a inovação dentro das 
empresas. A lei vai colaborar para 
desmistificar a inovação tecnológi-
ca. Será uma mudança de cultura”.

2000 - 2005 – Eng. Agr. Luiz Antonio Rossafa. Dentre os destaques 
está a implementação de um modelo de gestão para o CREA focado em 
resultados, que revolucionou os procedimentos dos serviços e produ-
tos; a fiscalização passa a atuar num novo foco – menos punitiva e mais 
orientativa sobre a importância dos profissionais por meio da valoriza-
ção do seu trabalho; trabalho efetivo para o fortalecimento das enti-
dades de classe; aquisição de frota própria para os agentes fiscais; e o 
Projeto Paraná, que discutiu o desenvolvimento sustentável do Estado 
com a participação dos profissionais de tecnologia. O CREA se abre para 
fora do Sistema, na discussão efetiva de interesses da sociedade parana-
ense e na participação de movimentos voltados ao desenvolvimento do 
Estado e valorização das profissões das áreas tecnológicas.



94

DESTAQuES

MEMóRiA CREA-PR
2006 – 2011 – Eng. Agr. Álvaro J. Cabrini Jr. Dentre as ações a destacar 
na gestão à frente do Conselho está o investimento em fiscalização - hoje 90% 
dos agentes de fiscalização são profissionais formados em ensino superior 
das áreas de atuação do Conselho; a criação da governança corporativa; 
fiscalização em editais e licitações de obras públicas; criação do programa de 
acessibilidade e parcerias com órgãos públicos no sentido de desburocratizar 
serviços e valorizar os profissionais da Engenharia, Arquitetura, Agronomia e 
Geociências, como por exemplo os firmados com o IAP - Instituto Ambiental 
do Paraná, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Instituto Brasi-
leiro de Auditores de Obras Públicas - IBRAOP. Cria a Regional Apucarana e a 
Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho. 

desAfios  A gEADA DE 1975

Geada negra dizimou cafezais
e mudou trajetória paranaense

Dia 18 de julho de 1975. Uma data que dificilmente será esqueci-
da pelos paranaenses, em especial pelos agricultores. Naquela manhã, 
a “geada negra” arrasou os cafezais do Estado. A cultura, que até bem 
pouco tempo batia recordes de produção, já havia sofrido com o fenô-
meno natural na década anterior, mas nunca havia sido tão intenso a 
ponto de extinguir as plantações. 

Segundo o economista e professor da UFPR, Demian Castro, “a geada 
foi uma contingência climática desastrosa que apressou uma mudan-
ça de perfil já em curso no Estado.” Desde os anos 60, aumentavam os 
esforços para a industrialização no Paraná, até então restrita ao bene-
ficiamento primário de produtos como a madeira e o próprio café. As 
diretrizes do governo militar, nos anos 70, apontavam para a moderniza-
ção da agricultura e para o aumento da oferta de alimentos. Neste cená-
rio, o café vinha perdendo força e sofrendo sucessivas quedas de preço. 
Era o prenúncio da chamada revolução verde: “no vácuo do café, a soja 
avançou, e isso aconteceu com fortes subsídios dos governos estadual e 
federal”, lembra o professor. 

Com a erradicação dos pés de café, a soja se expandiu. Outras cul-
turas pré-existentes como milho, trigo e arroz também passaram por 
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um processo de mecanização. O 
Paraná ganhou status de grande 
produtor agrícola, chamado de 
“Celeiro do Brasil”. Mas a moder-
nização, em especial pela soja, 
alterou o retrato do campo de 
modo drástico e acelerado. “O 
café ocupava pequenas e mé-
dias propriedades e muita mão 
de obra e a soja, áreas médias e 
grandes, com poucos trabalhado-
res e muita mecanização”, analisa 
Demian Castro.

Neste período, o Estado in-
verteu uma trajetória de grande 
crescimento demográfico. Segun-

do dados do Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social – IPARDES, mais de 2,5 mi-
lhões de pessoas abandonaram a 
área rural na década de 70 e des-
tas, 1,5 milhão deixaram o Estado. 
Houve uma intensa migração para 
São Paulo, para áreas de expansão 
de fronteira agrícola no Norte e 
Centro-Oeste do país e para a Re-
gião Metropolitana de Curitiba. 

No decorrer dos anos 70, o per-
fil do Paraná foi alterado também 
na área industrial, com a instalação 
de empresas com modernas linhas 
de produção e novas tecnologias, 

visando não só o mercado interno, 
mas o externo. Ganhou espaço a 
produção de bens de capital, de 
bens duráveis e de produtos para 
a agroindústria. Para Demian Cas-
tro, o Estado viveu um processo de 
modernização bem-sucedido: “Foi 
um período de grandes investi-
mentos. As esferas de governo e as 
áreas técnicas se articularam para 
o desenvolvimento. A agronomia 
e as engenharias foram cruciais 
para melhorar produtos, produzir 
máquinas e equipamentos, num 
período considerado um divisor 
de águas na trajetória do Estado”, 
conclui o professor.

Conselheiros Federais
Alguns dos conselheiros federais que o PR elegeu:
– Eng. Civil Euro Brandão
– Arq. Anestor Tombini
– Eng. mec. Roberto Gregório
– Eng. agr. Luiz Antonio Rossafa 
– Eng. florestal Claudio Renato Wojcikiewicz
– Técnico em eletrônica Sérigo Luiz Chautard
– Eng. eletricista Élbio Maich
– Arquiteta Angela Canabrava Buchmann 
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GrAndes oBrAs  A MAiOR DO ESTADO

Repar, refinaria do PR,
é maior empresa do Estado

Atualmente o maior canteiro de obras do Estado do Paraná está loca-
lizado em Araucária, na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). São 
21 empreiteiras, mais 193 empresas subcontratadas, totalizando mais de 
6 mil trabalhadores, que se revezaram nas obras de modernização da 
refinaria, construída na década de 70. O número é seis vezes maior que 
os cerca de 1.000 empregos que a unidade mantém normalmente.

As obras vão capacitar a Repar para atender a nova demanda do mer-
cado de combustíveis, produzindo diesel e gasolina com menor teor de 
enxofre, menos poluentes e de melhor qualidade. Estão sendo constru-
ídas 19 novas unidades, que vão produzir coque de petróleo, propeno, 
hexano, gasolina, diesel e gás de cozinha. As obras vão aumentar tam-
bém em 10% a capacidade de produção da refinaria. 

De acordo com o diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Ro-
berto Costa, a modernização da Repar faz parte de um conjunto de 
obras da Companhia visando o refino do petróleo que será extraído na 
camada pré-sal. 

Mas o maior mérito do empreendimento será o ganho ambiental. 

Programas e serviços para beneficiar 
profissionais e sociedades

São vários os projetos e programas de sucesso em andamento no 
CREA-PR voltados a garantir mais eficiência na sua atuação. Mostras de 
que, 75 anos depois de sua fundação, o Conselho se mantém na van-
guarda. Confira alguns deles nas próximas páginas:
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A redução do teor de enxofre do 
diesel e da gasolina para 50ppm 
vai resultar em melhor qualidade 
do ar. Na Região metropolitana de 
Curitiba, onde circulam em média 
1.850 ônibus de linha, a redução 
levará a emissões equivalentes a 
apenas 50 ônibus. A Petrobras vai 
aprimorar o aproveitamento do 
petróleo nacional pesado, reduzir 
as importações e possibilitar a ex-
portação para mercados que com 
leis ambientais mais severas. 

Mas se a Repar é hoje uma 
empresa cada vez mais atenta ao 
meio ambiente, aprendeu com o 
acidente de 2000, que derramou 4 
milhões de litros de óleo nos rios 
Iguaçu e Barigui. Uma atenção que 
tem a ver com a mobilização da 
sociedade. O CREA-PR, por exem-
po, liderou uma Comissão Mista 

formada para apurar o acidente. 
Ao final dos trabalhos, um rela-
tório foi entregue às autoridades 
competentes para os encaminha-
mentos necessários.

 A Repar é uma das 13 refina-
rias da Petrobras no Brasil, sendo 
responsável por 12% da produção 
nacional de derivados de petró-
leo. Segundo o engenheiro quí-
mico Francisco de Oliveira Leme, 
gerente de Otimização da refina-
ria, quando a Petrobras escolheu 
construir uma refinaria no Paraná 
procurava um novo polo de de-
senvolvimento. 

No início, a unidade tinha ca-
pacidade para produzir 24 milhões 
de litros de petróleo/dia. Com o 
tempo, teve sua capacidade am-
pliada, e hoje ela processa 32 mi-

lhões de litros de petróleo diaria-
mente, além de outros produtos 
como gasolina, óleo diesel, gás de 
cozinha, óleos combustíveis, nafta 
e asfaltos.

Hoje é a principal empresa 
do setor químico paranaense e 
a maior indústria do Sul do país. 
Praticamente todo o combustível 
que abastece o Paraná, hoje, vem 
da Repar, com exceção do diesel. 
A refinaria também abastece Santa 
Catarina e Sul de São Paulo e de 
Mato Grosso do Sul. Outros 15% 
da produção vão para outros Esta-
dos e exportação. 

A Repar é a maior contribuin-
te de ICMS. No ano passado, re-
colheu R$ 2,1 bilhões em ICMS, o 
correspondente a 22% da arreca-
dação total de ICMS.

Serviços on line 
Sempre pautado na qualidade e agilidade dos serviços o CREA inves-

te constantemente na ampliação e melhoria dos serviços on line que dis-
ponibiliza a profissionais e empresas registrados no Conselho. Por meio 
do site – www.crea-pr.org.br amplia os serviços on line disponibilizados, 
possibilitando ao profissional, por exemplo, preencher a ART, consultar 
as ARTs emitidas, acompanhar o trâmite de protocolos e processos de 
fiscalização, emitir boletos e certidões, dar atendimento à notificações 
(sem auto de infração), obter informações sobre o PRO-CREA - progra-
ma de qualificação profissional, normativas das Câmaras, fazer a corre-
ção de ARTs gratuitamente etc.
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CREA AgORA Gestão da Qualidade 
Implantada em 2009 a área da Gestão da Qualidade do CREA-PR tem 

como principal atividade a implantação dos princípios da NBR ISO 9001:2008 
no CREA-PR, a fim de obter benefícios como a melhoria do desempenho no 
fornecimento de produtos e serviços, da percepção dos clientes em relação 
à imagem e cultura da organização, da produtividade e eficiência e da redu-
ção de custos, entre outros.

Esta ação está relacionada aos objetivos estratégicos estabelecidos para 
o triênio 2009/2011 e está diretamente ligada à meta de atingir 85% de ade-
são aos princípios da NBR ISO 9001:2008 até dezembro de 2010 em todas 
as áreas do Conselho.

DESTAQuES

desAfios  PATRiMôNiO HiSTóRiCO 

Preservação do patrimônio histórico 
paranaense evoluiu pelo tempo

No fim do século XIX, com a proclamação da República, começa um 
processo de urbanização acelerada e a preocupação com as obras do 
período Barroco que estavam se deteriorando. Na Constituição de 1934, 
surge o princípio constitucional do dever do Estado de cuidar do patri-
mônio histórico do país. Em 1937, é promulgada a Lei 378 que criou o 
Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje, Instituto, o 
Iphan. No mesmo ano, foram definidos pelo Decreto-lei 25/1937 os con-
ceitos de patrimônio material e imaterial e as bases para o tombamento 
de bens. Segundo o arquiteto e Superientendente do IPHAN-PR, José La 
Pastina Filho, “a legislação brasileira é considerada uma das mais eficazes 
do mundo porque ela toca num ponto fundamental que é o direito de 
propriedade”. 

A partir da legislação federal, várias edificações foram tombadas no 
Paraná, nos anos 30 e 40. Em 1948, o Estado instituiu o Conselho do 
Patrimônio Histórico e Artístico e a Divisão de Defesa, que originaram 
a atual Coordenadoria de Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado 
da Cultura. Em 1953, foi sancionada a Lei de Tombamento, uma das 
pioneiras entre as legislações estaduais sobre o tema no país. Para La 
Pastina, começam aí as grandes ações de preservação no Estado, que 
ganharam maior impulso na década seguinte. “Em 1962, foi criado o 
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curso de Arquitetura e Urbanismo 
da então Escola de Engenharia da 
UFPR e, para consolidar o curso, 
vieram para cá arquitetos do Brasil 
todo. Entre eles, Cyro Corrêa Lyra, 
responsável pelas primeiras ações 
efetivas de preservação e restaura-
ção, e, como professor, formador 
de gerações de profissionais que 
acabaram se direcionando para 
essa área.”

O arquiteto e urbanista Hum-
berto Fogassa, que tem no currí-
culo projetos de restauração do 
Museu de Arqueologia e Etnolo-
gia da UFPR, tombado pelo patri-

mônio federal; do Castelo do Ba-
tel, pelo patrimônio estadual; e o 
Paço da Liberdade, único edifício 
de Curitiba tombado pelas esferas 
Federal, Estadual e Municipal; res-
salta que, nas primeiras décadas, 
a luta pela preservação foi herói-
ca, num tempo em que as cons-
truções do passado eram ligadas 
à visão do velho e defasado. “Esta 
visão acarretou a degradação e o 
esvaziamento de centros urbanos 
históricos, e, consequentemente, 
da arquitetura dos palacetes e do 
casario civil“, afirma. 

Desde os fins dos anos 80, o 

quadro vem sendo revertido. Para 
o arquiteto, pesam nesta mudança 
fatores como a melhoria do Esta-
do social brasileiro, impulsionado 
pela economia e pela educação, 
proporcionando uma nova visão 
do potencial das edificações e dos 
ambientes consolidados. “Hoje não 
se investe numa área apenas pela 
possibilidade de retorno de in-
centivos fiscais e tributários, mas 
também como iniciativa na apro-
priação da imagem de bens cultu-
rais referenciais, como estratégia 
publicitária, como forma de alterar 
a relação fundiária e valorizar áreas 
estratégicas das cidades.” 

Política da Qualidade 
O CREA-PR divulga sua Política da Qualidade discutida e consolidada 

com a participação de funcionários, diretores e conselheiros. Estabelece os 
compromissos com: a busca da excelência de nossos produtos e serviços e 
a melhoria contínua dos processos e procedimentos; os preceitos éticos no 
exercício das profissões; o fortalecimento das entidades de classe; a presença 
e a efetiva participação de profissionais no planejamento, execução e manu-
tenção de obras e serviços; a cortesia, confiabilidade e agilidade em nossos 
atendimentos; o aprimoramento de nossos colaboradores e a adoção da me-
ritocracia na gestão do Conselho; e os princípios de agilidade, legalidade e 
impessoalidade nas análises e julgamentos das áreas executiva e deliberativas.
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CREA AgORA Plano Estadual de Logística e Transporte 
O Plano Estadual de Logística e Transporte para o Estado do Paraná (PELT 

2020) é executado em parceria com a Fiep - Federação das Indústrias do 
Paraná, Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado do Paraná 
(Sicepot - PR) e Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) e fará um diagnóstico 
completo da infraestrutura no Paraná em cinco setores: rodovias, ferrovias, 
portos e rios navegáveis, aeroportos e regiões metropolitanas. A proposta é 
executar um levantamento feito com metodologia para direcionar os inves-
timentos necessários pensando no Paraná de 2020.

DESTAQuES

desAfios  HAbiTAçãO
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Pacto Global
O CREA-PR assinou em 2009 sua adesão ao Pacto Global. Faz parte de 

um grupo de 300 empresas brasileiras que cumprem os 10 Princípios norte-
adores, além das Metas de Desenvolvimento do Milênio.

O Pacto Global é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), 
com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a 
adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais e internacio-
nalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio 
ambiente e combate à corrupção refletidos em 10 princípios.

Nova proposta pode reduzir o deficit

A política de habitação no Brasil resume-se, basicamente, na pro-
dução de unidades habitacionais. Mas o conceito está mudando. E a 
nova proposta diz respeito à “moradia digna”, que é defendida pela 
arquiteta e professora de urbanismo da Universidade Federal do Pa-
raná, Gislene Pereira. “Não adianta segregar. Colocar as pessoas em 
conjuntos habitacionais afastados da zona urbana, sem infraestrutu-
ra, se elas estão longe do trabalho, da família, do lazer”, afirma.

Neste caso, os gastos com deslocamentos e compras para a sub-
sistência em geral, são mais elevados e o mutuário fica sem recurso 
para pagar o financiamento da casa própria. “Muitas vezes, ele vende 
a casa e vai ocupar outra área irregular, e volta a fazer parte da esta-
tística do deficit habitacional”, destaca a professora. O ideal seria for-
necer a infraestrutura básica (energia, água, saneamento e coleta de 
lixo) aliada às necessidades de trabalho e lazer próximos à moradia. 

De acordo com a arquiteta, é com esse ideal em mente que se 
deve analisar o programa do governo federal “Minha Casa, Minha 
Vida”. Sem dúvida, é um programa importante para o país, com o Es-
tado cumprindo sua função de subsidiar o acesso à habitação para a 
população que não tem condições de fazê-lo via mercado. Entretan-
to, se a edificação não for associada aos demais benefícios urbanos, 
corre-se o risco da formação de áreas segregadas, para população de 
baixa renda, o que certamente resultará em problemas sociais. 
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CREA AgORA Gespública 
O CREA adere ao Gespública – Programa Nacional de Gestão Pública 

e passa a integrar o Núcleo Paranaense do programa, que visa contribuir 
para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos 
e para o aumento da competitividade do país. A experiência tem demons-
trado que organizações públicas que participam do Gespública ganharam 
eficiência, aumentando o envolvimento de seus servidores e a satisfação de 
seus usuários, demonstrando seu valor público para a sociedade.

DESTAQuES

desAfios  HAbiTAçãO

O CREA-PR contribuiu para 
reduzir o deficit habitacional 
com o programa Casa Fácil, 
que presta assessoria técnica 
gratuita para a construção de 
moradias populares. Em mais 
de 20 anos, já beneficiou 145 
mil famílias em 300 municípios 
do Paraná. 

No Paraná, a Companhia 
de Habitação (Cohapar) pre-
vê a construção de 44.172 ca-
sas. Espera-se que os projetos 
desenvolvidos não deixem de 

lado a questão urbana, mas 
considerem a inserção das no-
vas habitações dentro da malha 
da cidade. Assim, seria possível 
morar perto do trabalho e ter no 
entorno o que mais se precisa 
para viver. “Construir unidades 
habitacionais sem o conceito de 
moradia digna não adianta, só 
vai aumentar o deficit”, avalia a 
professora Gislene. 

Além da garantia à moradia 
digna, outro fator que tira o 
sono dos planejadores das polí-

ticas habitacionais é o deficit. Os 
dados mais recentes são do Mi-
nistério das Cidades e da Fun-
dação João Pinheiro (Minas Ge-
rais). No Paraná faltam 272.542 
moradias e, na Região Metro-
politana de Curitiba, a carência 
é de mais de 90 mil habitações. 

Em alguns pontos, os Esta-
dos do Sul levam vantagem em 
relação aos demais. Represen-
tam o menor número de mora-
dias sem infraestrutura, 17,6% 
dos domicílios urbanos.
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Qualificação Profissional 
Criada a Assessoria de Qualificação Profissional do CREA, que amplia a 

atuação do CREA para proporcionar oportunidades de atualização aos pro-
fissionais. Com o Programa de Qualificação PRO-CREA passam a ser ofer-
tados em parceria com entidades de classe e instituições de ensino cursos, 
palestras e eventos. Mais de 20 mil profissionais já participaram das ações 
promovidas pelo programa. O PRO-CREA também apoia operacionalmente 
as entidades de classe e as instituições de ensino na divulgação das suas 
atividades de capacitação profissional. Todas as oportunidades passam a 
ser divulgadas e podem ser conhecidas no site www.crea-pr.org.br, ícone 
PRO-CREA.
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CREA AgORA Convênios 
O trabalho da Assessoria de Relações Institucionais do CREA-PR pas-

sou a buscar oportunidades estratégicas para que o Conselho fortaleça e 
promova a valorização das profissões das áreas da Engenharia, Arquitetura, 
Agronomia e Geociências e traga benefícios à sociedade como um todo, 
através de iniciativas voltadas à segurança e incolumidade públicas. Inúme-
ros foram os convênios firmados, como com o TCE-PR, IBRAOP, Ministério 
Público, Paraná Cidade, Secretaria de Obras Públicas, os municípios de Curi-
tiba, Maringá, Santo Antônio da Platina e Castro, o Sindicato dos Engenhei-
ros no Estado do Paraná (SENGE-PR), CIEE-CREAjr-PR, CIEE. Todos podem 
ser conhecidos no site do CREA – www.crea-pr.org.br, link Convênios. 

DESTAQuES

GrAndes oBrAs  uRbANizAçãO DE CiDADES

Planejamento urbano transformou 
municípios paranaenses
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Prêmio de Qualidade e 
Inovação na Fiscalização

Criado em 2006 o Prêmio Qualidade e Inovação na Fiscalização como 
forma de reconhecer as inovações no setor de fiscalização, voltadas à me-
lhoria do processo. Em cinco edições, foram apresentados trabalhos de ex-
trema qualidade e que hoje proporcionam com sua implementação maior 
eficiência e eficácia na fiscalização do Conselho. Nas primeiras edições fo-
ram premiados trabalhos individuais e por equipe. Hoje o prêmio é dividido 
em setorial e multisetorial.
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O planejamento dos municí-
pios por meio dos Planos Dire-
tores possibilita às cidades iden-
tificar como querem crescer e 
monitorar esse crescimento. Isso 
permite se antecipar e corrigir er-
ros que podem comprometer a 
qualidade de vida dos moradores 
e o meio ambiente.

“Ele induz um processo de 
planejamento no qual sejam 
maximizados os benefícios so-
ciais, a redução das desigual-
dades, de custos operacionais 
e destinação de investimentos, 
atendendo às exigências fun-
damentais de ordenamento das 
cidades, para que se cumpra a 
sua função social”, explica Car-
los Nigro, arquiteto e urbanista. 
Segundo ele, pelo plano diretor 
os municípios constroem seus 
modelos de sustentabilidade.

CREA AgORA Qualidade nas Organizações Profissionais 
Criado em 2008 o Prêmio CREA Qualidade nas Organizações Profis-

sionais, com o objetivo de premiar as entidades de classe das áreas da 
Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geociências pela excelência em suas 
gestões. O prêmio é concedido aos três primeiros lugares e também são 
entregues destaques em dez categorias.
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A arquiteta Ana Carmem de 
Oliveira lembra que num plano 
diretor é importante garantir que 
toda a população tenha acesso 
aos equipamentos urbanos, in-
clusive a de baixa renda. “A meta 
do Ministério das Cidades é que 
as pessoas tenham acesso a tudo, 
também ao trabalho e à renda, e 
mobilidade garantida para isso”, 
explica, lembrando a importância 
da participação dos moradores 
para garantir os resultados.

Bons exemplos positivos

Em Curitiba, as grandes trans-
formações começaram na década 
de 60. O então prefeito Ivo Arzua, 
deu início às mudanças e colocou 
em prática os conceitos do urba-
nismo moderno aliados ao plane-
jamento socioeconômico. O ar-
quiteto Jorge Wilheim adaptou o 

Plano Preliminar de Urbanismo e 
concebeu o Plano Diretor de Curi-
tiba, que foi transformado em lei 
em 1966. A cidade crescia a todo 
vapor. Entre 1940 e 1960, a popu-
lação aumentou de 140 mil para 
mais de 350 mil habitantes. 

“A população abraçou o plano 
do Ivo Arzua”, lembra o arquiteto 
e urbanista Claudio Menna Barre-
to Gomes. O desenvolvimento fi-
cou com a equipe do recém-criado 
IPPUC (Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Curiti-
ba). Nesta época, nascia a Cohab 
(Companhia de Habitação Popu-
lar de Curitiba). O plano previa o 
uso do transporte coletivo. Mais 
ônibus, menos carro.

Entrava em ação o conceito de 
que a cidade é feita para o ho-
mem. “A palavra era humanizar”, 
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Incentivo à Formalidade 
O Comitê de Incentivo à Formalidade consolidou, em 2008, as ações de 

conscientização para profissionais e empresas da área quanto à necessida-
de de atender à legislação trabalhista junto aos funcionários empregados 
nas obras da construção civil, além de cumprimento à normas de seguran-
ça do trabalho, e a presença de um profissional habilitado como responsá-
vel técnico da obra. O comitê é uma ação desenvolvida pelo CREA-PR em 
conjunto com o Siduscon/PR e outras entidades.

recorda Claudio. O plano diretor 
foi implantado de 1971 a 1985. 
Também foram criados o setor 
histórico da cidade e a Fundação 
Cultural de Curitiba. 

Em São José dos Pinhais, mu-
nicípio com 230 mil habitantes, 
as leis de Ocupação do Solo e 
do Perímetro Urbano de São 
José dos Pinhais já estão em 
vigor. Elaborado desde 1998 e 
alterado em 2001, para atender 
ao Estatuto da Cidade, o plano 
diretor foi aprovado em 2004 e 
implementado em seguida. “O 
objetivo é garantir a boa qua-
lidade de vida dos moradores 
e a relação deles com o meio 
ambiente, além de melhorar a 
infraestrutura que dá acesso às 
indústrias automotivas” conta a 
arquiteta e urbanista Susanne 
Pertschi.

Depois de ouvir a população 
e de realizar uma leitura técnica 
da cidade de Toledo, os dados 
foram cruzados. O resultado foi 
a Avaliação Temática Integrada, 
que mostra as potencialidades de 
cada região e prevê como estarão 
a longo prazo. Entre as principais 
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CREA AgORA Empresariado mais próximo
Instituído para promover o estreitamento do relacionamento do CREA 

com as entidades ligadas às áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
e Geociências, o GT Empresarial reúne os diretores dos quatro Sinduscons 
do Estado, do Sindicato da Indústria da Construção Pesada (Sicepot) e da 
Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsbEA). Em 2009, o 
Grupo incorporou mais um integrante, o Sindicato das Indústrias de Pré-
Moldados de Concreto e Artefatos de Cimento do Norte do Paraná 
(Sindccon). Em 2009 foram tratados assuntos de destaque para a constru-
ção civil, como o Programa Minha Casa Minha Vida e a gestão e o controle 
das obras públicas.
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Presença na Academia
O CREA-PR trabalha com projetos e ações para buscar uma maior apro-

ximação com as instituições de ensino. Para isso criou uma assessoria es-
pecífica para atender às instituições de ensino. O objetivo é trabalhar para 
promover ações em defesa da melhoria da formação profissional. Também 
está prevista a criação de um programa de avaliação e reconhecimento 
público da conformidade em cursos afetos ao CREA-PR em todo o Estado.

metas está aproveitar a presen-
ça de cinco instituições de ensi-
no superior no município e fazer 
com que os projetos realizados 
por elas cheguem à população. 
A cidade quer também incentivar 
o turismo, já que está no trajeto 
para Foz do Iguaçu e conta com o 
segundo maior teatro do Estado, 
com 1.020 lugares. 

O plano diretor de Londrina 
teve intensa participação da comu-
nidade – até alunos de escolas pú-
blicas e particulares elegeram prio-
ridades, que são levadas em conta 
– chegou-se às principais metas. 
Dentre elas está a articulação de 
estruturas físicas e ambientais que 
deem um novo rumo ao desenvol-
vimento da região. 

Desafio na implementação 

Nas décadas de 80 e 90 o go-
verno passa a discutir com a so-
ciedade as necessidades dos mu-
nicípios com a criação dos Planos 
Diretores. “Neste momento vejo 
que abriu-se um diálogo com a 
sociedade mas deixou-se de lado 

a deliberação técnica das ques-
tões relacionadas a Plano Diretor, 
o que fez com que as propostas 
ficassem sem consistência técni-
ca”, avalia a arquiteta e urbanista 
Angela Canabrava Buchmann.

Na sua opinião o grande de-
safio na questão de planejamento 
urbano hoje é a implementação 
dos Planos Diretores. “Não con-
seguimos transpor a linha do pla-
nejar para executar o planejado e 
muito menos avaliar os desdobra-
mentos do desencadeamento de 
ação quando o assunto é Plano 
Diretor”, diz. “Esta é a fragilidade 
atual das cidades”.

Na opinião de Angela vários 
são os entraves hoje nos muni-
cípios – do saneamento à quali-
dade da paisagem urbana. “E so-
mente com as forças das equipes 
técnicas multidisciplinares nos 
quadros técnicos dos órgãos pú-
blicos e a participação efetiva de 
profissionais no planejamento e 
execução das ações é que garan-
tiremos a mudança tão necessária 
para os municípios”, diz. 
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Ex-governadores
O Paraná teve profissionais do Sistema CONFEA/CREA frente ao governo 

do Estado. Confira:

Eng. Francisco José Cardoso Júnior - 17 de novembro de 1889 a 4 de de-
zembro de 1889

Eng. Militar Carlos Cavalcanti de Albuquerque - 25 de fevereiro de 1912 a 25 
de fevereiro de 1916

Eng. Civil Bento Munhoz da Rocha Neto - 31 de janeiro de 1951 a 3 de abril 
de 1955

DESTAQuES
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MEMóRiA CREA
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Capivari-Cachoeira revolucionou 
Sistema energético do PR 

A última e a próxima. A Usi-
na Capivari-Cachoeira, a primei-
ra hidrelétrica construída no Es-
tado nos anos 60, em Antonina, 
se contrapõe à Usina Mauá, que 
deve operar a partir de 2011 no 
rio Tibagi, entre os municípios de 
Telêmaco Borba e Ortigueira, na 
região central do Paraná.

Mais do que gerar energia es-
sencial para o desenvolvimento 
do Estado, o espaço de constru-
ção entre as duas marca um pe-
ríodo de integração do Paraná a 
partir da geração de energia, e 
que tem a Copel como vetor. Até 
o governo Bento Munhoz da Ro-
cha o Estado era dividido em dois, 
Norte e Sul. A Usina Cachoeira 
-Capivari foi o primeiro passo da 
integração. 

Ressalte-se ainda que, apesar 
de estar sendo construída por 
um consórcio, a Copel acompa-
nha e fiscaliza todos os detalhes 
da obra. Mais um exemplo do 
seu papel de integradora das vá-
rias regiões paranaenses.

A construção da Usina go-
vernador Parigot de Souza, mais 

Eng. Civil Algacir Guimarães - 20 de novembro de 1965 a 31 de janeiro de 
1966.

Eng. Civil Pedro Viriato Parigot de Sousa - 23 de novembro de 1971 a 11 de 
julho de 1973. Presidente da Copel de 10/02/1961 a 2/06/1970.

Eng. Civil Emílio Hoffmann Gomes – de 11 de agosto de 1973 a 15 de março 
de 1975. 

Eng. Eletricista Mário Pereira - 2 de abril de 1994 a 1 de janeiro de 1995

Arq. Jaime Lerner - 1994-2002
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conhecida como Capivari-Cacho-
eira, foi a primeira obra subter-
rânea de alta queda no país. Um 
desnível de 754 metros entre o 
reservatório do rio Capivari, em 
Campina Grande do Sul (região 
metropolitana) e o rio Cachoeira, 
em Antonina. As águas foram re-
presadas no planalto e lançadas 
no litoral. Uma obra gigantesca 
para a época. Na parte civil, fo-
ram mais de 5 mil pranchas de 
desenho para a execução. 

Na usina, a água captada no rio 
Capivari percorre os túneis esca-
vados entre as pedras da Serra do 
Mar e, no trecho final, chega a 426 
quilômetros por hora às quatro tur-
binas. Foram oito anos para escavar 
22 quilômetros de túneis na Serra 
do Mar, em média 130 metros por 
mês. “Usávamos cerca de 300 qui-
los de dinamite por turno de ser-
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viço. Eram 60 detonações por dia”, 
lembra o eng. civil Newton Sady 
Busetti, que participou da obra. A 
primeira detonação aconteceu em 
dezembro de 1963.

Para chegar até o canteiro de 
obras não era fácil. Com a BR 277 
ainda em construção, a estrada 
da Graciosa era o único caminho 
até Antonina. Uma estrada de 
terra fazia a ligação entre o mu-
nicípio e a entrada no canteiro 
de obras. A partir deste trecho, 
nos dois primeiros anos, o único 
acesso para as frentes de serviço 
era a pé. Homens eram contra-
tados para levar nas costas equi-
pamentos como combustível, 
dinamites e materiais de consu-
mo. “Eram quase 30 quilômetros 
em em picadas nas encostas dos 
morros”, recorda. 

Com mais de 3 mil pessoas 
trabalhando na construção da 
usina contratadas pela Cetenco 
(empreiteira paulista que par-
ticipou da obra) e 300 famílias 
morando nos acampamentos, o 
engenheiro construiu uma escola 
para os filhos dos trabalhadores. 
“Era uma escola de primeiro grau 
e abrigava cerca de 400 alunos”, 
diz. Os mais jovens iam para a es-
cola em Antonina. 

Em funcionamento com 260 
MW, Capivari-Cachoeira trans-
formou o parque energético do 
Paraná e duplicou a potência 
instalada no Estado. Abastecia 
Curitiba e alguns municípios da 
região metropolitana. Foi a prin-
cipal hidrelétrica da Copel até 
1980 quando começou a funcio-
nar a usina Foz do Areia (1.676 
MW), no Rio Iguaçu.
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Concurso nova sede CREA-PR
O CREA-PR realizou em 2009 concurso nacional para a escolha do an-

teprojeto da nova sede do Conselho em Curitiba. O arquiteto Jean Grivot 
Avancini, de Porto Alegre (RS), foi o vencedor. O resultado foi divulgado no 
dia 8 de junho, durante evento de lançamento das comemorações dos 75 
anos do Conselho no Estado.

O concurso foi realizado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil - Seção Para-
ná (IAB-PR), com apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba. “Pela qualidade do 
projeto vencedor, principalmente de atendimento às práticas de sustentabilida-
de, é possível afirmar que a nova sede será uma referência nessa questão no 
Paraná”, diz o presidente do IAB-PR, arq. Jefferson Navolar.

CREA AgORA
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CREA AgORA Concurso nova sede CREA-PR
Conheça os vencedores:

1o lugar:
arquiteto Jean Grivot Avancini (Porto Alegre/RS)

2o lugar:
arquiteto Marcos A. Jobim (Florianópolis/SC)

3o lugar:
arquiteto Nonato Veloso (Brasília/DF)

DESTAQuES
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Privatização trouxe tecnologia, 
mas não qualidade à telefonia

4o lugar:
arquiteto Paulo Henrique Paranhos (Brasília/DF)

5o lugar:
arquiteto Antonio Malicia Filho (São Paulo/SP)

Menção honrosa 1:
arquiteto Julio Luiz Vieira (São Paulo/SP)

Menção honrosa 2:
arquiteto Álvaro Puntoni (São Paulo/SP)

Projeto vencedor da nova sede do CREA-PR
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Muitas mudanças ocorreram 
no sistema de telefonia a partir de 
1998, quando a Telepar (Telecomu-
nicações do Paraná S/A) foi priva-
tizada. A telefonia fixa incorporou 
a internet, o número de aparelhos 
celulares não parou de aumentar 
e o consumidor passou a escolher 
a operadora, o que fez o preço do 
serviço cair. Mesmo assim, ainda há 
um longo caminho pela frente.

Antes da empresa Brasil Telecom 
(herdeira da privatização nas regiões 
Sul e Centro-Oeste) assumir a tele-
fonia fixa da Telepar, o tempo médio 
de espera para a instalação de um 
telefone podia chegar a 3 anos e era 
necessário pagar mais de R$ 1 mil 
pela taxa de habilitação. Gradativa-
mente, o tempo foi diminuindo e a 
taxa é bem mais em conta. Quanto à 
telefonia móvel, a empresa TIM assu-
miu a carteira da Telepar.

A maior agilidade na instalação 
e o preço mais em conta também 
foram prioridade para a Oi, empre-
sa que comprou a Brasil Telecom 
em abril de 2008 por R$ 5,863 bi-
lhões. No Paraná, a Oi começou a 
operar em maio de 2009. A nova 

empresa assumiu 65% da telefonia 
fixa no país, sendo 90% só no Sul, 
e 43% do mercado total de banda 
larga. Na telefonia celular, a fatia da 
empresa é de 21% dos assinantes.

Mas o cenário da privatização 
não trouxe somente benefícios. 
Segundo o engenheiro eletricis-
ta Ewaldo Mehl, os investimen-
tos foram minguados e a mão-
de-obra foi terceirizada. “Hoje as 
empresas não controlam os seus 
serviços”, avalia.

Segundo o professor, as empre-
sas do setor de telecomunicações 
no país são meramente administra-
doras. A construção e manutenção 
de linhas são feitas por empresas 
subcontratadas. “Até a reclama-
ção é terceirizada”, enfatiza. O call 
center é um intermediário entre a 
empresa e o consumidor. A perda 
de qualidade dos serviços é fator 
relevante depois do processo de 
privatização. 

Em relação à tecnologia, o setor 
não pára de crescer. Em breve, o te-
lefone fixo será raridade. O futuro 
está na telefonia móvel. “Hoje tele-

fone fixo serve para acoplar a inter-
net”, disse o engenheiro. Enquanto 
isso, os serviços por meio de telefo-
ne celular e o número de aparelhos 
em uso aumentam. Só no Paraná, 
98% da população é atendida pela 
telefonia móvel. Quatro Estados 
superam a marca dos 100%: Rio de 
Janeiro, Mato Grosso do Sul, São 
Paulo e Distrito Federal.

O telefone celular com chip 
também é usado em máquinas 
de cartões de crédito, localização 
de frota por GPS e alarmes resi-
denciais. O método já é chamado 
de M2M (machine to machine). A 
tendência da internet residencial 
também é evoluir para a 3ª geração 
(um tipo de pen drive conectado 
ao computador). O problema hoje 
está na velocidade e no preço. Mais 
lenta do que a ADSL e o preço mais 
salgado do que a banda larga. 

Mas o modelo de privatização 
priorizou o lucro e não a qualidade 
do serviço. “É um setor de impor-
tância vital para o Estado. E tem po-
tencial bom para ser desenvolvido. 
Esse é o desafio”, diz eng agr. Álvaro 
Cabrini Jr, presidente do CREA-PR. 
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A herança da explosão demográfica 
dos últimos 70 anos desafia governos  

Um milhão de pessoas: esta era a população do Paraná na década de 
30 do século passado. Hoje, os paranaenses somam mais de 10 milhões, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A multiplica-
ção da população por dez, num período de pouco mais de sete décadas, 
acentuou as desigualdades no Estado. 

       



120

No início dos anos 30, o território 
paranaense era restrito ao chamado 
Paraná Tradicional, composto por 
Paranaguá, Antonina e Morretes, 
pela região de Curitiba, Lapa, Cas-
tro, Campos Gerais e Guarapuava. 
Na época, o Norte começava a ser 
ocupado, bem como o Sudoeste. 
Segundo o sociólogo e professor da 
UFPR, Ricardo de Oliveira, “o Paraná 
era pequeno, centrado em ativida-
des primárias, com uma economia 
agrícola e ervateira”. 

          
O Estado, que tinha a infraestrutu-

ra limitada a obras remanescentes do 
século XIX, como a ferrovia Curitiba- 
Paranaguá e a Estrada da Graciosa, in-
vestia na criação de um sistema viário 
e em construções públicas, realizadas 
na época por engenheiros militares. 
Segundo o professor, “começou aí 
uma ocupação mais sistemática do 
território a Oeste do rio Tibagi, em 
Londrina, Maringá e Paranavaí; e no 
Sudoeste, com uma participação de 
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agricultores imigrantes, oriundos em 
especial de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul”. 

          
Até a década de 60, o Paraná 

apresentou um crescimento rural 
forte. Já nos anos seguintes, houve 
perda da população no campo com 
a substituição da cultura do café por 
outras, como soja, milho e trigo, que 
utilizavam mais tecnologia e menos 
trabalhadores. Ainda nos anos 70, a  
implantação da Cidade Industrial de 
Curitiba, criou um novo paradigma 
ao receber empresas de diversos se-
tores, do químico ao automobilístico. 
E esta mudança abriu novos campos 
de trabalho para os profissionais téc-
nicos. “Foi uma época de grandes 
obras e de forte atuação das enge-
nharias, como a civil, a mecânica e a 
elétrica”, diz o professor. 

          
 O Estado foi industrializado, 

construiu hidrelétricas, redes de es-
tradas, ampliou as universidades e 

os programas na área de ciência e 
tecnologia. Mas nem todas as regi-
ões foram contempladas. “No limite 
das áreas de grande desenvolvi-
mento, ainda existem municípios 
com baixo IDH, Índice de Desenvol-
vimento Humano, como o Vale do 
Tibagi, o Vale do Ribeira e a região 
central do Estado”, lembra o sociólo-
go. Ele também destaca a presença 
de bolsões de pobreza em médias 
e grandes cidades, como na Região 
Metropolitana de Curitiba, resultan-
tes da explosão demográfica.

 “O desafio atual é levar a ci-
dadania, o emprego e a renda; a 
educação e a saúde para as regiões 
carentes. Para isso são necessárias 
políticas públicas municipais, es-
taduais e federais articuladas com 
investimentos que capacitem o pró-
prio cidadão a empreender, a se or-
ganizar economicamente e a garan-
tir sua qualidade de vida”, conclui 
Ricardo de Oliveira.
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CORES DESIGUAIS Os municípios do Paraná. 
Quanto mais azul, mais desenvolvidos; quanto 
mais vermelho, menos. CREA-PR tem várias 
ações e projetos, desenvolvidos nos seus 75 
anos, para ajudar a mudar essa realidade.



122

DESTAQuES

desAfios  iNfRAESTRuTuRA

Sem modernização da infraestrutura  
do PR não há crescimento

Levantamento feito pelo Institu-
to Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipardes) reve-
lou que em 2003 o Estado repre-
sentava 6,4% do Produto Interno 
Bruto (PIB). Em 2008, o índice caiu 
para 5,8% e um dos motivos foi a 
falta de investimentos industriais. 
No mesmo período, a participação 
do Estado nas exportações passou 
de 9,8% para 7,7%.

Levantamento feito pela Organi-
zação das Cooperativas do Estado 
do Paraná (Ocepar), Federação da 
Agricultura do Estado do Paraná 
(FAEP) e Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná (FIEP) mostra 
a concentração de gargalos no seg-
mento dos transportes. 

Segundo estimativas da Ocepar, 
são necessários investimentos de 
R$ 6,274 bilhões para atendimen-
to das prioridades na infraestrutura 
do Estado.

O auge de crescimento do Es-
tado aconteceu nas décadas de 50 
e 60 com a construção de rodovias 
ligando as regiões Norte e Sul, cria-
ção da Copel e da Telepar e de ade-
quações no Porto de Paranaguá. 
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De lá pra cá, os recursos min-
guaram e os modais como rodovias, 
ferrovias, portos e aeroportos sofre-
ram apenas pequenas transforma-
ções. “É preciso um plano estrutural 
para o Estado para atender a neces-
sidade de infraestrutura necessária 
para o desenvolvimento do Estado”, 
diz o eng. civil Mário Stamm. 

No setor rodoviário, algumas 
obras previstas no Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) 
devem dar o pontapé para a revitali-
zação do sistema, como, por exem-
plo, a conclusão do trecho da BR 
376, conectando Campo Mourão a 
Ponta Grossa, via Cândido de Abreu 
e Reserva.

Quanto às ferrovias, a América 
Latina Logística (ALL), administra-
dora de mais de 2 mil quilômetros 
de ferrovias no Paraná, acredita 
que poderá quintuplicar o volume 
de captação de cargas se algumas 
obras forem realizadas. Entre elas, 
uma variante entre Guarapuava e 
Ipiranga ou a readequação do tra-
çado entre Guarapuava e Irati. 

A Ferrovia do Paraná S/A (Fer-
ropar), que explora o trecho de 248 
quilômetros entre Cascavel e Gua-

rapuava, precisa estender a malha 
para o Sudoeste (Pato Branco ou 
Francisco Beltrão).

O declínio de investimento nas 
ferrovias está ligado à queda da 
movimentação de cargas no Porto 
de Paranaguá de 48,0% em 2004, 
para menos de 30,0% em 2006. A 
situação não se reverteu na com-
paração de 2008 em relação a 2007 
quando o volume caiu 13,6%.

Os aeroportos do Paraná tam-
bém precisam de investimentos. 
São necessárias as obras de cons-
trução da terceira pista, permitindo 
a decolagem de aeronaves carguei-
ras de grande porte, a implantação 
de uma nova unidade na região 
Oeste, em Cascavel; a ampliação e 
a internacionalização do terminal de 
Maringá e a criação de um ponto de 
cargas na região Norte.

PELT - A partir de 2009, CREA, 
FIEP, Instituto de Engenharia do 
Paraná e SICEPOT - Sindicato da 
Indústria da Construção Pesada do 
Estado do Paraná passaram a discu-
tir e desenvolver um Plano Estadu-
al de Logística e Transporte - PELT, 
com o objetivo de pontuar as inter-
venções necessárias para atender 

à necessidade de infraestrutura de 
transporte. Foi feito um diagnóstico 
completo em quatro setores - rodo-
vias, ferrovias, portos e aeroportos. 

“O levantamento trouxe pano-
rama dos gargalos que o Estado 
possui na área de logística e os in-
vestimentos necessários pensando 
no Paraná que queremos em 2020”, 
avalia o presidente do CREA-PR, 
eng. agr. Álvaro Cabrini Jr.
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O CREA-PR está cada vez mais 
em busca da excelência da fiscali-
zação promovendo a efetiva parti-
cipação dos profissionais em obras 
e serviços de Engenharia, Arquite-
tura, Agronomia e Geociências. A 
partir de um amplo processo de 
planejamento, com capacitação do 
quadro de agentes fiscais – hoje 
90% deles possuem ensino superior 
nas áreas de atuação do Conselho, 
a fiscalização passou a desempe-
nhar um papel que é a missão do 
Conselho.

Uma das maiores mudanças foi 
a criação em 2006 do Departamen-
to de Assessorias Técnicas e Plane-
jamento da Fiscalização (DAFIS). 
Hoje a fiscalização é planejada de 
forma sistemática em todo o Esta-
do e tornou-se mais desburocrati-
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Em busca da excelência, fiscalização 
se mostra cada vez mais eficiente 
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zada, o que permite acompanha-
mento dos resultados e busca de 
melhorias contínuas no processo. 
Hoje o DAFIS trabalha de forma a 
atender aos anseios dos profissio-
nais e público em geral, possibili-
tando um retorno mais ágil para as 
demandas e com análises técnicas 
fundamentadas, por meio de apoio 
e amparo legal para o julgamento 
das Câmaras Especializadas. 

Em 2008 o departamento agi-
lizou o trâmite e reduziu o tempo 
de análise técnica, promovendo a 
melhoria no atendimento com a 
mudança na forma de tratamento 
de processos e protocolos com a 
implantação das Células Multidis-
ciplinares de Tratamento de Pro-
cessos e Protocolos (CTPs), com 
foco nos assuntos distribuídos em 
três grupos: Profissional, Empresa 
e ART. Merece destaque também 
que neste ano o modelo de ges-
tão com mapeamento dos proce-
dimentos da rotina das assessorias 
técnicas foi consolidado e o corpo 
deliberativo foi qualificado, incluin-
do, inclusive os conselheiros com o 
programa PRO-Pleno.

Aprimoramento Para integrar 

os elos da cadeia que constituem 
o processo fiscalizatório, foi criado 
um programa voltado para o aper-
feiçoamento dos profissionais do 
CREA-PR, o PRODAFIS – Programa 
de Desenvolvimento e Aperfeiçoa-
mento das Assessorias Técnicas e 
dos Agentes de Fiscalização, cujo 
conceito é o “aprimoramento dos 
profissionais do quadro técnico, vi-
sando a utilização do seu aporte in-
telectual para aprofundar a discus-
são e o conhecimento acerca das 
práticas de fiscalização e análise de 
processos”, diz a arquiteta Vanessa 
Moura, do Setor de Planejamento 
da Fiscalização do CREA-PR.

O programa tem como objetivo 
a gestão do patrimônio intelectual, 
da produção do conhecimento, ba-
seado no planejamento para a sua 
identificação, desenvolvimento, 
proteção e medição, visando maxi-
mizar o seu valor para o Conselho. 

Tecnologia a serviço da fisca-
lização Os agentes de fiscalização 
foram equipados em 2008 com 
Personal Digital Assistants (PDAs), 
que trazem facilidade e agilidade 
ao processo fiscalizatório. A im-

plantação do PDA trouxe ao CREA 
benefícios como a ação direta do 
agente de fiscalização na carac-
terização das infrações; aumento 
na qualidade e consistência dos 
dados coletados; agilidade na 
obtenção de informações como: 
dados das ARTs, empresas e pro-
fissionais registrados, legislação, 
manual de fiscalização, etc; unifi-
cação das ferramentas de traba-
lho (celular, máquina fotográfica 
e GPS); e sensível diminuição na  
utilização de papel (formulários, 
listagens, manuais, etc).

No tratamento interno dos pro-
cessos gerou melhoria na qualidade 
das informações recebidas, facili-
tando a análise e tratamento do 
processo e reduzindo equívocos de 
interpretação; redução no trabalho 
de tratamento inicial do processo 
como cadastramento dos relatórios 
de fiscalização, consulta de ARTs e 
caracterização das irregularidades, 
possibilitando focar nas atividades 
que exigem maior análise; redução 
dos prazos de tratamento de pro-
cessos; e visualização das fotos de 
todas as obras/serviços, auxiliando 
análise de Câmara e Conselheiros.
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Produção de grãos aumenta participação 
no país e pequenos na economia do PR

A agricultura se fortaleceu e 
compreende uma das maiores ri-
quezas do Paraná.

Para o economista Mariano de 
Matos Macedo, do Instituto Para-
naense de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (Ipardes), fatores 
como a produção de grãos e a in-
dústria da carne, que tiveram um 
“dinamismo notável no mercado 
internacional no período”, contri-
buíram para o desempenho. 

Desempenho comprovado por 
duas pesquisas do IBGE. Uma de-
las é o censo Agropecuário 2006 
(feito a cada dez anos e divulga-
do em outubro/2009). De 1997 a 
2006, o Paraná aumentou de 13% 
para 15% o Valor Bruto da Produ-
ção (VBP) na agricultura brasileira. 
A outra, é a pesquisa sobre Produ-
ção Agrícola Municipal. Tem como 
base à produção de 64 produtos 
agrícolas em 2008 (divulgada em 
outubro/2009). Os números reve-
laram que o Paraná foi o segundo 
Estado brasileiro que mais gerou 

neste setor, sendo superado ape-
nas por São Paulo. 

A pesquisa do IBGE aponta o 
Paraná como o principal produtor 
de milho (26,5%), feijão (22,3%), 
trigo (50,9%) e o segundo maior 
produtor de soja, com 19,9% de 
participação na produção nacio-
nal. Outro destaque da pesquisa 
é o surgimento do Paraná como 
importante pólo agroindustrial da 
citricultura, já com três unidades 
de extração de suco, para expor-
tação do produto concentrado e 
congelado para países da Europa e 
Oriente Médio. 

O forte desempenho do Paraná 
nem sempre foi assim. Apenas nos 
séculos XX e XXI a agricultura do 
Estado deixa de andar a reboque 
dos outros estados. Isso também 
graças à força do seu cooperati-
vismo. Entidades como FAEP (Fe-
deração da Agricultura do Paraná) 
e OCEPAR (Organização das Coo-
perativas do Paraná) estão na van-
guarda do movimento que trans-

formou o Estado numa grande 
agroindústria.

“O Paraná é uma potência agrí-
cola. É o maior produtor de grãos 
do país, principal produtor de aves, 
de feijão e de mandioca e disputa 
com o Rio Grande do Sul a segun-
da colocação em leite”, afirma o 
eng. agr. Valter Bianchini. 

A força do setor no Paraná, para 
ele, deve-se também a fatores, 
além do cooperativismo, que in-
veste pesado na agroindustrializa-
ção, agregando valores aos produ-
tos. Ressalta, ainda, a logística de 
estradas, proximidade com o porto 
e políticas fiscais do governo, que 
facilitam o transporte e abrem ca-
minhos para a exportação. 

Mas a mesma logística de es-
tradas traz dificuldades. O pedágio 
encarece transporte de grãos e to-
das as cadeias. “O desenvolvimen-
to está comprometido pelo mode-
lo do pedágio”, diz eng. agr. Álvaro 
Cabrini Jr, presidente do CREA-PR.
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Censo Agropecuário 2006 mostra a 
força da agricultura familiar no Paraná

Os pequenos produtores são 
responsáveis por 43% do Valor 
Bruto de Produção (VBP) estadual. 
A agricultura familiar ainda absor-
ve 70% do pessoal ocupado nas 
propriedades, mais de 1,1 milhão 
de pessoas. Dos 371.051 estabele-
cimentos agropecuários existentes 
no Estado, 302.907 (81,63%) se 
enquadraram na categoria. Mas, 
o setor somente ocupa 27,8% da 
área total rural do Paraná. 

Em função da importância da 
Agricultura Familiar, grande parte 
das políticas públicas dos gover-
nos federal e estadual é dirigida 
para esta fatia dos produtores do 
campo. Um dos destaques é o Pro-
grama Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf). 
Criado em 1995 pelo governo fe-
deral, tem financiamento a baixís-

simos juros e condições especiais, 
que vem permitindo que os mini 
e pequenos produtores consigam 
alavancar suas produções.

Além disso, o setor é atendido 
por uma série de ações e iniciativas, 
que envolvem poder público e pri-
vado. Dentro desta estrutura, é fun-
damental o trabalho da Emater-PR, 
que mantém uma rede de extensio-
nistas -entre engenheiros agrôno-
mos, técnicos agrícolas, veterinários, 
engenheiros de pesca e florestais. 

O eng. agr. Valter Bianchini enu-
mera, ainda, outros programas que 
revertem em aumento de produ-
tividade para os produtores rurais, 
entre eles o incentivo à irrigação, 
subsídio à energia elétrica à noite, 
compra de leite e outros produtos 
da agricultura familiar para a me-

renda escolar e, ainda, o Trator So-
lidário. Este último programa, se-
gundo ele, financiou em dez anos, 
a juros zero, 4.160 tratores para a 
agricultura familiar. 

Uma das políticas prioritárias 
da secretaria, no entanto, é a sa-
nidade agropecuária, setor que 
vem recebendo altos investimen-
tos, em parceria com o governo 
federal. Em 2009, foram fechados 
convênios de R$ 9,5 milhões para 
a área animal e R$ 6 milhões para 
a área vegetal. O Estado tamnbém 
está contratando cerca de 400 téc-
nicos entre médicos veterinários, 
engenheiros agrônomos e técni-
cos agropecuários que já estão 
atuando nas 132 Unidades Veteri-
nárias e 32 barreiras instaladas nas 
fronteiras interestaduais.

Outro programa de destaque 
que contribuiu para fortalecer o 
Estado na agricultura foi o manejo 
de pequenas bacias hidrográficas 



129

adotado no governo Álvaro Dias 
(1986-1990) que implantou siste-
mas de terraceamento integrado e 
técnicas como plantio direto e ro-
tação de culturas. A produtividade 
cresceu, melhorou o controle da 
erosão, a conservação de estradas 
e a qualidade da água.

Mesmo com o avanço, pro-
dutores e líderes de entidades da 
área agrícola afirmam que ainda 
é preciso muito investimento em 
tecnologia para modernização 
do sistema, devido ao aumento 
da demanda e a possibilidade de 
quedas de energia freqüente. 

Ações como estas vão permitir 
que em 2010 o Paraná entregue ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento e à Organiza-
ção Mundial de Sanidade Animal 
(OIE) o primeiro relatório técnico 
reivindicando o reconhecimento 
do Estado como área livre de fe-
bre aftosa sem vacinação. A meta 
é suspender, no período de quatro 
anos, a vacinação no rebanho bo-
vino e bubalino do Estado.

Campo Fácil
Contribuindo com o desenvol-

vimento e aumento da produção 
rural, o CREA-PR desenvolve o pro-
jeto Campo Fácil. Criado em 1998, o 
programa prevê a assistência técni-
ca gratuita, informação e orientação 
ao pequeno produtor rural.

O principal objetivo é o desen-
volvimento rural. Com o acompa-
nhamento de um profissional o 
pequeno produtor pode adequar 
sua propriedade e aumentar a pro-
dutividade e, desta forma, obter 

também acesso facilitado a linhas 
de crédito.

O programa nasceu em Casca-
vel, onde é desenvolvido em parce-
ria com a Associação Regional dos 
Engenheiros Agrônomos de Casca-
vel (Areac). Na região, o programa 
atende 550 pequenos produtores 
rurais e na safra 2007/2008 foi res-
ponsável pela aplicação de R$ 3,7 
milhões na economia do município.

Em março de 2007 o programa 
também passou a ser executado em 
Irati, onde atende 70 agricultores.
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frAses 75 Anos creA-pr

“Transformar a prestação de serviços à 
comunidade em ações concretas, e ao 
mesmo tempo valorizar os profissionais 
registrados, é a grande contribuição do 
CREA-PR que em 75 anos de atividades 
se tornou referência dentro e fora do Sis-
tema CONFEA/CREA. Essa soma se revela 
no envolvimento do Regional com par-
cerias e programas como o Casa Fácil, 
para prestação de assistência técnica a 
milhares de famílias, ajudando a dimi-
nuir o índice de construções clandesti-
nas no Estado. Outras ações a destacar 
são: o aprimoramento da fiscalização das 
atividades de engenharia, arquitetura e 
agronomia, o que beneficia diretamen-
te a sociedade; a parceria com o Tribu-
nal de Contas do Estado para fiscalização 
e orientação sobre obras públicas. São 
ações relevantes para a sociedade para-
naense e de exemplo para o país”. Enge-
nheiro Civil Marcos Túlio de Melo Pre-
sidente do CONFEA 

“O CREA-PR é uma entidade de extrema 
importância para a sociedade paranaen-
se não só por sua força de representação 

“
institucional, ao congregar profissionais 
de categorias imprescindíveis para o de-
senvolvimento do Estado, mas também 
porque atua como uma verdadeira con-
sultoria técnica permanente nas áreas de 
engenharia, arquitetura e agronomia tan-
to para o poder público como para demais 
entidades representativas da sociedade. 
O trabalho que o CREA-PR desempenha é 
fundamental para o desenvolvimento da 
indústria e de toda a sociedade do Para-
ná, especialmente pela compreensão de 
seu papel político e influência no desen-
volvimento local. Ao completar 75 anos, o 
CREA-PR, parceiro da indústria paranaen-
se, demonstra grande vitalidade, reflexo 
de gestões competentes que marcaram 
sua história.” Rodrigo da Rocha Loures, 
Presidente da Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná - FIEP

“A participação do CREA nas discussões 
junto à sociedade e profissionais fortale-
ceu as entidades de classe. Participando 
como conselheira e presidente do Sindi-
cato percebi de perto a necessidade dos 
profissionais e a implementação das me-
lhorias necessárias internamente no Con-
selho. Nas últimas gestões tivemos um 
grande avanço com o trabalho do CREA 
voltado à sociedade com vistas a pro-
mover a valorização das profissões bem 
como os serviços prestados pelos profis-
sionais”. Arq. Ana Carmen Oliveira, pre-
sidente do SindArq
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”

“O CREA existe para prestar serviços à so-
ciedade. Bons serviços dependem de or-
ganização e vontade política. Felizmente, 
no Paraná o CREA é atuante e dinâmico. A 
Diretoria da ABENC parabeniza o CREA-PR 
pelo trabalho de vanguarda que vem rea-
lizando, a ponto de servir de exemplo para 
os Conselhos de outras unidades da Fede-
ração”. Eng. civil Ney Perracini Azevedo, 
presidente da ABENC - Associação Brasi-
leira de Engenheiros Civis

“A sociedade organizada congrega vários 
órgãos representativos de todas as classes, 
ou seja, Sindicatos, Associações, Conse-
lhos, Ordens, Institutos, etc. Assim sendo, o 
CREA-PR cumpre fielmente sua missão, não 
só de fiscalização da Engenharia, bem como 
a tomada de posições em defesa da ordem 
constituída e da preservação da democra-
cia”. Presidente do Sicepot-PR, eng. civil 
Sérgio Piccineli

“A Associação dos Municípios do Paraná 
parabeniza o CREA-PR por mais um aniver-
sário e entende que este livro é mais uma 
manifestação positiva do Conselho, mani-
festada não somente nas parcerias estraté-
gicas como a efetuada com a AMP, mas com 
toda a sociedade. A Associação teve uma 
experiência bem sucedida em relação ao 
programa Minha Casa Minha Vida, e acredi-
to que o livro coroa esta série de ações po-
sitivas que o CREA desenvolve”. Presidente 
da Associação dos Municípios do Paraná 

e prefeito de Castro, eng. agrônomo Mo-
acyr Elias Fadel Jr.

“Ao valorizar e respeitar o desempenho qua-
lificado dos mais de 45 mil profissionais que 
hoje atuam nas mais diferentes áreas da 
engenharia, arquitetura e agronomia no Es-
tado, o CREA-PR, ao longo destes 75 anos 
de serviços prestados, também lutou em 
defesa e a favor da sociedade, garantindo 
o desenvolvimento social e econômico da 
comunidade paranaense.” Eng. civil Osmar 
Ceolin Alves - Presidente do Sinduscon 
Norte do Paraná

“Ao longo dos seus 75 anos de história, 
o CREA-PR vem colaborando significativa-
mente com o desenvolvimento do Estado 
colocando a engenharia à serviço da socie-
dade paranaense.  Procurou valorizar, orien-
tar e regulamentar de forma ética e coeren-
te os  profissionais de engenharia que são 
fundamentais para a construção de um país 
sólido e preparado para o futuro. Por isso, os 
75 anos do CREA-PR representam um mar-
co histórico de uma entidade que participou 
e continuará participando da construção de 
um Paraná socialmente justo e ambiental-
mente sustentável”. Eng. civil Valter Fanini 
- presidente do Senge-PR
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ENTiDADES DE ClASSE NO PARANÁ

NOME

INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL/DEPTO-PR
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO Estado DO PARANÁ - SENGE/PR
SINDICATO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO ESTADO DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENGENHEIROS FLORESTAIS
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS QUÍMICOS DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GEÓLOGOS DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE CASCAVEL
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PONTA GROSSA
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE CAMPO LARGO
ASSOCIAÇÃO DOS ARQUITETOS, AGRÔNOMOS E ENGENHEIROS DE FOZ DO IGUAÇU
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE CAMPO MOURÃO
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE APUCARANA
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE GUARAPUAVA
ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE MARINGÁ
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO NOROESTE PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO SUDOESTE DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENGENHEIROS ELETRICISTAS
ASSOC DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS DO VALE DO IGUACU
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PARANAVAÍ
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DE MINAS DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ENGENHEIROS DE SEGURANÇA
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PATO BRANCO
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ENGENHEIROS AGRÍCOLAS
ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS-SECÇÃO CURITIBA
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO VALE PIQUIRIGUAÇU
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE RIO NEGRO
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS CIVIS DE IRATI
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE MARECHAL CÂNDIDO RON-
DON
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE MEDIANEIRA E REGIÃO
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE CIANORTE
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE LONDRINA
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA REGIÃO DE IRATI
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO PARANÁ - CURITIBA
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE CASCAVEL
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DA REGIÃO DE BANDEIRAN-
TES
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE CAMPO MOURÃO
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ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE FRANCISCO BELTRÃO
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE GUARAPUAVA
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE TOLEDO
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS/DEPTO-PR
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE ENGENHEIROS AGRÔNOMOS
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PATO BRANCO
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DOS CAMPOS GERAIS
CLUBE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE LONDRINA
INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA DO PARANÁ
SINDICATO DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE NÍVEL MÉDIO Estado DO PARANÁ
SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS NO Estado PARANÁ
FEDERACAO DAS ASSOC DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DO PARANA
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE IBAITI
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS DE ARAPONGAS
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE CASTRO
ASSOCIAÇÃO ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DO LITORAL DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DA REGIÃO DE CORNÉLIO 
PROCÓPIO
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DO NORTE PIONEIRO
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE ROLÂNDIA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MECÂNICA DE SOLOS
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DE TELÊMACO BORBA
ASSOCIAÇÃO PLATINENSE DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE CAMBÉ
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DER-PR
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PALOTINA
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE GUARATUBA
ASSOCIAÇÃO MANDAGUARIENSE DOS ENGENHEIROS
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE GUAÍRA
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA REGIÃO DE GOIOERÊ
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO OESTE DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO VALE DO IVAÍ
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PALOTINA
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE TOLEDO
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE UMUARAMA
SOCIEDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DE CASCAVEL
FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇÕES DE ENGENHEIROS DO PARANÁ
ASSOC DOS PROFISS DE ENG, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE ARAPOTI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ENGENHEIROS AGRÍCOLAS
ASSOC DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE IBIPORÃ
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ENGENHEIROS CARTÓGRAFOS REGIONAL PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DE PESCA DO PARANÁ
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ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS DO PARANÁ
SINDICATO DOS TECNÓLOGOS DO Estado DO PARANÁ
INSTITUTO PARANAENSE ENG LEGAL E AVALIACOES
SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE LONDRINA
SINDICATO DOS TECNOLOGOS E ENGENHEIROS DO NOROESTE DO PARANA
ASSOC DOS ENGENHEIROS MECANICOS DO PARANA
ASSOC PROF DOS ENGENHEIROS DE CASCAVEL
ASSOC DAS EMPRESAS DE TOPOGRAFIA DO PARANA
ASSOCIAÇÃO DOS TECNÓLOGOS DO Estado DO PARANÁ
ASSOC DOS ENGENHEIROS DOS CAMPOS GERAIS
ASSOC DOS ENGENHEIROS DE JAGUARIAIVA
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DA RVPSC
ASSOC DOS ENGENHEIROS ELETRICISTAS DE MARINGA
ASSOC DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO DECON
ASSOC DOS ENGENHEIROS E AGRONOMOS DE PARANAVAI
ASSOC DOS ENGENHEIROS ESTATUTARIOS DO PARANA
ASSOC PROF DOS TECNICOS AGRICOLAS DE N.MEDIO Estado DO PARANA
ASSOC PROF DOS TECNICOS INDUSTRIAIS N.MEDIO Estado PARANA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CARTOGRAFOS - REGIONAL PARANA
SINDICATO DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE NIVEL MEDIO EST PR
ASSOC DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO BANESTADO
ASSOC DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DO LITORAL DO PARANA
ASSOC DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DE APUCARANA
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DE ASSIS CHATEUBRIAND
ASSOC DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DE CIANORTE
ASSOC DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DE MEDIANEIRA
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE PARANAVAÍ
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO SUL DO PARANÁ
ASSOC PARANAENSE DAS EMPRESAS DE PLANEJAMENTO AGROPECUARIO
ASSOC DOS ENG DE TELEC, ELETRONICA E ELETROTECNICA DE LONDRINA
SINDICATO DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE NÍVEL MÉDIO NO Estado DO PARANÁ 
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE PALMAS
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CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COSTA OESTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SINELTEPAR
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESEI
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FATEB
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL IRMÃO MÁRIO CRISTÓVÃO
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL JOSÉ PARDINE
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LATINO AMERICANO
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA TUPY
CENTRO DE ESTUDOS DESENV. AGROPEC. HELMUTH PRIESNITZ
CENTRO DE EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CENTRO DE TECNOLOGIA-UNIVERSIDADE DE MARINGA
CENTRO EDUCACIONAL DAS AMERICAS LTDA
CENTRO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO CASCAVEL LTDA - CETEVEL - APOGEU
CENTRO EST. DE EDUC. PROF. REGIAO SUL DO PR UNID. IRATI SET. PRIMARIO ECONOMIA
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARLINDO RIBEIRO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ASSIS BRASIL
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA LAPA
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE CAMBARA
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE CURITIBA
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FRANCISCO CARNEIRO MARTINS
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GETÚLIO VARGAS
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL MANOEL MOREIRA PENA
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NEWTON FREIRE MAIA
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PEDRO BOARETTO NETO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROF MARIA DO ROSÁRIO CASTALDI
CENTRO ESTADUAL FLORESTAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PRESIDENTE COSTA E SILVA
CENTRO ESTL. DE EDUC. PROFISSIONAL LYSIMACO FERREIRA DA COSTA
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRIA
CENTRO UNIVERSITARIO DE MARINGA - CESUMAR
CENTRO UNIVERSITÁRIO DIOCESANO DO SUDOESTE DO PARANÁ
CENTRO UNIVERSITARIO FILADELFIA
CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO DO PARANÁ
CENTRO UNIVERSITÁRIO RADIAL
CESUMAR
COLEGIO AGRICOLA DE CAMPO MOURAO
COLÉGIO AGRÍCOLA ESTADUAL ADROALDO AUGUSTO COLOMBO
COLEGIO AGRICOLA ESTADUAL ARAPOTI - ENSINO DE 2º GRAU
COLÉGIO AGRÍCOLA ESTADUAL AUGUSTO RIBAS - ENSINO MÉDIO
COLÉGIO AGRÍCOLA ESTADUAL DE TOLEDO
COLÉGIO AGRÍCOLA ESTADUAL DE UMUARAMA -EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
COLÉGIO AGRÍCOLA ESTADUAL FERNANDO COSTA - ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAL
COLÉGIO AGRICOLA ESTADUAL MANOEL RIBAS - ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL
COLEGIO AGRICOLA OESTE DO PARANA
COLÉGIO CENECISTA FLÁVIO DAL BÓ - ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL
COLÉGIO ENG.MICHEL GASTON PROSPER AUGUSTA REYDAMS-ENS.PRÉ-ESCOLAR DE 1º E 2º GRAUS
COLEGIO ENSITEC - ENSINO MEDIO E PROFISSIONAL

iNSTiTuiçõES DE ENSiNO NO PARANÁ
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COLEGIO ESTADUAL AGRICOLA DO NOROESTE
COLÉGIO ESTADUAL BARBOSA FERRAZ - ENSINO MÉDIO, NORMAL E PROFISSIONAL
COLEGIO ESTADUAL DO PARANA
COLÉGIO ESTADUAL HEITOR CAVALCANTI DE ALENCAR FURTADO - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
COLÉGIO ESTADUAL JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA
COLÉGIO ESTADUAL MANOEL RIBAS - ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL
COLÉGIO ESTADUAL POLIVALENTE - ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONAL
COLÉGIO GERAÇÃO S/C LTDA
COLEGIO GRAHAM BELL
COLEGIO IGUAÇU
COLÉGIO IMPERATRIZ DONA LEOPOLDINA-EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO
E PROFISSIONALIZANTE
COLÉGIO INTEGRAL EDUC. INF. ENSINO FUND. MÉDIO E EDUC. PROF.
COLÉGIO NOVA GERAÇÃO 
COLÉGIO RUI BARBOSA ENSINO DE 1º E 2º GRAUS
COLÉGIO SEDUC - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE CURITIBA
COLEGIO TECNICO DE UMUARAMA
COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE RIO DO SUL
ESCOLA ESTADUAL DE SEG GRAU FERNANDO COSTA
ESCOLA TÉCNICA PROFISSIONAL
FACULDADE ANCHIETA DE ENSINO SUPERIOR DO PARANÁ
FACULDADE ASSIS GURGACZ - FAG
FACULDADE CAMPO REAL
FACULDADE DA CIDADE
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE CASCAVEL - FACIAP - UNIPAN
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA - FATEC-PR
FACULDADE DE TECNOLOGIA ENSITEC
FACULDADE DE TECNOLOGIA INTERNACIONAL
FACULDADE DE TELÊMACO BORBA
FACULDADE EDUCACIONAL ARAUCÁRIA
FACULDADE EDUCACIONAL ARAUCARIA - FACEAR
FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO - FECILCAM
FACULDADE EVANGÉLICA DO PARANÁ
FACULDADE IGUAÇU
FACULDADE INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO
FACULDADE JAGUARIAIVA
FACULDADE MATER DEI
FACULDADE METROPOLITANA LONDRINENSE
FACULDADE RADIAL CURITIBA
FACULDADE UNIÃO DAS AMÉRICAS
FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS
FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITA
FACULDADES INTEGRADAS SANTA CRUZ DE CURITIBA - INOVE
FUNDAÇÃO FACULDADES LUIZ MENEGHEL
HCI - ESCOLA TÉCNICA
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
INSTITUTO POLITÉCNICO DE EDUCAÇÃO LTDA
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INSTITUTO POLITECNICO DE LONDRINA
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA
SENAI - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE CASCAVEL
SENAI - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE LONDRINA
SENAI - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE MARINGÁ
SENAI - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE PONTA GROSSA
SENAI - CENTRO DE TECNOLOGIA EM CELULOSE E PAPEL
SENAI - CENTRO DE TECNOLOGIA METAL-MECÂNICA - CETMETAL
SENAI - CENTRO INTEG. DOS EMPRESÁRIOS E TRABALHADORES DAS IND. DO EST. DO PR
SENAI - CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA E EDUC. PROFISSIONAL DA CIC
SENAI - NÚCLEO DE ASSESSORIA ÁS EMPRESA DE RIO BRANCO DO SUL
SENAI - NÚCLEO DE ASSESSORIA ÀS EMPRESAS DE ARAPOTI
SENAI - NÚCLEO DE ASSESSORIA ÀS EMPRESAS DE CAMPO MOURÃO
SENAI - NÚCLEO DE ASSESSORIA ÀS EMPRESAS DE GUARAPUAVA
SENAI - NÚCLEO DE ASSESSORIA ÀS EMPRESAS DE JAGUARIAÍVA
SENAI - NÚCLEO DE ASSESSORIA ÀS EMPRESAS DE PARANAVAÍ
SENAI - NUCLEO DE ASSESSORIA ÀS EMPRESAS DE PATO BRANCO
SENAI - NÚCLEO DE ASSESSORIA ÀS EMPRESAS DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
SENAI - NÚCLEO DE ASSESSORIA ÀS EMPRESAS DE TOLEDO
SENAI - NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ÀS EMPRESAS DE PARANAGUÁ
SOCIEDADE EDUCACIONAL HERRERO
UNIANDRADE - UNIVERSIDADE CAMPUS ANDRADE
UNIÃO DE ENSINO DO SUDOESTE DO PARANÁ
UNIÃO DINÂMICA DE FACULDADES CATARATAS
UNIÃO METROPOLITANA DE ENSINO PARANAENSE
UNIÃO PAN-AMERICANA DE ENSINO
UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU
UNIVERSIDADE DO CONTEstado
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ
UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR
UNIVERSIDADE POSITIVO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPO MOURÃO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - C. PROCÓPIO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CURITIBA
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - DOIS VIZINHOS
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA - FCO BELTRAO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - LONDRINA
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - MEDIANEIRA
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - PATO BRANCO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - PONTA GROSSA
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - TOLEDO
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ
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