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250 municípios do 
PR se mobilizam para 
ter Plano Diretor

ESPAÇO URBANO

Câmbio e infra-
estrutura travam 
o campo de novo

AGRICULTURA

Entidades elaboram 
projeto e querem 
padrão nacional

TV DIGITAL

    PARA
ACENDER 
UM PAÍS
>> CONFEA e CREA-PR querem 
mobilizar engenheiros, arquitetos 
e agrônomos num grande 
debate com a sociedade 
que aponte um projeto de 
desenvolvimento para o Brasil

Página 33 Página 30 Página 26

>> Políticas públicas de sucesso 
no Paraná mostram que o 
crescimento acelerado,  
com justiça social, precisa do 
planejamento e da interferência 
do Estado para acontecer
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LEITURA RÁPIDA a revista em duas páginas

População debate planos diretores

ESPAÇO URBANO

Cerca de 250 municípios do Paraná concluíram ou estão elaboran-
do seu plano diretor, uma exigência do Estatuto das Cidades que 
movimenta a população em defesa de seus interesses e torna mais 
democrática a elaboração do projeto. 

16

Produtor pode 
ganhar muito mais

22 ORGÂNICOS

Acompanhamento técnico reduz custos, 
melhora a produtividade e a qualidade 
dos produtos com tecnologia adequada.

Pontos turísticos 
ganham painéis

29 GEOTURISMO

Projeto tenta conscientizar turistas so-
bre a necessidade de conhecer e pre-
servar origens geológicas do Paraná.

Brasil pede projeto 
para voltar a crescer

16 POLÍTICAS PÚBLICAS

Conheça o Clic Rural, política pública 
adotada que levou o Paraná a ser o 
maior exportador mundial de frangos.

Entulhos de obras 
viram casa popular

24 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO

Cascavel e União da Vitória desenvol-
vem soluções para aproveitamento, 
como a construção de casas populares.

Tecnologia será cada 
vez mais utilizada

21 TRANSGÊNICOS

Facilidade e eficácia do glifosato con-
tra plantas daninhas motivam produ-
tor, explica Dionísio Gazziero.

Mobilização apóia 
sistema brasileiro

26 TV DIGITAL

Sistema CONFEA/CREA defende mode-
lo de tecnologia nacional como forma 
de aumentar a inclusão e a renda.
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30 CRISE NA AGRICULTURA
Produtores de todo o País se 
mobilizam para reverter processo 
contínuo de descapitalização 
que penaliza do agronegócio à 
agricultura familiar, com juros 
altos, câmbio desfavorável e falta 
de políticas públicas sérias para o 

setor, que precisa ser visto 
como um motor da 

economia nacional
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04 CARTA  Presidente apresenta novo projeto da revista do 
CREA-PR e convoca a sociedade a discutir propostas para o País

06 EXPRESSO  Consórcio público irá coordenar o planeja-
mento e a execução do Projeto Arco Norte na região de Londrina

10 PALAVRA  Álvaro J. Cabrini Jr. fala sobre prioridades de 
sua gestão à frente do CREA-PR e das prioridades do País

14 GUIA CREA-PR  Site do Conselho estréia em junho a ART 
Retificadora, serviço que permite corrigir dados da ART original

38 PROFISSÃO & MERCADO  Conheça as oportunidades 
para urbanistas e engenheiros no planejamento das cidades

39 AGENDA  Nova seção apresenta uma seleção de eventos 
de interesse de profissionais habilitados no Conselho

40 CÓDIGO DE ÉTICA  Jaime Pusch discute o direito de 
concorrência dos profissionais, inclusive na disputa de preços

41 PLURAL  João Carlos Cascaes questiona a estrutura de 
resposta contra a gripe aviária. Cláudio Xavier responde

42 DE PONTA Eventos do CREA-PR discutem mercado de 
créditos de carbono e mecanismos de controle de poluição
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Com a apresentação de um novo projeto gráfico, publicamos a 38ª 
edição da Revista do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia do Estado do Paraná – CREA-PR. 

Com seções diferenciadas, a revista abre espaço para questões re-
lacionadas ao cotidiano das profissões e ao trabalho que entidades de 
classe e profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia reali-
zam na construção de um Estado com mais oportunidades e resgate da 
cidadania para a sua sociedade.

Neste ano de eleições, com maior destaque ao trabalho rotineiro que 
o Conselho realiza com as entidades de classe e a sociedade, voltamos a 
discutir com lideranças políticas as premissas necessárias para a cons-
trução de um modelo de desenvolvimento sustentado para o País e em 
particular para o Estado do Paraná. 

Geração de renda e emprego e o surgimento de um novo ciclo de 
crescimento econômico baseado nas potencialidades nacionais devem 
estar na pauta como obrigações daqueles que pretendem dirigir este 
País e o nosso Estado. É o momento de discutirmos, propormos, co-
brarmos efetividade e eficácia de ações e políticas públicas na gestão 
de nosso patrimônio. 

Exemplos do trabalho ativo dos profissionais por meio de suas en-
tidades de classe são destaques nesta edição. Vivenciamos o despertar 
dessas instituições para a importância da Engenharia, da Arquitetura e 
da Agronomia neste processo de desenvolvimento.

O desafio proposto é vislumbrarmos na situação atual oportunidades 
de crescimento, trabalho e inserção profissional. A falta de investimen-
tos, as políticas nacionais inadequadas e o desrespeito ao patrimônio 
moral não podem transformar-se em impeditivos para o crescimento 
socioeconômico e a valorização das nossas profissões.

 A Engenharia, a Arquitetura e a Agronomia são capazes de produ-
zir o conhecimento e oferecer as soluções, e a pró-atividade dos pro-
fissionais paranaenses é o ingrediente essencial para a eficácia deste 
processo.

CREA-PR apóia debate por desenvolvimento
DESAFIO Para os profissionais, é preciso vislumbrar oportunidades de crescimento, trabalho e inserção

Com um novo 
projeto gráfico, a 
revista abre 
espaço para 
questões relacionadas 
ao cotidiano das 
profissões e ao 
trabalho que 
entidades de classe 
e profissionais da 
Engenharia, 
Arquitetura e 
Agronomia realizam 
na construção de 
um Estado com mais 
oportunidades.

“

CARTA a palavra do presidente

Álvaro J. Cabrini Jr. é engenheiro 
agrônomo e tem especialização 
em planejamento e 
desenvolvimento agrícola
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O governador Roberto Requião (PMDB) assinou, em 17 de maio, em Lon-
drina, o protocolo do consórcio público que irá coordenar o planejamento e 
a execução do projeto Arco Norte de Desenvolvimento Integrado. “Queremos 
garantir atratividade para cada município que integra esse consórcio, dentro de 
um plano diretor comum”, afirma o diretor-presidente do Instituto de Pesquisa 
e Planejamento Urbano de Londrina – IPPUL, Luiz Figueira de Melo.

A obra mais importante prevista no Arco Norte é a construção de um ae-

Crescimento

NORTE 1 Projeto quer plano comum para acelerar crescimento regional

EXPRESSO um giro pelo Paraná

INTEGRADO

CARGA  O aeroporto de Londrina: a principal obra prevista pelo Arco Norte 
é a construção de um terminal cargueiro para atender às cidades do consórcio

>>

QUEM PARTICIPA
Os municípios  do consórcio

>>
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roporto cargueiro no sul de Londri-
na. Segundo o IPPUL, o terminal terá 
localização estratégica, no epicentro 
das cidades que integram o consórcio 
público. 
“É um projeto de desenvolvimento 
regional, com foco nos aspectos que 
influenciam os seis municípios, tra-
çando um desenvolvimento conjunto 
e responsável”, disse o prefeito de 
Londrina, Nedson Micheleti (PT). (por 
Diego Prazeres)

2
4

1
3
5
6

Cambé 
Ibiporã
Rolândia
Londrina
Arapongas
Apucarana

>>
>> A Casa Fenarc foi uma das 
sensações da 4ª Feira da Enge-
nharia, Arquitetura e da Cons-
trução – FENARC, em maio, em 
Cascavel. Além de mostrar a cria-
tividade de engenheiros e arqui-
tetos, o evento apresentou novas 
tecnologias em materiais.

>> As placas cimentícias, de oito 
e dez milímetros de espessura, 
resistem ao fogo e à umidade 
e são até 25% mais econômi-
cas. “A redução de custos é pela 
simplificação da fundação”, diz 
Flávio Nastas, engenheiro civil e 
vice-presidente da Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos 
de Cascavel. 

>> A casa, de 280 m2 , tinha 20 
ambientes e ficou pronta em 
15 dias. A técnica convencional 
consome dois meses. A feira 
tem o apoio do CREA-PR. (por 
Jean Paterno)

CASCAVEL CASA 
FENARC INOVOU 
COM TECNOLOGIA

RÁPIDO  Ambientes da 
Casa Fenarc de Cascavel, de 
280 m2, que teve custo 25% 
menor e ficou pronta em 15 
dias: novidade
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Enquanto os municípios da região 
metropolitana de Londrina optaram 
por organizar-se no consórcio inter-
municipal Arco Norte, os municípios 
em torno de Maringá estão optando 
por formalizar a Região Metropolita-
na nos moldes de Curitiba.

Os prefeitos das 13 cidades que 
pretendem formar a região (veja qua-

Opção

NORTE 2 Municípios da Amusep  querem região metropolitana em torno de Maringá nos moldes de Curitiba

METROPOLITANA

DEBATE Encontro de prefeitos da Região Metropolitana de Maringá: acesso a verbas

QUEM PARTICIPA
Os municípios  da região

>>

5

6
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Maringá 
Mandaguari 
Marialva
Sarandi 
Astorga 
Ângulo
Iguaraçu 
Doutor Camargo 
Ivatuba
Floresta
Itambé
Mandaguaçu 
Floraí 

dro ao lado) têm discutido o modelo 
com o Codem (Conselho de Desenvol-
vimento de Maringá), IDR (Instituto de 
Desenvolvimento Regional) e Amusep 
(Associação dos Municípios do Seten-
trião Paranaense). A implantação nos 
moldes de Curitiba garante determina-
dos tipos de financiamentos e liberação 
de recursos. (por Diniz Neto)
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O CREA-PR apoiou a Campanha 
de Olho no Imposto, que coletou assi-
naturas a favor da transparência nos 
impostos. As entidades envolvidas em 
todo o País conseguiram obter 1,5 mi-
lhão de assinaturas, suficientes para 
encaminhar ao Congresso Nacional 
um projeto de lei popular que regula-
mente o parágrafo 5° do artigo 150 da 
Constituição Federal. Se virar lei, toda 
nota fiscal da venda de um produto 
ou serviço deverá discriminar o custo 
dos impostos embutidos no valor fi-
nal. (por Brisa Teixeira)

Campanha busca 
transparência na 
cobrança de impostos

CURITIBA CREA-PR apóia iniciativa

06 07

>> A aposentada Iracema Soares Ceroni Alves ganhou uma casa 
de 70 m2 sorteada na Expobel 2006. A iniciativa foi da Sudenge 
(Associação de Engenheiros e Arquitetos do Sudoeste do Paraná), 
responsável pelos projetos e mão-de-obra para construir a casa. 

>> A Associação de Pais e Amigos de Surdos de Francisco Bel-
trão recebeu 10% do lucro líquido obtido com a venda da rifa. 
Essa ação buscou divulgar os benefícios sociais do Progra-
ma Casa Fácil, desenvolvido pelo CREA-PR em parceria com 
prefeituras e entidades de 
classe de todo o Paraná. 
(por Marielle Santos)

BOM ESPAÇO  
Modelo da Casa 
Fácil: qualidade 
em 70m2

>>

FRANCISCO BELTRÃO 

SORTEIO DA 
SUDENGE DIVULGA  
CASA FÁCIL



A Casa e Construção – I Feira da Construção e V Mostra de Móveis 
e Decoração – reuniu 50 expositores em Pato Branco, em 
abril. Mais de 15 mil pessoas foram ao Centro de Eventos 
conhecer novidades em arquitetura, engenharia, decora-
ção, design, móveis e assistir a palestras.

O arquiteto Cláudio Menna Barreto, do IPPUC – Ins-
tituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba –, 
fez uma das palestras mais concorridas, sobre “Plano Di-
retor”. “A feira mostra o potencial técnico, a qualidade e 
a diversidade dos materiais e serviços que Pato Branco 
oferece à região”, disse a presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos 
de Pato Branco (AREA-PB), a arquiteta e urbanista Marilú Fantin Rebelo.

A feira foi realizada em conjunto pela AREA-PB, prefeitura, ASSIMOP (As-
sociação das Indústrias Moveleiras de Pato Branco), Sebrae e Creci-PR (Conselho 
Regional de Corretores Imobiliários), com apoio da Associação Comercial e Em-
presarial de Pato Branco e Sindicato do Comércio Varejista. (por Marielle Santos)

>> SERVIÇO
QUANDO Até 25 de Junho ONDE R. Cel. Romão Rodrigues de Oliveira Branco, 389, Hugo 
Lange. HORA 3ª a domingo, das 13h às 21h QUANTO R$ 15 e R$ 10 (idosos, crianças e estu-
dantes). De 3ª a 5ª, promoção a R$ 13. MAIS (41) 3022-1669 ou casacor.pr@terra.com.br

O projeto de reativação do trem de 
passageiros no eixo Maringá-Londri-
na está em fase final, elaborado pela 
agência Terra Roxa, de Rolândia, e que 
envolve entidades de 13 cidades. 

O prefeito de Maringá, Silvio Bar-
ros (PP), explica que o trajeto de 140 
quilômetros entre Paiçandu e Ibiporã 
é um dos 10 melhores eixos de desen-
volvimento econômico do País, um 
diferencial para atrair investimentos 
para um novo conceito de ferrovia. 

O debate sobre a volta do trem 
no eixo Maringá-Londrina tem 
como base estudo do BNDES que o 
apontou como o segundo mais viá-
vel financeiramente entre 64 traje-
tos pesquisados. (por Diniz Neto)

Em fase final, projeto 
que reativa trem quer 
atrair investimentos

MARINGÁ Trecho é viável

EXPRESSO um giro pelo Paraná

Um mundo de

NOVIDADES

OPÇÃO  Público confere as novidades da 
arquitetura na Casa e Construção em Pato 
Branco: diversidade e qualidade

OPÇÃO  Ambiente da Casa Cor e 
painel na entrada da mostra: 50 espaços

>> A mostra de arquitetura Casa Cor 
2006 está de portas abertas até 25 de 
junho em duas residências no bairro 
Hugo Lange, em Curitiba. A temática 
deste ano é o luxo, que é exibido em 
50 ambientes em 1.400 m2. 

>> A exposição conceitual valoriza a 
qualidade acima de qualquer suspeita, 
a mão-de-obra de extrema compe-
tência e expositores de reconhecida 
experiência. Entre outras novidades a 
13ª edição do evento tem o “The Pla-
ce”, um espaço preparado para reunir 
amigos em torno de áudio, som, drinks 
e alquimia em gastronomia. (por Lu-
ciano Patzsch)

PATO BRANCO Casa e Construção mostra qualidade e diversidade

>>
CURITIBA CASA COR VALORIZA QUALIDADE 
E INVESTE NO LUXO COMO TEMA

08 09

Adriano Oltramari/Divulgação/Prefeitura de Pato Branco
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Representantes da regional Ponta Grossa do CREA-PR e da Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos da cidade foram convidados a integrar o pro-
cesso de revisão e elaboração do novo plano diretor da cidade. Vinte enti-
dades estão envolvidas na discussão. O projeto foi apresentado à população 
em uma audiência pública em 10 de maio e a intenção é encaminhá-lo à 
Câmara Municipal ainda em junho. 

Para a representante do CREA-PR na comissão, a arquiteta e urbanista 
Joana Maria Biagi Bertocco, a participação do Conselho nas discussões so-
bre o plano diretor é fundamental. “É um assunto que exige a participação 
de técnicos qualificados, pois envolve o desenvolvimento regional e essa é 
uma das atribuições legais dos profissionais vinculados ao CREA-PR, em 
especial dos arquitetos e urbanistas”, diz ela. 

Além de ser um importante instrumento de planejamento, que indica as 
melhores formas de aplicar recursos do município, o plano diretor é obri-
gatório em cidades com mais de 20 mil habitantes, por força da Lei Federal 
10.257, o Estatuto da Cidade. (por Jocelaine dos Santos)

LEIA MAIS Sobre planos diretores nas páginas 33 a 37.

ERRAMOS A Faculdade Radial, de Curitiba, também oferece o curso de engenharia de 
produção, e não apenas a PUC-PR e a UniFAE, conforme reportagem publicada na edição 
37 da Revista CREA-PR. 

A direção do
PONTA GROSSA População conhece projeto em audiência pública

PLANO DIRETOR

Petrobras dá nome de 
engenheiro curitibano a 
prédio em Macaé (RJ)

HOMENAGEM Aroldo é pioneiro

O engenheiro curitibano Aroldo 
Albino Andreatta, responsável pela 
descoberta do primeiro campo de pe-
tróleo da Bacia de Campos (RJ), em 23 
de novembro de 1974, foi homenage-
ado pela Petrobras. Andreatta cede o 
nome a um novo prédio da compa-
nhia, em Macaé (RJ). 

“A missão do meu pai era reali-
zar e ele realizou”, disse Aris-
tides Andreatta, 
um dos filhos, 
na cerimônia de 
inauguração. (por 
Luciano Patzsch)

PARA SEMPRE  
Placa em home-
nagem a Albino 

no novo prédio da 
Petrobras

DISCUSSÃO População participa de audiência pública em Ponta Grossa, que 
apresentou o projeto do novo plano diretor da cidade: participação de representantes 
da regional do CREA-PR e da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da cidade

Fá
bi

o 
M

at
av

el
li 

/ D
iá

rio
 d

os
 C

am
po

s

>>
CASCAVEL ESTUDO 
INÉDITO FAZ 
RAIO-X DO CAMPO
>> Conhecer melhor as características 
do campo, sua produtividade e cultu-
ras é o desafio de um estudo inédito 
em desenvolvimento em Cascavel. 

>> O diagnóstico, parceria da Associa-
ção Regional dos Engenheiros Agrôno-
mos de Cascavel e CREA-PR,  deve ser 
concluído até o fim do ano. Será criado 
um banco de dados sobre o setor pri-
mário (34% do PIB do município). As 
informações são levantadas com tecno-
logias sofisticadas, como imagens feitas 
por satélite e softwares específicos. (por 
Jean Paterno)
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PALAVRA perguntas & respostas

por LUCIANO PATZSCH
Manter a transparência total na gestão administrativa, 

contábil e financeira; consolidar o modelo de gestão do 
CREA-PR; fortalecer as entidades de classe; intensificar 
a fiscalização do exercício profissional praticado por es-
trangeiros, bem como defender os direitos dos profissio-
nais e promover ações que elevem sua auto-estima, em 
parceria com associações, sindicatos e empresas estão en-
tre os principais itens do plano de trabalho do novo presi-
dente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia do Estado do Paraná, o engenheiro agrônomo 
Álvaro J. Cabrini Jr. 

Muito mais do que questões internas, a nova gestão 
do CREA-PR está preocupada com o desenvolvimento do 
País. Políticas públicas capazes de alavancar o potencial 
do campo, melhorar a gestão do bem público e principal-
mente empunhar grandes bandeiras de interesse da so-
ciedade são os temas desta entrevista com Cabrini, que 
estréia a seção Palavra da renovada Revista CREA-PR.
Que mecanismos o CREA-PR pretende adotar, ou aprimorar, 
no combate à informalidade nesta gestão?
CABRINI O Programa de Combate à Informalidade no Mer-
cado de Trabalho da Construção Civil começou em 2000, 
por iniciativa do Sinduscon de Londrina. O CREA-PR 
aportou uma metodologia ao processo, ampliando a fisca-
lização. A ferramenta nos permitiu entrar em locais que 
não tínhamos acesso. Hoje agregamos Sinduscon, Fetaep, 
DRT, INSS e fiscalizamos além do exercício ilegal da pro-
fissão, se os profissionais estão registrados, se estão sendo 
recolhidos o INSS e o FGTS. Verificam-se condições de 
segurança do trabalho. É uma ação integrada, com foco 
ampliado, uma fiscalização de interesse da sociedade.
A informalidade é um problema generalizado?
Há um grande número de pequenas empresas que prestam 
serviços e que dependem desse trabalho de fiscalização. 
Quando o cidadão recolhe o FGTS o dinheiro volta, finan-
ciando a habitação. Essa fiscalização inibe a concorrência 
predatória, que é facilitada pela informalidade, e amplia as 
oportunidades de trabalho para os profissionais, porque coí-
be outro problema do setor, os “gatos”. U
M
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DESENVOLVIMENTO País precisa de projeto de desenvolvimento sustentável

Álvaro J. Cabrini Jr. fala da necessidade 
de políticas públicas consistentes 
para retomar o crescimento e conta 
o que é prioridade na sua gestão

Tempo de pensar

INOVAÇÃO
O CREA-PR aportou 
uma nova metodologia 
ao Programa de Com-
bate à Informalidade no 
Mercado de Trabalho da 
Construção Civil, que se 
tornou uma ação inte-
grada de fiscalização de 
interesse da sociedade.

“

AVENIDA
As engenharias de ma-
neira geral e as profis-
sões ligadas ao nosso 
sistema, nas áreas tecno-
lógicas, serão as profis-
sões mais valorizadas 
nesses primeiros anos do 
século. Há uma avenida 
de oportunidades.

“

RECONSTRUÇÃO
Precisamos gerar ri-
queza aqui e aproveitar 
nosso grande potencial 
energético. A socieda-
de tem que repensar o 
modelo de crescimen-
to, o modelo político, 
recuperar a credibili-
dade das instituições e 
reconstruir o País. 

“
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NOVA GESTÃO 
O presidente do CREA-PR, 
Álvaro J. Cabrini Jr.: 
maior abertura e participação  
dos profissionais



PALAVRA perguntas e respostas

Qual o papel da Fiscalização de Empreendimentos em Funcionamento (FEF)?
É um processo que começou na gerência regional de Curitiba e vamos ampliar ao 
Estado. Surgiu da necessidade de fiscalizar outras atividades, além da construção 
civil. O CREA-PR se preocupava em fiscalizar o início de um empreendimento, as 
obras civis, que são apenas parte do processo. Hoje é preciso fiscalizar o depois, 
quando uma fábrica está em funcionamento e emprega profissionais. É preciso saber 
se eles estão registrados, se os processos exigem responsabilidade técnica. É outra 
ótica. Shoppings, supermercados, hospitais, estádios, centrais hidrelétricas, áreas de 
produção agrícola, têm serviços de engenharia e precisam de vistoria do Conselho. 
Quais são os desafios de profissionais como engenheiros, arquitetos e agrônomos na 
sociedade do conhecimento?
No século 19 as pessoas não tinham o conforto atual. Os espaços urbanos, rurais, 
os hábitos alimentares, de consumo, roupas, eram outros. Hoje a energia impõe 
outro padrão de vida, de saúde, de conforto. No Paraná muitos agricultores viviam 
no século XIX até chegar a energia. Hoje eles podem empreender e o Paraná é o 
maior exportador de aves do mundo. Para levar isso ao campo, foi a engenharia 
que permitiu criar as usinas hidrelétricas, equipamentos de transmissão, compo-
nentes eletrônicos. Se amanhã ficarmos sem energia, porque está escasseando o 
petróleo, como será? Voltamos ao século XIX ou buscamos alternativas? As áreas 
tecnológicas terão de projetar motores mais eficientes, novos combustíveis, novas 
plantas de fábrica, reprojetar espaços, reprojetar planos diretores. 
Ou seja, a nova matriz energética vai mudar o mundo...
Vai impor um novo padrão de comportamento. O mundo vai determinar os inves-
timentos para locais que ofereçam melhor logística para atingir o consumidor, em 
vez de onde a mão-de-obra é mais barata, como é hoje. As indústrias também não 
poderão ser poluentes. Há uma avenida de oportunidades para todas as profissões.
É este o caminho para estudantes que vêem o futuro nestas profissões?
As engenharias de maneira geral e as profissões ligadas ao nosso Sistema, nas 
áreas tecnológicas, vão ser as profissões mais valorizadas neste século. Princi-
palmente em relação às mudanças da matriz energética. Vamos depender muito 
do conhecimento dos profissionais dessas áreas para manter o conforto que a 
sociedade conquistou com a revolução tecnológica. O conhecimento em logística, 
engenharia, processo, gestão de negócios vai ser o diferencial desses profissionais. 
Qual a alternativa para mudar o quadro de desemprego, onde os concursos públicos 
viraram uma válvula de escape para profissionais do ramo?
A oferta de profissionais é muito grande, com um crescimento desenfreado do 
número de escolas. Há uma falsa expectativa de que um curso superior garante 
a pessoa no mercado. Outro problema é a falta de crescimento do País. Corre-
mos o risco de ser uma das nações mais pobres do planeta se o País crescer nos 
próximos 25 anos o mesmo que crescemos nos 25 anteriores. O País precisa 
reduzir o pagamento de juros, priorizar o investimento em infra-estrutura. 
Precisa voltar a crescer para que estas pessoas tenham espaço, porque hoje 
estamos perdendo competitividade.
Qual o caminho para sair dessa armadilha de baixo crescimento?
Um projeto de desenvolvimento nacional sustentável. FHC não tinha. Lula não 
tem e não vejo um candidato à presidência, de nenhum partido, com um pro-
jeto de crescimento. Pelo contrário, estamos sendo encabrestados. É um pro-
cesso de recolonização. Não estamos enxergando o potencial energético como a 
grande alternativa. Devemos aproveitar essa oportunidade para gerar riqueza 
aqui. A política de crescimento que adotamos gera riqueza na China, no Japão. 
E alimentamos as oligarquias, em verdade, os bancos. A sociedade tem que 
repensar o modelo de crescimento, o modelo político, recuperar a credibilidade 
das instituições e reconstruir o País.

EDUCAÇÃO
Temos reduzido o volu-
me de receitas do CREA-
PR com multas, que era 
de 6% do orçamento. 
Agora é de menos de 
3%. O ideal é cair ainda 
mais e vamos fazer isso 
pela educação. Não é a 
visão de punir, autuar.

“

OPORTUNIDADE
A fiscalização inibe a 
concorrência preda-
tória, que é facilitada 
pela informalidade, e 
amplia as oportunida-
des de trabalho para os 
profissionais.

“

DEPOIS
O CREA-PR se preo-
cupava em fiscalizar o 
início de um empreen-
dimento, as obras, que 
são apenas parte do 
processo. Hoje é preciso 
fiscalizar também o 
depois, quando uma 
fábrica está em fun-
cionamento e emprega 
profissionais do Sistema.

“
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+ 5 PERGUNTAS

CLÁUDIO SLAVIERO presidente da ACP

Como o senhor pretende conduzir o CREA-PR diante da realidade na qual a participação de 
agentes comunitários são mais eficientes e menos comprometidos que os canais oficiais?
CABRINI A sociedade civil organizada pode reverter o processo caótico em curso 
nas instituições do País. Por meio de entidades como a ACP, enxergando as 
oportunidades que são colocadas para instituições públicas e para a sociedade 
em geral, o País pode dar um salto para cima. É a única possibilidade para via-
bilizar uma mudança na questão moral, na priorização dos investimentos. 

MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCO presidente da OAB-PR

Qual a sua opinião sobre os exames de proficiência profissional? O modelo do exame da 
OAB poderia ser estendido a outras profissões?
CABRINI Nas profissões ligadas ao CREA-PR deveria ser como em outros países, 
onde o exame é feito com certa regularidade. A cada cinco anos, por exemplo, 
como a carteira de habilitação. Tenho certeza que os exames de proficiência pro-
fissional não contribuem para melhoria do ensino ou da qualidade dos egressos 
das escolas. O que contribui para a melhoria da qualidade do ensino são políticas 
públicas educacionais e escolas que formem bons profissionais e bons cidadãos. 

JOÃO PAULO KOSLOVSKI presidente da Ocepar e Fecoopar

Como o senhor avalia a crise vivida pela agricultura e como vê as ações governamentais?
CABRINI O Brasil não tem política pública definida no setor, nem planejamento 
sério. Existe lei para garantir preços mínimos e o governo não paga. O setor está 
penalizado. Os juros são altos e nem sempre os recursos estão disponíveis quando o 
setor precisa. Falta investir na infra-estrutura, que tira a competitividade do nosso 
produto. O câmbio supervalorizado mina a vocação exportadora e cria uma inflação 
de custos. As políticas de sanidade animal e vegetal são precárias. O governo não faz 
quase nada. Não adianta resolver o problema financeiro se não resolve infra-estru-
tura, câmbio, não cria canais de comercialização, armazenamento, transporte.

ULISSES KANIAK presidente do Senge-PR

O CREA-PR continua disposto a ir às ruas em defesa da sociedade, como fez, por exemplo, 
contra a venda da Copel, e se inserindo a fundo nas discussões de políticas públicas? 
CABRINI Totalmente. Eu gostaria de chamar o sindicato para discutir sobre a TV 
digital e questões como infra-estrutura em saneamento, estradas. Vamos continuar a 
discussão com o sindicato sobre as ferrovias, as rodovias. Quero convidar o sindicato 
para uma parceria na discussão do porto de Paranaguá e várias questões em que o 
CREA-PR pretende contar com esta visão cidadã que o sindicato tem da sociedade.

RODRIGO ROCHA LOURES presidente da FIEP

Na avaliação de empresários, a reforma política deve ser prioridade. Dela dependem as de-
mais reformas estruturais para colocar a nação no trilho do desenvolvimento sustentável. 
Qual sua avaliação sobre isso e como o CREA-PR pode contribuir nesta mobilização?
CABRINI A reforma política é uma das coisas. O CREA-PR está mobilizado e se dis-
põe a participar da discussão de projetos importantes. A sociedade precisa começar 
a pensar em colocar gente preparada para fazer a gestão dos negócios da nação. O 
Brasil também precisa de uma política pública voltada ao investimento, à produção 
interna, que agregue valor à nossa produção.

PERFIL

>> Álvaro J. Cabrini Jr. é de Maringá 
(PR). Formou-se em engenharia agro-
nômica pela Universidade Federal do 
Paraná (1984) e tem especialização 
em planejamento e desenvolvimento 
agrícola pela Universidade Estadual 
de Maringá (1987). 

>> Presidiu a Associação Maringa-
ense de Engenheiros Agrônomos e foi 
inspetor, conselheiro, coordenador da 
câmara especializada em agronomia e 
diretor do CREA-PR. 

>> Além de atuar na área de asses-
soria de planejamento agropecuário é 
empresário rural, desde 1984. 

>> Em novembro de 2005 recebeu 
47% dos votos válidos na eleição para 
presidir o CREA-PR no período 2006 
a 2008.

Mobilização da sociedade 
organizada é fundamental

O PROFISSIONAL
Cabrini é especialista 
em planejamento e 
desenvolvimento agrícola
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GUIA CREA-PR o conselho ao seu dispor

Em tempos corridos, o acesso à internet e a seus serviços poupa tempo 
precioso de um profissional. E este é um papel que o site do CREA-PR tem exe-
cutado muito bem entre os usuários. Até abril de 2006 foram registrados 600 
mil acessos, via senha, à sessão do site restrita aos profissionais.

Além de informar sobre a atuação do Conselho, o site oferece uma série de 
serviços que poupa também dinheiro. Um deles são os serviços on-line. Algu-
mas certidões e documentos que têm custo quando adquiridos pessoalmente no 

Conselho, são gratuitos pela internet. É o caso, 
por exemplo, da Certidão de Acervo Técnico.

O site agiliza procedimentos e traz sem-
pre novidades. Em junho entra em funcio-
namento a ART Retificadora. “É um serviço  
inédito no Brasil”, explica Renato Barros, 
gerente do Departamento de Tecnologia 
da Informação do CREA-PR. 

COMPUTADOR

FACILIDADE Profissionais podem ganhar tempo e poupar dinheiro

Prático e versátil, o site do CREA-PR é um dos mais 
completos entre todos os Conselhos do Brasil, 
oferecendo ferramentas variadas e até serviços inéditos

Pelo

ART On-line é o mais procurado
Após atualizações de servidores e de 

novas tecnologias no gerenciamento e de-
senvolvimento, o serviço registro on-line 
de ART aos poucos se torna uma preferên-
cia dos profissionais ligados ao CREA-PR, 
devido à agilidade e simplicidade de usar. 

A ART On-line não requer a instalação 
de qualquer tipo de arquivo ou software. 
Utilizando serviços de bankline (consulte 
seu banco), é possível registrar uma ART 
sem sair do escritório. Lembre-se que é obri-

gatório enviar a via do CREA-PR com as as-
sinaturas do profissional e do contratante.

A partir deste mês de junho passou 
a ser possível também corrigir e comple-
mentar dados de uma ART via internet. É 
a ART Retificadora. Com ela o profissional 
poderá solicitar via internet a retificação 
de dados da ART original, sem substituir 
ARTs, em alguns casos, e sem deslocar-
se até alguma inspetoria do Conselho. E 
tudo isso sem custo.
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ART ON-LINE Seguindo tendências tecnológicas do mercado, o CREA-PR vem aper-
feiçoando os serviços disponibilizados em seu site. Entre eles destaca-se o Registro 
On-Line de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica.

AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO Por meio do número da certidão e do protocolo é 
possível verificar a autenticidade do documento.

BAIXA DE ART POR OBRA CONCLUÍDA É possível, através do site, a baixa de ARTs 
por obra concluída. Até o momento foram baixados 260.000 documentos desse 
tipo via internet.

BOLSA DE EMPREGOS Pode ser utilizada por qualquer profissional ou empresa, 
registrados ou não no Conselho. É possível consultar currículos de profissionais 
disponíveis e procurar vagas em empresas de diversas áreas e o cadastro de opor-
tunidades de emprego. 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO ON-LINE (CAT ON-LINE) Também é disponibiliza-
da a consulta de acervos já emitidos e a emissão de novas certidões de acervo téc-
nico gratuitas, para ARTs já acervadas desde março de 2004, o que tem facilitado 
muito a vida dos profissionais.

CERTIDÕES DIVERSAS O profissional que necessite solicitar na inspetoria algum 
tipo de certidão, como ART de Inteiro Teor ou de Acervo Técnico, pode retirar o 
documento via internet. 

CONSULTA PÚBLICA Permite consultar protocolos, saber se um profissional ou em-
presa está regularmente registrado e ainda verificar situação de ARTs emitidas.

CONSULTA RESTRITA A EMPRESAS Permite, através de senhas disponibilizadas para 
empresas, a consulta de protocolos, processos, emissão de boletos, registro de ARTs, 
entre outros.

CONSULTA RESTRITA A PROFISSIONAIS Permite, através de senhas previamente 
cadastradas, a consulta e o acompanhamento de protocolos e processos de fiscali-
zação em andamento, geração de certidão de registro de pessoa física ou jurídica e 
consulta de débitos com emissão de boletos, consulta de ficha cadastral, atualiza-
ção de endereço, entre outros serviços.

DENÚNCIAS ON-LINE Permite ao público em geral fazer qualquer tipo de denúncia 
contra empresas ou profissionais, sem exigir a identificação do denunciante.

FORMULÁRIOS Oferece diversos modelos de formulários, como o de ART, profissio-
nal, empresa, fiscalização e de acervo para serem impressos pelo usuário.

SENHA DE ACESSO Para usufruir destes serviços on-line é preciso obter a senha 
de acesso através do site do CREA-PR (www.crea-pr.org.br), na opção “Peça sua 
senha” na tela inicial do site, ou pela Central de Informações 0800-410067.

MAIS NOVIDADES Em breve novos serviços serão disponibilizados.

ACESSE www.crea-pr.org.br

OPÇÕES ON-LINE
Conheça as funções de cada ferramenta que você 
encontra na seção de Serviços On-line do site do CREA-PR

Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba-PR
e-mail comunicacao@crea-pr.org.br
site www.crea-pr.org.br Fone (41) 3350-6700
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Um norte
POLÍTICAS PÚBLICAS Projetos de sucesso no 
Paraná mostram a viabilidade do debate

CONFEA e CREA-PR 
querem mobilizar 

engenheiros, arquitetos e 
agrônomos para que 

assumam a 
dianteira na discussão 
sobre os caminhos do 

crescimento e do 
desenvolvimento 

sustentado do País

 para o
 B

RA
SI

L
 B
RA
SIL  BRASIL

 SIL
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por MIRIAM KARAM

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA – pre-
para um grande movimento para motivar os profissionais a assumir seu papel na 
discussão sobre como levar o País a um projeto de desenvolvimento sustentável e 
que mobilize a sociedade brasileira. “Vamos aproveitar a capilaridade da entidade, 
que possui representação em todos os Estados e boa parte dos municípios”, convo-
ca Marcos Túlio de Melo, presidente do Conselho.

O CREA-PR começou a movimentar a classe há alguns anos, em busca de 
políticas públicas fortes, capazes de contribuir para um desenvolvimento sus-
tentável. “É preciso planejar o Estado como planejamos nossa vida”, incentiva 
o presidente, Álvaro J. Cabrini Jr.

O caminho, segundo Cabrini, é apontar as prioridades do País, do Paraná e 
dos municípios e lutar para influenciar as decisões governamentais, assumindo 
a liderança nos debates e contribuindo para mobilizar a comunidade. “A socie-
dade e os governantes precisam repensar o modelo atual, que leva pessoas des-
preparadas para gerir o bem público. Que democracia é esta que não privilegia 
as pessoas que estão capacitadas a assumir esses espaços?”, pergunta.

A idéia é promover reuniões estaduais e regionais e chamar os profissionais 
para debater sobre o futuro próximo. “Queremos influir no debate eleitoral e 
contribuir na formulação das políticas públicas que vão compor plataformas 
de futuros governantes”, explica Melo. Ele aponta a necessidade de discutir 
desenvolvimento sustentável, tecnologias alternativas, geração de trabalho e 

renda, a luta do setor produtivo contra juros altos.
“Um grande projeto de desenvolvimento nacional é algo de que se 

ouve falar há décadas, mas a prática não tem ido além dos protocolos de 
intenções. Por isso, é fundamental lutar para que esta seja uma prio-

ridade programática de quem comandará os rumos da Nação pelos 
próximos anos”, diz Melo.

O sucesso de um projeto de desenvolvimento pode ser medi-
do pelos resultados de algumas políticas públicas implantadas no 

Paraná nas últimas duas décadas. O programa Clic Rural, por 
exemplo, do governo José Richa, modificou o campo e, 20 anos 

depois, é um dos responsáveis por fazer do Paraná e do Bra-
sil os maiores exportadores de frango do mundo. 

Cabrini defende a adoção de políticas em setores 
fundamentais, como educação. “É preciso investir na 

formação básica do cidadão; investir em saneamento 
básico e infra-estrutura. Precisamos uma política 

pública voltada ao investimento, para a produção 
interna, que agregue valor à nossa produção, em 

vez de exportar produtos primários”, aponta. 
No caso do Paraná, o presidente do CREA-

PR diz que é preciso privilegiar o agronegócio, 
ao contrário do que fez o governo anterior, que 

privilegiou a região metropolitana de Curitiba 
e provocou o inchamento da cidade, 

enquanto cidades do interior passam 
por enxugamento e empobrecimento. 

“Essa política pública foi equivocada. É 
preciso reverter a situação e encontrar ca-

minhos para a retomada do crescimento no 
interior do Estado”, defende Cabrini. 

NAS PRÓXIMAS PÁGINAS
O Projeto Paraná e a revolução do Clic Rural BRASIL
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ANUNCIE NA REVISTA CREA-PR, A MAIOR DO PARANÁ

52 mil exemplares com 
distribuição gratuita e dirigida 
a todos os engenheiros, 
arquitetos e agrônomos 
habilitados no CREA-PR, mais 
7 mil empresas, entidades de 
classe e o setor público.

Coloque a sua marca aqui.

(41) 3018-2411
comercial@todaeditora.com.br
www.todaeditora.com.br

O Projeto Paraná, iniciado em 
2004, começa a dar frutos. Cascavel 
trabalha na formatação de um pro-
grama para usar resíduos da cons-
trução civil na fabricação de casas 
para a população de baixa renda. A 
mobilização encabeçada pela Asso-
ciação dos Engenheiros e Arquitetos e 
pela Associação Comercial do muni-
cípio também conseguiu impedir que 
a prefeitura fizesse obras meramente 
estéticas no calçadão .

O projeto foi rejeitado em audi-
ência pública e agora uma comissão 
elabora propostas de revitalização 
ouvindo setores interessados. “Mos-
tramos que há formas de atuação 
mais democráticas”, diz o presidente 
da associação, o engenheiro civil An-
dré Gonçalves.

São apenas dois exemplos da 
participação de profissionais no de-
senvolvimento, geração de emprego 
e criação de renda, explica a enge-
nheira Vivian Curial Baeta de Faria, 
coordenadora do Projeto Paraná. 

Com metodologia própria para 
motivar e mobilizar, são feitas reu-
niões em todo o Estado para que as 

As entidades de classe devem assu-
mir papel de liderança 
Promover debates que incluam a 
população
Incluir na mobilização entidades de 
outros setores
Unificar o discurso entre as entidades, 
de forma compreensível para todos

entidades de classe assumam o papel 
de fomentar essas discussões.

O engenheiro Luiz Cláudio Mehl, 
presidente do Instituto de Engenha-
ria, procura mostrar que o engenhei-
ro é o único profissional capaz de 
mudar essa realidade de colapso das 
rodovias, ferrovias com parâmetros 
do século 19 e falta de infra-estrutu-
ra e logística.

Mehl considera importante que as 
entidades de classe unifiquem o discur-
so e incluam a população no debate.
LEIA MAIS
Sobre o projeto de Cascavel que usa resíduos 
da construção civil na página 24. Na página 
37, saiba mais sobre a mobilização para im-
pedir obras no calçadão da cidade

POLÍTICAS PÚBLICAS

Projeto Paraná incentiva o debate
AÇÃO Iniciativa tem dois anos e quer engenheiros e arquitetos à frente das discussões sobre desenvolvimento

TOME A FRENTE
7 caminhos para os profissionais 
participarem do planejamento e execução 
de projetos de políticas públicas

>>

1

2

3

4

5

6

7

18 19

Apontar as prioridades 
em políticas públicas
Buscar idéias novas e 
factíveis
Pressionar a admi-
nistração pública a 
atender às demandas 
sociais



>> O SALTO. Criado no governo José Richa 
(1983-1987), levou energia a 120 mil pro-
priedades rurais — quase metade do total de 
propriedades à época. 

>> O CUSTO. O maior obstáculo para a ex-
pansão das redes elétricas no campo era o 
custo de construção e instalação, com ele-
vado desembolso também para o agricultor.

>> A SOLUÇÃO. Com inovações e tecnolo-
gias alternativas, os custos caíram, sem com-
prometer a segurança. A Copel fez estudos 
para simplificar e baratear projetos com técni-
cas, materiais e equipamentos alternativos.

>> A ECONOMIA. A adoção das linhas com 
somente um cabo condutor reduziu em 32% 
o custo.

>> A EXTENSÃO. Nos quatro anos do go-
verno de José Richa a Copel construiu 50 mil 
km de linhas e redes elétricas rurais.

>> A CONTINUIDADE. Os avanços técni-
cos e as vantagens econômicas do Clic Rural 
foram mantidas e ampliadas pelo governador 
Roberto Requião no programa de eletrifica-
ção do seu primeiro mandato, o Força Rural. 

>> A NOVIDADE. O programa introduziu 
a equivalência em milho, para proteger o 
agricultor contra a correção monetária. 

>> O VALOR. A parcela mensal financiada 
pela Copel era convertida em sacas de milho 
pelo preço de comercialização do dia e, no 
vencimento, a prestação atualizada segundo 
os índices oficiais e pelo critério das sacas de 
milho: o agricultor pagava o valor menor.

Vinte anos depois o engenheiro 
Ivo Pugnaloni ainda vibra ao falar 
sobre o Clic Rural. Para um dos res-
ponsáveis pela execução do projeto 
que levou luz elétrica para 120 mil 
propriedades rurais, o programa foi 
determinante para elevar o Brasil ao 
posto de maior exportador de fran-
go e quarto em carne suína. As duas 
atividades são extremamente depen-
dentes de energia em toda a cadeia 
produtiva. “O plantador de milho 
também não teria ficado no campo 
e as cidades teriam inchado ainda 
mais”, acredita o engenheiro.

A determinação do governador 
José Richa e do então secretário do 
Interior, Nelton Friedrich, hoje na Itai-
pu Binacional, garantiu a liberdade da 
equipe para pesquisar tecnologias que 
baixassem o custo das ligações. 

O valor inicial de US$ 3,5 mil,  
previsto para cada instalação, caiu 
para em torno de US$ 820. O número 
de propriedades beneficiadas subiu de 
89 mil do projeto original para 120 
mil. O Paraná tinha 450 mil proprie-
dades agrícolas à época e apenas 19% 
tinham energia.

O Clic Rural foi mais longe, lembra 
Pugnaloni. Representou a democrati-
zação da energia no Paraná. Uma se-
gunda modalidade oferecida aos agri-
cultores foi o sistema de mutirão, que 
baixou ainda mais o custo, para US$ 
310. “Era uma época em que foram 
realizadas muitas políticas públicas”, 
comemora Ivo Pugnaloni. O sistema é 
empregado hoje pelo governo federal, 
que enfrenta um déficit de 2,5 mi-
lhões de ligações rurais.

NA PÁGINA 20
A partir do Clic Rural, Paraná se destaca 
na produção e exportação de frangos

Clic Rural revolucionou o campo no PR
O EXEMPLO Um dos responsáveis pela execução, Ivo Punhaloni diz que programa transformou agricultura

A melhor 
ENERGIA

>> Conheça o Clic Rural

MUDANÇA E ACESSO O engenheiro 
Ivo Pugnaloni, para quem o Clic Rural 
mudou o campo e democratizou a 
energia no Paraná: outros tempos

18 19

Jo
el

 R
oc

ha

Jo
el

 R
oc

ha



POLÍTICAS PÚBLICAS

MICROBACIAS 
O manejo de pequenas bacias hidrográ-
ficas, adotado no governo Álvaro Dias 
(1986-1990), é copiado em todo o País. 
Em geral, a microbacia tem poucos mu-
nicípios. As prioridades são definidas com 
participação da comunidade e os proble-
mas, geridos em conjunto pelas proprie-
dades. O programa implantou sistemas de 
terraceamento integrado e técnicas como 
plantio direto e rotação de culturas. A pro-
dutividade cresceu, melhorou o controle 
da erosão, a conservação de estradas e a 
qualidade da água. 
 
VILAS RURAIS 
O programa criado em 1995, no gover-
no Jaime Lerner (1994-2002), construiu 
411 vilas rurais até 2001. Destinadas ao 
trabalhador volante (bóia-fria), quer di-
minuir o êxodo rural. As vilas ficam na 
periferia das cidades, para que a família 
cultive na entressafra. A família recebeu 
um lote de 5.000 m2 com casa e apoio 
por 30 meses. O programa recebeu o 
prêmio Selo de Mérito, da ABC (Asso-
ciação Brasileira de Cohabs e Órgãos 
Assemelhados) e chamou a atenção de 
universidades de outros países.

POLÍTICA FISCAL
A isenção do ICMS para microempre-
sas, do atual governo Roberto Requião, 
é um sistema progressivo de redução 
para pequenas empresas. Também caiu 
o imposto sobre compras dentro do 
Estado, de 18% para 12%, e as ope-
rações de circulação e transporte dos 
produtos da cesta básica foram isen-
tadas. O governo dilatou por até oito 
anos o prazo para recolher impostos,  
pagamento do ICMS sobre a conta de 
energia (quatro anos) e investimentos 
em municípios com menor Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). 

Programa fez do Paraná líder em frango
O RESULTADO Presidente da Avipar diz que Clic Rural garantiu liderança do Estado no setor e pede modernização

O presidente da Avipar (Asso-
ciação dos Abatedouros e Produtores 
Avícolas do Paraná), Alfredo Kae-
fer, não consegue sequer imaginar 
o que seria o interior do Paraná se 
o Clic Rural não tivesse disseminado 
a energia elétrica ainda nos idos da 
década de 80. 

“Foi nessa época que começou o 
desenvolvimento”, comenta, com a 
experiência de dirigir a empresa Di-
plomata S.A. Indústria e Comércio, de 
Cascavel, responsável pela produção 
de cerca de 400 mil frangos por dia.

Como conseqüência dessa po-
lítica, o Paraná se transformou no 
maior exportador de aves do mun-
do, afirma Kaefer, que exporta me-
tade de sua produção. 

Mas o executivo alerta para a 
falta de modernização do sistema. 
“É preciso rever a distribuição de 
energia, porque a demanda aumen-
tou muito e produtores já sofrem 
prejuízos com as freqüentes quedas 
no fornecimento”, avisa.

E como não existe produção tec-
nificada de aves sem energia, é pre-
ciso enfrentar o problema com rapi-
dez, para evitar que o Paraná perca 
produção e mercados conquistados. 

Um aviário precisa de uma série 
de equipamentos que dependem de 
eletricidade. Para ventilação, aque-
cimento e iluminação, por exemplo, 
além do abastecimento de água e 
do sistema de cortinado. “Temos de 
aprimorar o sistema”, diz Kaefer.

A situação atual, no entanto, não 
tira o brilho do progresso gerado pelo 
programa Clic Rural, considera Kae-
fer. “É preciso levar ao interior todas 
as facilidades da vida da cidade, para 
fixar os produtores”, afirma. E foi 
exatamente isto que o programa fez, 
ao propiciar o desenvolvimento rural 
do Paraná.

PARA TODOS
Confira outros três exemplos 
de políticas públicas

>>

ENERGIA Frigorífico de frango, setor em que 
o Brasil é líder mundial e o Paraná é o pri-
meiro do País: energia que chegou com o Clic 
Rural garantiu salto de produção e qualidade
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Apesar da polêmica, a tecnologia que criou os transgênicos — Organismos 
Geneticamente Modificados (OGMs) — chegou para ficar. A eficiência do herbi-
cida glifosato no combate às plantas daninhas (plantas transgênicas toleram o 
herbicida), a facilidade de uso e o conforto que proporcionam ao produtor, e a 
própria liberdade democrática, tendem a aumentar a procura por esta solução. 
Mas a transgenia não é só resistência ao glifosato. É muito mais. 

A informação é do pesquisador da Embrapa-Soja Dionísio Luiz Pisa Gazziero, 
que foi um dos palestrantes de um simpósio internacional sobre herbicidas, em 
Frankfurt, na Alemanha. Segundo Gazziero, que falou sobre as tendências para 
os transgênicos no Brasil, é preciso ressaltar que as propriedades da tecnologia 
[de herbicidas] não eliminam a necessidade do acompanhamento técnico. “O 
manejo inadequado permite a manifestação de plantas resistentes ou toleran-
tes. Há vários casos no mundo, inclusive no Brasil.” (por Luciano Patzsch)

Posições cerradas contra os transgênicos mais ajudam ou mais atrapalham?
GAZZIERO Radicalismo nunca ajuda. O melhor é sempre o diálogo, a negociação. O 
questionamento é importante. Eu mesmo questionei. E o consumidor realmente tem o 
direito de saber o que está comendo. Porém, é preciso saber que a CTNBio analisa em 
profundidade cada processo antes da liberação. Ou seja, os especialistas estudam muito 
o assunto antes de chegar ao consumidor.

Quando se fala em transgênicos hoje, parece que apenas o fabricante de semen-
tes ganha. Quando teremos transgênicos úteis ao consumidor?
Não é bem assim. Todos podem ganhar. Com o tempo, cada vez mais tecnologias serão 
liberadas. Há inúmeras possibilidades em estudo. Genes que agregam vitaminas, que pro-

duzem mais óleo e proteínas, mais resistentes à seca e à acidez dos solos. 
É um mundo novo e a tendência é aumentar o plantio.

Qual tipo de alerta que deve ser feito?
Muitos agricultores estão usando a tecnologia de forma errada. Há 
sim risco de criar a super weed (planta resistente, ou tolerante), se 
incorrermos em manejo inadequado. Mas os estudos técnicos mos-
tram que o produtor vai continuar usando o produto [herbicida gli-

fosato] devido a outras vantagens, como o custo menor de produção 
(de 4% a 10%). É importante dizer que muda a ferramenta, mas os 

conceitos de manejo continuam sendo os mesmos.

ICEBERG

TRANSGÊNICOS Profissional do PR em simpósio internacional

A tecnologia dos transgênicos, apesar de polêmica, 
veio para ficar e só está no começo, diz o pesquisador 
e conselheiro do CREA-PR, Dionísio Gazziero

Quem é Dionísio Luiz Pisa Gazziero

Esta foi a primeira grande 
tecnologia impactante nessa 
nova era da agricultura. Há 
centenas de projetos com 
diferentes tecnologias de 
transgênicos no mundo, 
mas no Brasil criou-se 
polêmica demais. Em alguns 
casos há procedência. Em 
outros prevaleceu a opinião 
de leigos.

Do ponto de vista técnico, o 
glifosato é uma ferramenta 
importante no controle das 
plantas daninhas e que, por 
sua eficiência, facilidade de 
uso e conforto, tende a ser 
cada vez mais procurado 
pelo produtor.

“

Dionísio Luiz Pisa Gazziero é engenheiro 
agrônomo, com mestrado em Fitotecnia 
pela Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul e doutorado pela Universidade 
Estadual de Londrina, com especialidade 
em manejo de plantas daninhas em áreas 
cultivadas com soja transgênica. É tam-
bém pesquisador da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária – Embrapa, Centro 
Nacional de Pesquisa de Soja, Presidente 
da Federação dos Engenheiros Agrônomos 
do Paraná e Conselheiro do CREA-PR.

A ponta do

PARA TODOS Dionísio: inúmeras possibilidades 
que vão beneficiar também o consumidor

PERFIL

“
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por LUIZ CARLOS BERALDO

O Paraná já é o segundo maior 
produtor agropecuário de orgânicos 
do Brasil. Fica atrás apenas do Rio 
Grande do Sul e é seguido por São 
Paulo e Santa Catarina. Entre as safras 
de 1996/97 e 2004/2005, o número 
de produtores aumentou de modestos 
450 para 4.331. A produção cresceu 
de 4.365 para 77.971 toneladas.

A lei federal 5.194 de 1966, de-
fine que toda propriedade rural deve 
ter acompanhamento de um profis-
sional (engenheiro agrícola, enge-
nheiro agrônomo, engenheiro flo-
restal ou técnico agrícola) habilitado 

É preciso um
ORGÂNICOS Produtor que trabalha com engenheiro tem mais qualidade

A procura por produtos orgânicos já é maior que a 
oferta no Paraná. Mas nem todo produtor tem o 
acompanhamento de um profissional habilitado no 
CREA-PR, uma exigência legal que beneficia a todos

PROFISSIONAL

CADA VEZ MAIS
A evolução da produção e de produtores orgânicos no PR>>
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no CREA-PR. “Mas infelizmente isto 
acaba não acontecendo na prática”, 
segundo Orlei J. Lopes, engenheiro 
agrônomo, que atua em Francisco 
Beltrão, no Sudoeste do Paraná. 

Para o produtor rural há diversos 
ganhos na contratação de profissio-
nais habilitados. Redução de custos 
pelo uso racional dos recursos e me-
lhoria na produtividade e na qualida-
de dos produtos, por utilizar adequa-
damente a tecnologia e os insumos 
disponíveis. 

A maior parte dos insumos uti-
lizados são manipulados e produzi-
dos nas próprias propriedades rurais. 

Além disso, adverte Lopes, “a falta de 
acompanhamento de um profissional 
pode colocar em risco a qualidade dos 
produtos e a própria saúde de quem 
consome”.

O engenheiro agrônomo diz que a 
solução para que os produtores pos-
sam contar com assessoria técnica de 
consultores profissionais é formar 
associações, grupos de produtores 
ou pequenas cooperativas que, desta 
forma, poderiam ratear os custos de 
remuneração destes profissionais. 

“Não há um custo fixo, ou um 
preço-tabela, pois depende das carac-
terísticas de cada propriedade e dos 
produtos que são cultivados, mas esta 
seria sem dúvida uma forma apro-
priada para assegurar a manutenção 
da qualidade e do próprio Selo Orgâ-
nico”, explica.



O acompanhamento técnico de um 
profissional na produção orgânica é cada 
vez mais útil na medida em que hoje há 
toda uma tecnologia agroecológica, que 
reúne diversos recursos e atividades, des-
de o manejo do solo, adubação, controle 
de ervas, pragas e doenças, sem necessi-
dade do uso de agrotóxicos. 

“Não se trata apenas de plantar e 
deixar crescer e depois colher conforme o 
que a mãe natureza permitir”, diz o enge-
nheiro agrônomo Orlei Lopes. O trabalho 
é bem mais amplo. Envolve um complexo 
processo que começa com a adaptação 
da propriedade para que tudo que se pro-

PARCERIA EFICIENTE
Na foto, Jorge Ogassawara, engenheiro 
agrônomo da Emater de Maringá, que 
coordena o projeto Parceiros Orgâni-
cos/Biosabor, com o produtor orgânico 
Rogério Takaharu Sasaki, a quem dá as-
sistência. Sasaki cultiva hortigranjeiros 
em  Maringá. Há dois anos certificou 
a propriedade com o “Selo Verde” . “O 
primeiro ano foi difícil. A gente não 
tinha muito conhecimento. Agora está 
tudo sob controle”, diz. Sasaki cultiva 
alface, couve, salsa, brócolis, beterraba, 
cenoura e tomate. A propriedade é 
cercada por barreiras de Napiê, planta 
parecida com cana que protege a 
horta contra insetos e ventos fortes. 
“Manter-se informado é o segredo”, 
conta Sasaki. 

UM BOM NEGÓCIO
Os números da produção orgânica

>>

O Brasil tem 841 mil hectares 
de propriedades rurais voltadas para a 
produção orgânica

O Paraná é o 2º no ranking dos orgânicos, 
com 4.331 dos 19 mil produto-
res existentes no País

O Estado fica atrás apenas do Rio Grande 
do Sul, que tem 6.000 produtores 
de orgânicos
A produção atual no Estado é de 
77.971 toneladas de produtos 
orgânicos

(Fonte: Emater/PR)

duz nela seja realmente produto orgânico 
– sejam frutas, leite, verduras e outros.

Para se certificar como produtor or-
gânico, o agricultor deve preferencial-
mente ser pequeno, utilizar mão-de-obra 
familiar e ter uma área que dispense o uso 
intensivo de insumos e máquinas. O pri-
meiro passo é fazer um curso de capaci-
tação para certificar a propriedade com o 
“Selo Orgânico”. O programa tem parceria 
com diversas instituições, como a Emater 
(Secretaria de Estado da Agricultura), Se-
brae, Senar, universidades de cada região, 
prefeituras, Fetaep e associações regio-
nais de produtores interessados.

Novas tecnologias exigem 
ainda mais acompanhamento
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Os números impressionam. No Bra-
sil, o entulho gerado principalmente 
pela construção civil, e que deixa de ser 
reciclado, chega a 85 milhões de tone-
ladas ao ano. Daria para pavimentar 
3.500 km de estradas – seis vezes a ro-
dovia Fernão Dias (que liga os Estados 
de Minas Gerais e São Paulo) ou mais 
de 75% da Rio-Bahia.

A resolução 307 do Conama, de 
2004, estipulou o prazo até janeiro de 
2005 para que as construtoras ado-
tassem projetos de gestão de resíduos 
para as obras. Alguma coisa vem ocor-
rendo desde então, com o reaproveita-
mento de RCD (Resíduos de Constru-
ção e Demolição) para pavimentação 

FONTE Eng. Sérgio Eduardo Zordan, durante Seminário Gestão e Reciclagem de Resíduos de Construção e Demolição Avanços e Desafios, realizado na Universidade de São Paulo em 22 de setembro de 2005

Um destino para
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO Cascavel e União da Vitória têm projetos 

Brasil ainda “engatinha” no reaproveitamento de resíduos da construção e 
demolição, que são poluentes e chegam a 85 milhões de toneladas por ano

O QUE SOBRA
de estradas, pátios de universidades e 
outras obras. 

União da Vitória e Cascavel têm 
projetos com apoio do CREA-PR para 
transformar os resíduos em casas po-
pulares para população de baixa ren-
da e que resolvem vários problemas 
ao mesmo tempo: evita-se a poluição 
ambiental e o desperdício, diminuem 
os custos com transporte e o encur-
tamento da vida útil dos aterros pú-
blicos. E o melhor: minimizam-se os 
problemas de falta de moradia para 
as populações carentes (leia mais na 
página ao lado). Mas o Brasil ainda 
“engatinha”, neste setor, diz o geólogo 
e inspetor do CREA-PR Gerson Loren-

zi, da Fundatec (Fundação Paranaense 
para o Desenvolvimento da Indústria 
da Construção), de Cascavel.

Apesar da resolução, boa parte dos 
resíduos ainda é lançada em aterros 
públicos, com alto custo de transporte 
e comprometimento da vida útil des-
ses aterros, originalmente destinados 
a resíduos domiciliares urbanos (lixo 
caseiro). Entre outros inconvenientes, 
geram poluição por contaminação do 
solo, uma vez que não são separados, 
misturando-se elementos como metal, 
plástico e borracha a entulhos de ti-
jolos, concreto e telhas, que poderiam 
ser reciclados e reaproveitados em ou-
tras obras. (por Luiz Carlos Beraldo)

O TAMANHO DO ENTULHO
Quanto as principais cidades brasileiras produzem (mil toneladas/mês)>>
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União da Vitória usa resíduos 
para construir casa popular

Em Cascavel, sobras são moídas 
e viram blocos de concreto

Dois prédios em construção em Cascavel estão reciclando os 
resíduos em baias na própria obra, diz Gerson Lorenzi. Os cons-
trutores que reciclam seus resíduos ganham o “Selo Verde”, que 
dá direito a descontos na obtenção do ‘Habite-se’ para a obra. 

Os resíduos são moídos e misturados em argamassa e pedras 
e transformados em blocos de concreto para construção de ca-
sas de 50 m2 com dois e três quartos, cozinha, sala e banheiros, 

com divisórias em isopor e concreto leve. 

Os moradores contemplados com as casas pagam 
com trabalhos de educação ambiental nas respectivas 

moradias. Muitos são habilitados para construir 
as próprias casas, como serventes, pedreiros, 
mestres-de-obras etc. Cada unidade custa em 
torno de R$ 14 mil, pouco abaixo das constru-
ções convencionais. Até outubro de 2005 de-
verão ser construídas 26 casas, de 80 previstas 
pelo programa de Cascavel.

Em União da Vitória o programa “Nossa Casa” surgiu como 
uma espécie de ‘filho’ de outro programa, o Casa Fácil, do 
CREA-PR, por iniciativa da AEAVI (Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos do Vale do Iguaçu). Conta também a 
interação de outras instituições sociais. “Aqui a prefeitura não 
chegou a se interessar pelo programa”, conta Gilda Maria Ayres 
Pereira, da AEAVI. 

Além da produção de blocos de concreto 
de resíduos da construção, há a coleta de “so-
bras prontas”. Tijolos, telhas, portas, janelas, 
pregos, vidros e outros materiais não utiliza-
dos, que seriam descartados, são recolhidos. A 
AEAVI tem apoio do Exército para a coleta de 
materiais, que são classificados e reunidos por 
associações de bairros ou de moradores. 

Ainda não há definição de quantas casas serão 
construídas em União da Vitória, que serão feitas 
pelos próprios beneficiados. “Estamos na etapa de 
coleta e armazenagem dos materiais”, explica Gilda. 

O BOM EXEMPLO 1 O BOM EXEMPLO 2

NOVO Máquina para moer resíduos, em 
Cascavel: blocos para moradia popular

Jean Paterno



Quem 
TV DIGITAL Entidades se mobilizam por adoção de um padrão nacional

Mais do que mudança tecnológica, TV digital é um canal 
eficiente para fazer a inclusão social e aprimorar o 
conteúdo das emissoras; CONFEA participa de movimento 
que envolve 22 consórcios e institutos de pesquisa

por LYRIAN SAIKI

Norte-americano, europeu ou ja-
ponês? Nenhum deles. Padrão bra-
sileiro. Em meio às discussões sobre 
o melhor sistema de TV digital para 
o País, cresce o número de defenso-
res de uma tecnologia nacional, que 
atenda às necessidades locais e gere 
emprego e renda. Mais que isso. É 
nítida a importância de um debate 
amplo sobre o assunto. Afinal, não 
é apenas uma mudança tecnológi-
ca, mas a possibilidade de realizar a 
inclusão social, digital, aprimorar o 
conteúdo das emissoras de TV, tornar 
o veículo mais democrático. 

Embora o governo federal tenha 
assinado um memorando com o Ja-
pão — indicando que estaria propenso 
a escolher o padrão japonês, preferido 
das grandes emissoras de TV — o pre-
sidente Lula ainda não bateu o mar-
telo. A questão permanece em aberto 
e provoca discussões acaloradas. 

“A vantagem de ter uma tecnolo-
gia construída aqui é poder ‘temperar’ 
o sistema conforme as necessidades do 
País”, defende Takashi Tome, pesqui-
sador do CPqD (Fundação Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento em Tele-
comunicações). Tome e cerca de 1,2 mil 
profissionais brasileiros participaram 

CONTROLA ?
do estudo dos padrões por mais de dois 
anos, por meio de 22 consórcios de 
institutos de pesquisa que subsidiaram 
a decisão do governo. “Os três sistemas 
são muito bons, porém para a realida-
de deles”, pondera Tome. 

Para Jaques Sherique, conselhei-
ro federal do Confea e coordenador 
da Comissão de Assuntos Nacio-
nais, o Brasil perde muito se deixar 
de adotar o sistema brasileiro. “Os 
sistemas que hoje existem foram 
melhorados ao longo do tempo: 
o norte-americano para o euro-
peu, o europeu para o japonês, 
o japonês para o brasileiro”, 
explica. 

Para Sherique, se o 
País importar a tecnolo-
gia e os equipamentos 
da TV digital, estará 
fadado a ser mero 
fornecedor de mão-
de-obra. “Se não 
tivermos voz ati-
va, o Brasil será, 
mais uma vez, 
uma mera monta-
dora de equipamen-
tos”, sentencia.

NA PÁGINA 28 
A revolução chamada TV digital 

26 27



A primeira audiência pública sobre 
o padrão de TV digital foi realizada em 
23 de maio, pelo CREA-RJ, com parti-
cipação do presidente do Confea, Mar-
cos Túlio de Melo, representantes do 
Ministério Público e Ricardo Benetton, 
do CPqD, entre outros. 

O coordenador da Câmara Especia-
lizada de Engenharia Elétrica, Marco 
Antonio Biscaia, representou o CREA-
PR. “O representante do CPqD fez uma 
ótima colocação: antes de discutir o 
modelo mais adequado à realidade bra-
sileira, deve-se perguntar – o que se 
pretende com a implementação do sis-
tema de transmissão de sinais de áudio e 
vídeo digitais no Brasil? Quais os objeti-
vos?”, cita. Para Biscaia, só a partir disso 
deve-se fazer a opção. “Não adianta 
atropelar as coisas. Devemos discutir 
melhor o assunto”, afirma Biscaia. 

Para o engenheiro, produzir os 
componentes do sistema digital no 
Brasil fortaleceria as universida-
des, “especificamente no incentivo 
ao desenvolvimento de pesquisas” e 
minimizaria “a dependência tecnoló-
gica em relação a países mais desen-
volvidos, eliminando o pagamento de 
royalties por tecnologias importadas”.

Sobre o risco de o Brasil ficar 
isolado, sem ter a quem vender esta 
tecnologia, o presidente do CREA-PR, 
Álvaro J. Cabrini Jr., é taxativo: “O 
nosso padrão é o deles melhorado e 
adaptado à nossa condição. Não signi-
fica que vamos produzir algo aqui que 
não possa ser vendido no Japão.” 

Além de participar do encontro 
Rumos da TV digital, na Biblioteca 
Pública do Paraná, em 31 de maio, 
com participação de diversas entida-
des, o CREA-PR aprovou em plenário 
uma moção de apoio incondicional ao 
sistema brasileiro. O projeto consumiu 
cerca de R$ 65 milhões em pesquisas. A 
moção pede que a discussão tenha par-
ticipação da sociedade, tendo em vista 
as futuras conseqüências dessa decisão.

Audiências públicas 
discutem padrão 
de TV digital

A TV digital é debatida no País há mais de dez anos. No 
segundo governo de FHC, foram iniciados testes de campo 
entre os três sistemas em funcionamento: o norte-america-
no, o europeu e o japonês. 

Em novembro de 2003, no governo Lula, foi publicado o 
Decreto 4.901, que institui o Sistema Brasileiro de TV Di-
gital (SBTVD). O artigo 1º aponta o objetivo de “promover 
a inclusão social, a diversidade cultural do País e a língua 
pátria por meio do acesso à tecnologia digital, visando à 
democratização da informação”. 

Houve abertura ao debate e a criação de 22 consórcios, for-
mados por universidades que pesquisavam o tema e a pos-
sibilidade de desenvolver componentes que formassem um 
sistema brasileiro. 

Em abril de 2006, uma delegação composta pelos ministros 
Celso Amorim (Relações Exteriores), Hélio Costa (Comuni-
cações) e Luiz Fernando Furlan (Desenvolvimento) visitou 
o Japão e assinou um memorando de entendimento. Até o 
momento, porém, não houve qualquer definição oficial sobre 
o padrão a ser escolhido.  

HISTÓRIA EM 4 TEMPOS
O debate sobre a TV digital no Brasil

>>

1.

2.

3.

4.
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REVOLUÇÃO VISUAL

Interatividade e sincronismo com outras mídias, como o telefone celular, são algumas 
vantagens que estarão disponíveis com a TV digital, que pode permitir ainda:

1. Acessar e-mails.

2. Alterar legendas e excluir comerciais durante a exibição de programas.

3. Ter informações extras, em formato de texto, sobre os programas e anúncios (como 
lista de revendedores de determinado produto).

4. Escolher uma determinada câmera para acompanhar uma partida de futebol.

5. Responder perguntas do apresentador de um programa.

6. Ter acesso a notícias de trânsito, cotações econômicas, previsão de tempo.

7. Pesquisar informações sobre roupas e acessórios de atores, enquanto o espectador 
assiste a um filme.

8. Marcar consultas médicas.

Todas essas tecnologias estão disponíveis, mas o funcionamento delas no mercado nacional depende do padrão a 
ser escolhido pelo governo, do modelo de negócios adotado e do sistema operacional eleito

TV DIGITAL

INTERAÇÃO E SINCRONISMO   O que a TV digital oferece

PADRÃO NORTE-AMERICANO
O ponto forte do sistema é a alta definição. Mas a tecnologia ATSC (Advanced 
Television Systems Committee) ainda não desenvolveu um sistema que permita 
a mobilidade (recepção em ônibus, por exemplo) e portabilidade (celular). E o 
sistema permite pouca interatividade.

PADRÃO EUROPEU
Os europeus privilegiaram a multiprogramação, mas com transmissão padrão 
(qualidade inferior à de alta definição, mas melhor que a analógica). Isso per-
mitiria a entrada de novas emissoras no mercado, ampliando a oportunidade 
de produção de conteúdo e a disputa no mercado, o que não agrada às grandes 
emissoras. O sistema (Digital Video Broadcasting – DVB) também permite 
mobilidade e portabilidade, mas a tecnologia ainda está em testes. Opera na 
freqüência de 8 MHz, fator de desvantagem em relação ao japonês e ao norte-
americano, que operam em 6 MHz, espectro usado no Brasil para a TV aberta.

PADRÃO JAPONÊS
A tecnologia japonesa ISDB (Integrated Service Digital Broadcasting) é apon-
tada como a mais completa pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa. 
Permite transmissão em alta definição, mobilidade, portabilidade e interativi-
dade. O problema estaria no custo, o que deixaria de fora pequenas emissoras, 
não contribuindo para a democratização. 

OPÇÃO ESTRANGEIRA   A diferença entre os padrões

A TV aberta transmitida aos televisores 
de 90% dos lares brasileiros utiliza ca-
nais analógicos com largura de banda 
de 6 MHz. Na TV digital, a transmissão 
do áudio e do vídeo é feita por sinais 
digitais que, codificados, permitem 
uso mais eficiente do espectro eletro-
magnético, devido ao aumento da taxa 
de transmissão de dados na banda de 
freqüências disponível. Desta forma é 
possível transmitir:
1. Som e imagem de melhor qualidade 
viabilizando a Televisão de Alta 
Definição (HDTV). 
2. A resolução da imagem na TV 
analógica que é de 400 x 400 pixels 
poderá ser de até 1920 x 1080 pixels.
3. Até 4 canais na mesma faixa de 
freqüências utilizada por um canal 
analógico.
 
IMPLANTAÇÃO 
Terá uma transição de 10 a 15 anos, 
quando as emissoras transmitirão si-
multaneamente dois canais de 6 MHz: 
um analógico e um digital.
Com a introdução da tecnologia digi-
tal na radiodifusão de TV, o usuário 
poderá optar por uma das seguintes 
situações:
1. Continuar a receber a TV aberta da 
forma atual com sua TV analógica.
2. Adquirir um conversor para receber 
o sinal digital e convertê-lo para um 
formato de vídeo e áudio disponível 
em seu receptor de TV .
3. Adquirir uma TV nova que vem com 
o conversor.

ANTES E DEPOIS   
A TV digital e a analógica

A TV digital, os padrões e a diferença em relação ao modelo analógico

>>
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PRESERVAR
Conhecer para

GEOTURISMO Turista agora vai conhecer geologia das atrações do Estado

Projeto cria painéis para informar sobre a 
origem geológica dos principais pontos turísticos 
do Paraná para que turista conheça e tenha 
consciência sobre a necessidade de preservar

Quem for ao litoral paranaense, às Cataratas do Iguaçu ou a Vila Velha, 
vai se deparar com grandes painéis coloridos que revelam curiosidades sobre 
a origem rochosa desses locais e como surgiram determinadas esculturas 
naturais. São 26 painéis espalhados por pontos turísticos naturais do Paraná, 
dentro do projeto “Sítios geológicos e paleontológicos do Paraná”. A iniciati-
va é da Mineropar, autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Indústria, 
do Comércio e Assuntos do Mercosul.

“O objetivo é levar a geologia ao turismo e o turismo à geologia”, re-
sume o coordenador do projeto, o geólogo Gil Piekarz. Entendendo que as 
pessoas passam a preservar o que conhecem, a Mineropar decidiu inves-
tir na divulgação de informações geológicas, por meio de uma linguagem 
acessível. “Há uma parte ambiental importante. Quando há o conhecimento 
de que a Ilha do Mel tem menos de 5 mil anos, as pessoas procuram pre-
servá-la um pouco mais”, acredita.   

O técnico Evandro Pinheiro, da diretoria de Biodiversidade e Área Protegi-
da do Instituto Ambiental do Paraná, que apóia o projeto, concorda. “Quando 
a pessoa agrega valores geológicos, compreende que existem locais frágeis, que 
precisam ser preservados”, observa. “Falta este conhecimento. Quando se fala 
em terremotos, nos arenitos de Vila Velha ou nas Cataratas do Iguaçu, as pes-
soas não sabem como eles se originaram”, lamenta o coordenador regional da 
Câmara de Geologia e Engenharia de Minas do CREA-PR, João Tadeu Nagalli. 
Para ele, a importância do projeto é oferecer à população diretrizes de ocupa-
ção e critérios a serem observados. (por Lyrian Saiki)

O COMEÇO
A origem geológica de três das 
principais atrações turísticas do PR

CATARATAS DO IGUAÇU Estão sobre ro-
chas basálticas, resultado do maior derra-
me de lavas vulcânicas basálticas ocorrido 
na Terra, entre 120 e 130 milhões de anos 
atrás. Uma das conseqüências foi o extra-
vasamento de lavas vulcânicas basálticas, 
que sustentam e dão forma às Cataratas.

ILHA DO MEL Há cerca de 5.600 anos, o 
mar desceu ao nível atual, formando a 
parte mais nova das planícies costeiras 
paranaenses. A planície da Ilha do Mel 
formou-se de Oeste para Leste, a princí-
pio com cordões litorâneos. Mais tarde 
formou-se a larga planície arenosa unin-
do as partes Norte e Sul da Ilha. 

VILA VELHA Os monumentos geológicos 
de Vila Velha são do Arenito Vila Velha, 
do Período Carbonífero – 300 milhões de 
anos. O modelamento até chegar à forma 
de erosão atual é muito recente. As for-
mas dessas esculturas naturais derivam da 
ação das águas pluviais, da energia solar, 
das mudanças e alterações de temperatu-
ra e atividade orgânica sobre as rochas.

>>

INFORMAÇÃO
As Cataratas do Iguaçu, a Ilha do 
Mel e Vila Velha, três pontos turís-
ticos do Paraná que receberam os 
26 painéis, como o que aparece na 
imagem ao pé da página
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por ROMEU BRUNS
Alguém que ficasse fora do Brasil 

por três anos, sem ter notícias do se-
tor agropecuário, se espantaria com o 
contraste entre a empolgação de antes 
e o desânimo de agora. No meio tempo 
os produtores se endividaram, adqui-
rindo terras, equipamentos e insumos. 
Mas o resultado não veio.

O preço das commodities agríco-
las, cotadas em bolsas internacionais, 
despencou. A soja, por exemplo, de 
U$ 10,60 por bushel (27,2 quilos) caiu 
para U$ 4,60. Na moeda brasileira, 
passou de R$ 52,50 para R$ 23,00. A 
isso, some-se a seca, que prejudica há 

três anos a safra no Paraná, 
com redução da produção 

em 2,3 milhões de to-

O que está
CRISE NA AGRICULTURA Produtor está descapitalizado para pagar débitos

Prejudicado pelo câmbio e a queda do valor das 
commodities no mercado internacional, setor 
agropecuário acumula dívidas e prejuízos, que se somam 
às dificuldades históricas na infra-estrutura do País 

ERRADO
neladas. “Tivemos ainda redução do 
consumo de carne de frango, com o 
medo da gripe aviária, que diminuiu 
a demanda por farelo e milho. E hou-
ve ainda a crise na produção de carne 
bovina, por conta da febre aftosa”, 
lembra o presidente da Coamo, José 
Aroldo Gallassini.

Enquanto isso, o real experimen-
tou uma valorização de 39% (entre 
janeiro de 2003 e dezembro de 2005), 
diminuindo a competitividade dos 
agricultores brasileiros diante da con-
corrência internacional. Para o enge-
nheiro agrônomo Álvaro J. Cabrini Jr., 

presidente do CREA-PR, com o câmbio 
valorizado não há sustentabilidade no 
agronegócio. “Quando a soja estava na 
faixa de R$ 50, o câmbio estava em 
torno de R$ 3,70, patamar em que o 
setor fica extremamente competitivo. 
Não é à toa que os norte-americanos 
estão desvalorizando a moeda deles. 
Nós estamos no caminho inverso”, 
alerta Cabrini.

O principal impacto da crise se dá 
sobre a capacidade de pagamento dos 
agricultores. O presidente da Ocepar e 
da Fecoopar – Federação das Coopera-
tivas do Paraná e Ocepar, João Paulo 
Koslovski, explica que a maioria dos 
produtores não tem como pagar as 
dívidas de custeio da safra 2005/06, 
a parcela de financiamento de safra 
2004/05 renegociada para este ano 
e outras modalidades de fomento do 
setor, como Securitização e FAT Giro 
Rural. Além dos empréstimos do sis-
tema, existem compromissos diretos 
com tradings internacionais. Na última 
safra, empresas como a Cargill, ADM 
e Bunge concederam cerca de R$ 30 
bilhões em financiamentos. 

NA PÁGINA 32
O que trava o campo e como sair da crise
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>> No Plano de Safra, anunciado em 25 de maio, o governo fede-
ral incluiu medidas que vão de corte nos juros à renegociação de 
dívidas roladas anteriormente. Serão R$ 60 bilhões em créditos 
para o custeio: R$ 10 bilhões para a agricultura familiar e R$ 50 
bilhões para a comercial, 12,5% a mais que na safra atual. 

>> A repactuação de dívidas pode chegar a no máximo R$ 10 
bilhões, segundo o ministro Guido Mantega. São débitos que 
venciam em 2006 e que variam conforme o tipo de produto e a 
região. Os produtores terão quatro anos para quitar.

>> O pacote também rola dívidas que deveriam ter sido pagas 

no ano passado e neste. São débitos renegociados entre 1995 e 
2001. Mas serão contemplados apenas os 72 mil agricultores que 
pagaram em dia até 31 de dezembro de 2004. O setor queria refi-
nanciar a totalidade das dívidas.

>> Na opinião do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, o pa-
cote de socorro aos agricultores ataca um problema estrutural do 
setor que é o seguro rural. Foram incluídas algumas medidas que 
aperfeiçoam o seguro de renda, como o aumento das coberturas. 

>> E o governo se comprometeu a enviar ao Congresso um projeto 
de lei criando um fundo de catástrofes. 

>>

PLANO DE SAFRA GOVERNO PROPÕE RENEGOCIAR R$ 10 BI

O VALOR
Protesto contra o governo. 
Para presidente do CREA-

PR, a política cambial 
está errada e não garante 

sustentabilidade para o 
agronegócio. Cabrini cita 
o exemplo do presidente 
Bush, que tem deixado o 

dólar se desvalorizar como 
meio de incrementar a 

economia dos EUA 

>>
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CRISE NA AGRICULTURA

CÂMBIO

>> O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, para quem o setor 
agrário brasileiro chegou “ao fundo do poço”, condiciona o sucesso do 
pacote de ajuda à realização de uma reforma cambial. O governo federal 
preparava um conjunto de medidas para desvalorizar o real, retardado 
pela instabilidade do mercado internacional. Na opinião de representan-
tes do setor agropecuário, com o dólar acima de R$ 3, ganha-se compe-
titividade, o que amenizaria em parte as dificuldades de pagamento.

REESTRUTURAÇÃO
>> No documento “Crise no Campo”, elaborado pela OCB (Organização 
das Cooperativas do Brasil) e pela CNA (Confederação Nacional da Agri-
cultura), encaminhado ao Ministério da Agricultura e à Presidência da 
República, as entidades fazem um diagnóstico e apresentam propostas 
para o setor. Além das demandas emergenciais (alongamento das dí-
vidas e mais recursos para a safra, com garantia de preço mínimo), o 
estudo traz propostas estruturais.

>> ENTRE ELAS:

1. financiamento externo da produção voltada à exportação; 
2. programa de garantia de renda mínima e de emprego no setor agrícola; 
3. criação de um programa de capitalização das cooperativas; 
4. medidas tributárias como, por exemplo, estender aos produtores de 
oleaginosas os benefícios do Programa Nacional do Biodiesel, impulsio-
nando os biocombustíveis. 

INFRA-ESTRUTURA
>> A produção rural brasileira é extremamente eficiente da porteira para 
dentro. Mas os ganhos de produtividade se perdem na precária infra-es-
trutura de escoamento da produção. Estudo do Fórum Parlamentar Sul, 
que reúne as federações das indústrias dos estados do Sul, calcula que a 
região carece de R$ 7,3 bilhões para resolver os problemas identificados 
em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.

Não se planeja 
com variação do 
câmbio, diz FAEP

Leia entrevista com o presidente da 
Federação da Agricultura do Estado 
do Paraná, Ágide Meneguette. 

Faltou planejamento, que poderia 
ter amenizado a crise?
O maior problema é o câmbio e isso tem 
a ver com política macroeconômica. 
Não há planejamento que dê conta de 
plantar com o dólar a R$ 2,60 e colher 
a R$ 2,10. O Brasil é um país exporta-
dor e o governo tem de preservar isso. 
Quem sofre são os setores voltados ao 
mercado externo. Não só a agricultu-
ra. Mas, depois dessa crise, o produtor 
está escolado para planejar.

O que os produtores querem?
Que o governo alongue as dívidas. Nin-
guém quer perdão. Boa parte do endivi-
damento não foi contraída em bancos, 
mas com fornecedores. Por isso, o go-
verno precisa estudar formas de finan-
ciar os produtores. Mas o problema da 
agricultura não é só o câmbio. No Pa-
raná, são duas safras de verão e três de 
inverno prejudicadas pela seca. 

Qual a avaliação do Plano Safra?
Frustrou as expectativas. É um plano 
em condições melhores para o novo 
plantio, mas sem resolver o passivo 
dos produtores. Resolve alguns pro-
blemas no curto prazo, mas não ataca 
questões estruturais como o câmbio. O 
alongamento das dívidas também não 
contempla o total das dívidas.

O ritmo da produção 
Crise derruba safra no Brasil e no Paraná

>>
SAFRA DE GRÃOS SAFRA DE SOJA
Produção (ton)

Área plantada (ha)

Produção (ton)

Área plantada (ha)

2000/01 2004/052002/03 2000/01 2004/052002/03

2000/01 2004/052002/032000/01 2004/052002/03

18,9

120,1

22,1

42,8

36,8

110

26,4

99,0

7,16,2 7,2

8,4

51,9

8,5

13,9

51,1

10,9

37,8

4,1
2,8 3,6

46,8 22,9
18,5

BRASIL

PARANÁ

AVALIAÇÃO
O presidente da FAEP: pacote ruim
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O planejamento urbano está 
em pauta. Primeiro, por força da 
lei, mas também pelo interesse dos 
municípios e centros urbanos.

No Paraná, pelo menos 250 
dos 399 municípios já concluíram 
ou estão elaborando seus planos 
diretores. O Estatuto das Cidades 
determina que até 6 de outubro 
todo município com mais de 20 
mil habitantes tenha seu plano.

As prefeituras se movimenta-
ram. E a população, convocada a 

A nova lógica das

ESPAÇO URBANO 

250 municípios do Paraná concluíram ou estão elaborando seu plano diretor, uma 
exigência do Estatuto das Cidades que interessa e movimenta a população

CIDADES
participar, se interessou. 

Uma das principais novidades 
desses novos ou revistos planos 
diretores são as audiências públi-
cas, encontros onde os moradores 
conhecem e debatem os rumos do 
planejamento do seu município.

E num movimento importante 
como esse, a participação de pro-
fissionais habilitados no CREA-
PR é significativa. 

“O objetivo é que a própria 
comunidade exponha suas neces-

sidades, desejos e que ela mesma 
defina as prioridades”, afirma a 
arquiteta Ana Carmem de Oliveira, 
coordenadora do Núcleo Estadual 
na Campanha do Plano Diretor no 
Paraná e representante do Estado 
junto ao Ministério das Cidades.

NAS PÁGINAS 34 E 35 
Planos diretores reduzem desigualdades, 
e o exemplo de cinco cidades

NAS PÁGINAS 36 E 37 
A revitalização de centros urbanos 
e o exemplo de três cidades
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Plano dá chance de planejar para todos
AVANÇO Processo de planejamento permite ampliar serviços sociais e, com isso, reduzir desigualdades

por ANDRÉA BONALDO
O plano diretor dá aos municí-

pios e às cidades a chance de plane-
jar como querem crescer e monito-
rar esse crescimento. Isso permite se 
antecipar e corrigir erros que podem 
comprometer a qualidade de vida dos 
moradores e o meio ambiente. 

“Ele induz um processo de plane-
jamento no qual sejam maximizados 
os benefícios sociais, a redução das 
desigualdades, de custos operacionais 
e destinação de investimentos, aten-
dendo às exigências fundamentais 
de ordenamento das cidades, para 
que se cumpra a sua função social”, 
explica Carlos Nigro, arquiteto urba-
nista, conselheiro do CREA-PR e que 
atua na Federação das Associações 
dos Municípios do Paraná (Fermu-
par) e no Paranacidade. Segundo Ni-
gro, pelo plano diretor os municípios 
constroem seus modelos de susten-
tabilidade. 

A arquiteta Ana Car-
mem de Oliveira 
lembra que num 
plano dire-

ESPAÇO URBANO 

tor é importante garantir que toda a 
população tenha acesso aos equipa-
mentos urbanos, inclusive a de baixa 
renda. “A meta do Ministério das Ci-
dades é que as pessoas tenham acesso 
a tudo, também ao trabalho e à ren-
da, e mobilidade garantida para isso”, 
explica, lembrando a importância da 
participação dos moradores para ga-
rantir os resultados.

O último levantamento do Minis-
tério das Cidades, divulgado em maio, 
revela que 88% dos 1.684 municípios 
brasileiros que precisam concluir o 
plano estão trabalhando nele. 

A Lei Federal nº 10.257 
(Estatuto da Cidade) de-
termina prazo até 
6 de outubro. 

Vale para municípios com população 
superior a 20 mil habitantes e tam-
bém que estejam localizados em regi-
ões metropolitanas, sejam fronteiras 
ou tenham potencial turístico. “Muitas 
cidades estão revendo e atualizando 
seus planos, realizados há mais 
de 10 anos”, explica  Car-
los Nigro.

O CAMINHO
Pato Branco (esquerda) e Araucária 
(acima): plano diretor como estratégia 
para ordenar o crescimento
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Plano dá chance de planejar para todos

PLANO DIRETOR
Cinco exemplos de cidades que estão desenvolvendo o seu projeto

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 qualidade de vida dos moradores e a relação deles com o meio ambiente, além de 
melhorar a infra-estrutura que dá acesso às indústrias automotivas” conta a arquiteta e 
urbanista Susanne Pertschi, diretora do Departamento de Planejamento Urbano da cidade. 
Numa iniciativa inovadora no Estado, a cidade também está elaborando o Projeto de Pla-
nejamento Estratégico Municipal. O desafio é pensar e planejar coletivamente o município 
até 2025, envolvendo os cidadãos e toda a sociedade civil organizada.

São José dos Pinhais
>> 230 mil habitantes INFRA-ESTRUTURA SERÁ AMPLIADA

1

Toledo
>>105 mil habitantes PLANO INVESTE EM ENSINO E TURISMO 

2
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 
metas está aproveitar a presença de cinco instituições de ensino 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. 

Araucária
>>120 mil habitantes CIDADE QUER CINTURÃO DE EMPRESAS

3
Um dos principais desafios de Araucária é criar um cinturão de empresas agregadas às 
grandes, como as petroquímicas, como forma de amenizar a mistura de áreas industriais 
e residenciais. É comum uma casa colada a uma grande indústria. Devem ser criados 
atrativos para que famílias ocupem os vazios urbanos. Segundo o geógrafo Marcos Fer-
nandes Rute, o plano diretor do município tem como meta também garantir a preser-
vação ambiental. “Araucária é o segundo PIB do Estado, devido à forte industrialização. 
Em contrapartida, 80% do território são de áreas rurais, com realidades diferentes e 
obstáculos distintos em relação à preservação ambiental”, explica.

Londrina
470 mil habitantes
4

>> PROJETO PREVÊ 
INTEGRAÇÃO

O plano diretor de Londrina está em fase 
final de elaboração. Depois de intensa par-
ticipação da comunidade – até alunos de 
escolas públicas e particulares elegeram 
prioridades, que são levadas em conta – 
chegou-se às principais metas. “Entre elas 
está articular estruturas físicas e ambien-
tais que dêem um novo rumo ao desen-
volvimento da região”, explica o diretor de 
planejamento urbano do Instituto de Pes-
quisa e Planejamento Urbano de Londrina 
– IPPUL – e conselheiro do CREA-PR, arqui-
teto Gilson Bergoc. A intenção é criar uma 
área intermodal, o Arco Norte, que reunirá 
indústrias, empresas de tecnologia e novas 
atividades agrícolas de grande valor agre-
gado. Ações vão melhorar a circulação viá-
ria no centro. (Leia mais sobre o Arco Norte 
na seção ”Expresso” na página 6)

Pato Branco
70 mil habitantes
5
>> AGLOMERAÇÃO 

CENTRAL SERÁ REVISTA

Pato Branco está revendo seu plano di-
retor, que é de 1976. É preciso adequar 
trechos da malha viária à conformação 
da cidade e rever a aglomeração central, 
já que 95% da ocupação é urbana. Tam-
bém serão criadas novas áreas verdes e 
revitalização das atuais. A Associação de 
Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco 
faz parte, voluntariamente, do grupo ges-
tor do plano diretor. “Os profissionais não 
só atuam como cidadãos, como também 
garantem um plano que atenda às neces-
sidades reais da população”, destaca a ar-
quiteta e urbanista Marilú Fantin Rebelo, 
presidente da entidade. 

5vezes
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VOZ Londrina, que terá plano elaborado 
com intensa participação popular



Um plano diretor deve atender to-
dos os aspectos da dinâmica de uma 
cidade. O arquiteto e urbanista Carlos 
Nigro cita como exemplo os projetos 
de revitalização de centros urbanos. 

A revitalização das áreas centrais 
das cidades – que em muitos casos 
sofreram esvaziamento nas últimas 
décadas – tem essa capacidade de de-
senvolver o comércio, a vida cultural 
e o turismo, além de garantir o resga-
te e a preservação da memória. 

Curitiba, Cascavel e Londrina são 
três cidades que apostam numa revi-
talizada área central para incrementar 
o comércio e o serviço e, com isso, toda 
a economia (leia na página ao lado).

“Os centros das cidades são áreas 
potencialmente importantes para in-
crementar ações que promovam a in-
clusão social, a revitalização dos espa-
ços e readaptação de uso, de forma a 
proporcionar segurança e vitalidade”, 
afirma Ângela Buchmann, arqui-
teta urbanista, mestre em 
Estruturas Ambientais 
Urbanas. “O for-
talecimen-
to das 

ESPAÇO URBANO 

ações culturais e comerciais com ati-
vidades complementares, em horários 
alternativos, também colaboram.” 

“Garantir a qualidade dos espa-
ços públicos, a prioridade absoluta do 
transporte não motorizado, valori-
zando as ruas exclusivas para pedes-
tres e áreas de concentração e grande 
fluxo de pessoas, bem como a valo-
rização da imagem das áreas centrais 
das cidades e sua adequação para a 
acessibilidade universal (portadores 
de necessidades especiais), é a ga-
rantia da revitalização necessária”, 
diz o arquiteto Evandro Car-
doso Santos, professor 
de Urbanismo da 
PUC-PR. 

Revitalização favorece comércio e serviço
CENTROS URBANOS Para Ângela Buchmann, recuperação é “ouro” para as possibilidades que surgem

RESGATE  
Antiga sede do Banestado na Rua XV 
de Novembro, em Curitiba: Centro Vivo 
reúne empresários em consórcio para 
revitalizar a área central da cidade
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Ângela Buchmann lembra que 
hoje está mais fácil conquistar novos 
residentes. É que os preços das mora-
dias caíram nas regiões centrais.  (por 
Andréa Bonaldo)
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Na seção “Profissão e Mercado”, as 
oportunidades de trabalho para 
engenheiros e arquitetos 
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André Luis Gonçalves, presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Casca-
vel, conta que uma proposta para revitalizar a região central de Cascavel foi apresentada 
pela prefeitura em 2005 para autoridades e entidades de classe. A idéia inicial era priva-
tizar o processo. A iniciativa privada investiria e depois alugaria os espaços públicos. 

Após uma palestra de Jonel Chede na cidade, sobre o Projeto Centro Vivo, que revitaliza 
o Centro de Curitiba, a comunidade teve uma idéia mais clara de como pode ser este 
processo. “A atuação da associação foi definitiva para que a população entendesse que 
isso pode ocorrer de forma mais democrática”, conta Gonçalves, para quem a revitaliza-
ção dos espaços públicos precisa ser muito bem pensada e planejada.

Projeto preserva e 
resgata história do 
centro de Curitiba
Leia entrevista com o presidente do 
Conselho Gestor do Centro Vivo de 
Curitiba, engenheiro Jonel Chede

Além da movimentação comercial, 
qual é a importância de se revitalizar 
a região central de uma cidade?
Trata-se do resgate da nossa história e da 
preservação de nossos marcos mais tradi-
cionais. A região já concentrou as melho-
res lojas, tem imóveis famosos. 

A intenção é atrair o público e fazer 
com que o Centro seja novamente um 
importante ponto de encontro. É difí-
cil concorrer com os shoppings? 
Podemos oferecer atrativos comerciais. 
Hoje temos cinco cafés na Rua XV, contra 
apenas um há pouco tempo. O HSBC, um 
de nossos patrocinadores master, abre a 
agência em horário ampliado. Já temos 
uma faculdade na mesma rua. Tudo isso 
contribui para atrair o público e estamos 
desenvolvendo outras ações para isso. 

A idéia é reviver o glamour de anti-
gamente?
O tempo não volta. O perfil da população 
mudou, seus desejos também, mas pode-
mos ter um ponto de encontro novamente 
forte na cidade, modernizado, onde as pes-
soas possam se divertir e ter praticidade. 

DE REVITALIZAÇÃO
Veja o que estão fazendo Cascavel, Curitiba e Londrina

projetos

Cascavel
>>245 mil habitantes CIDADE QUER PROJETO DEMOCRÁTICO

1

O Projeto Centro Vivo, de Curitiba, é modelo de sucesso. Implantado a partir de maio de 
2004, começou pelo calçadão, a rua XV de Novembro, conhecida como Ruas das Flores,  
mas a idéia é levar estas ações também para os bairros. 

Uma parceria público-privada entre 200 empresários do condomínio Centro Vivo, prefei-
tura e o Governo do Estado investe na melhoria física da Rua das Flores e na recuperação 
de imóveis antigos e tradicionais. Promoções em datas especiais para o comércio e ativi-
dades culturais também fazem parte das estratégias para atrair o público.

O desafio agora é aumentar a segurança e trazer novos moradores. A intenção é trans-
formar a região em um grande shopping a céu aberto. Somente pela Rua das Flores 
passam 140 mil pessoas todos os dias.  

Curitiba
>>1,7 milhão de habitantes “CENTRO VIVO” JÁ É MODELO

2

A região central de Londrina passou pela primeira modificação a partir de 1977, quando 
a Avenida Paraná foi transformada em calçadão. Agora, há um novo projeto de revita-
lização. Segundo Nelson Brandão, presidente do Clube de Engenharia e Arquitetura de 
Londrina e conselheiro do CREA-PR, as ações incluem o calçadão e imediações. “Estão 
previstas a retirada de placas e a recuperação das fachadas dos prédios históricos, além 
da melhoria das condições dos lojistas, e estratégias para atrair a população”, explica. 

A Concha Acústica da cidade (Praça 1º de Maio) está em obras, etapa anterior do projeto 
de revitalização. Além do Clube, também participam da elaboração do projeto a Prefei-
tura e o IPPUL (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina). 

Londrina
>>470 mil habitantes PROPOSTA RECUPERA PRÉDIOS HISTÓRICOS

3

RENOVAÇÃO
Jonel Chede na Rua XV: novos atrativos
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Planejamento é janela de oportunidades
ORIENTE-SE Profissionais podem participar da formulação à execução de vários tipos de planos para cidades

A concepção do Planejamento Estratégico 
integra funções econômicas, características 
ambientais, sociais e territoriais do município 
e sua inserção regional. Ele deve:

INDUZIR o desenvolvimento urbano e rural 
de forma integrada na direção desejada.

PROMOVER a reforma urbana e a regu-
larização fundiária, garantindo a função 
social da propriedade, por meio da incor-
poração de instrumentos consolidados 
pelo Estatuto da Cidade. 

CONTEMPLAR a execução e implan-
tação de programas que promovam me-
lhorias sociais a todos os munícipes na 
área urbana e de expansão urbana com 
projetos habitacionais de interesse social, 
implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários, além de promover a urbani-
zação de áreas ocupadas pela população 
de baixa renda.

PROMOVER o ordenamento e direciona-
mento das áreas destinadas à expansão 
urbana incluindo diretrizes de expansão 
do sistema viário possibilitando transfor-
mações urbanísticas estruturais.

AMENIZAR os conflitos de uso e ocupa-
ção do solo. 

DEFINIR a destinação de espaços para 
implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários.

DEFINIR e ampliar espaços públicos de 
lazer, esporte e cultura.

RESTAURAR e ampliar áreas verdes, des-
de arborização urbana, praças e parques 
até fundos de vale.

CRIAR instrumentos que definam critérios 
de gestão das áreas de interesse  de preser-
vação ambiental, unidades de conservação 
ou proteção e valorização ambiental.

VALORIZAR o patrimônio cultural através 
da preservação histórica e paisagística.

PROFISSÃO & MERCADO um guia de oportunidades

Como engenheiros, arquitetos e 
agrônomos podem atuar no planeja-
mento estratégico das cidades? 

“O planejamento estratégico pres-
supõe ações para efetivar o plano 
diretor. Por isso precisa integrar 
o planejamento municipal e suas 
diretrizes devem ser inseridas 
no plano plurianual, nas diretri-
zes orçamentárias e no orçamento 
anual”, diz  a arquiteta e professora 
Angela Buchmann. 

O professor e pós-doutor em 
planejamento estratégico Denis Alci-
des Rezende afirma que é necessário 
conhecer os tipos de planos adotados 
na sua cidade e acompanhar de perto 
a execução. Há três modelos de plane-
jamento (veja quadro abaixo). 

Profissionais do setor têm opor-

1. PLANO PLURIANUAL Obrigatório por lei e deve ser implantado a cada quatro 
anos. O foco principal é o projeto financeiro. Prevê verbas para saúde, ação social 
e demais áreas, incluindo obras. Tem dois instrumentos de flexibilidade: a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei de Orçamento Anual (LOA). São aprovadas 
todo ano e permitem incluir obras para o ano seguinte.

2. PLANO DIRETOR Obrigatório em cidades com mais de 20 mil habitantes. O 
foco principal é o físico-territorial. Prevê o ordenamento por dez anos. 

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL Não obrigatório, que prevê o de-
senvolvimento da cidade a longo prazo, para os próximos 15 a 20 anos. Além dos 
dois focos anteriores, este ordena o município como um todo, incluindo aspectos 
ambientais e sociais.

PLANEJA E EXECUTA
As três opções adotadas pelas cidades

tunidade para atuar em todos, pres-
tando serviço para empresas que 
elaboram e executam os projetos ou 
mesmo como empregador. 

“O ideal é que, por meio do CREA-
PR, busquem movimentar o planeja-
mento estratégico de suas cidades, 
uma forma de pressionar o poder 
público a investir nesta área”, sugere 
Rezende, que é  autor do livro “Plane-
jamento Estratégico Municipal”, já 
em segunda edição, em parceria com 
Belmiro Valverde Jobim Castor. 

Outra estratégia é buscar parce-
rias público-privadas para garan-
tir a continuidade de projetos de 
planejamento. “Isso evita que ações 
sejam abandonadas no início de uma 
nova gestão municipal”. (por Andréa 
Bonaldo)

Decisões devem 
refletir a cidade 
que queremos

>>
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Curso explica como GPS funciona
TECNOLOGIA Promoção é da Associação de Engenheiros Agrônomos

AGENDA para você se programar

A Associação de Engenheiros Agrônomos do Paraná realizará o Treina-
mento Básico em GPS Garmin, em 15 de julho, em Curitiba. A proposta é, de 
forma prática, desmistificar o aparelho e mostrar como é simples de usar. O 
curso será na sede da Associação, em Curitiba. Vagas limitadas. Inscrições pelo 
e-mail aeapr@terra.com.br ou telefone (41) 3354-4745.

>> PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA URBANA E REGIONAL Oferecida 
pela UTP (Universidade Tuiuti do Paraná), em parceria com o IEP (Instituto de Engenharia do Para-
ná). O foco é o estudo multidisciplinar da cidade, formando competências para o desenvolvimento 
urbano e regional. Isso inclui aspectos técnicos, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Diri-
gido a profissionais da área ou outros que tenham interesse. Inscrições pelo telefone 0800 41 0800 
ou no site www.utp.br/especialização

>> 5 a 8 de julho FEIRA INTERNA-
CIONAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, 
EM CURITIBA Com novidades e soluções em 
produtos das indústrias do setor da constru-
ção. Paralelamente, acontecerá um seminário 
para arquitetos, engenheiros e empreiteiros de 
obras. Terá também rodadas de negócio. Das 
14h às 22h. Saiba mais pelo (41) 3243-3066.

>> MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA APLICADA À AGRICULTURA A Unipar (Universi-
dade Paranaense) já abriu inscrições. O curso é recomendado pela Capes e dirigido a profissionais 
graduados em agronomia, engenharia de alimentos e áreas afins. O objetivo é consolidar atividades 
científicas em biotecnologia aplicada à agricultura e formar profissionais para ensino, pesquisa e 
atuação no setor produtivo. Inscrições pelo site www.unipar.br, pelo telefone (44) 3621-2885 ou 
pelo e-mail mtdbiotecnologia@unipar.br

>> 29 de junho 2º SEMINÁRIO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO Realização da Associação Paranaense de Engenheiros de Segurança, em Curitiba. 
O tema central será a NR 32, com as diretrizes básicas para a implementação de medidas de 
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em estabelecimentos de assistência à saú-
de. Inscrições no site www.pontodereferencia.srv.br, pelo telefone (41) 3019-4798 ou pelo e-mail 
pr@pontodereferencia.srv.br

>> 20, 21 e 22 de julho CURSO DE AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS Promoção 
do IBAPE/PR. Serão apresentados métodos e critérios para avaliação de propriedades rurais, conside-
rando separadamente os seus componentes (terras, construções, culturas, recursos naturais etc.). O 
curso analisa o que influencia a identificação do valor de imóveis rurais, com apresentação da litera-
tura técnica e respeitando os preceitos normalizados pela ABNT e IBAPE. Para engenheiros, arquitetos 
e acadêmicos de Engenharia e Arquitetura. Informações pelo e-mail ibapepr@ibapepr.org.br

>> 28 de junho a 2 de julho 1a FEIRA 
DA CONSTRUÇÃO DE APUCARANA – FECAP  
Realização da Associação dos Engenheiros e Ar-
quitetos de Apucarana e a Associação Cultural e 
Esportiva. A feira é paralela à tradicional Festa 
da Cerejeira e entre as atividades estão previstas 
palestras técnicas sobre Engenharia Legal e En-
genharia de Segurança. Saiba mais pelo telefone 
(43) 3422-9140.

FEIRAS, PÓS-GRADUAÇÃO, MESTRADO, SEMINÁRIOS E CURSO

GOVERNANÇA COOPERATIVA CREA-PR
As reuniões de julho do programa que aproxima o conselho dos profissionais>>

DIA 18 Regional Ponta Grossa Colégio de Ins-
petores, Diretoria e Governança Cooperativa 

DIA 19 Regional Pato Branco Colégio de Ins-
petores e Governança Cooperativa

DIA 20 Regional Cascavel Colégio de Inspe-
tores e Governança Cooperativa

DIA 21 Regional Curitiba Colégio de Inspetores

DIA 27 Regional Maringá Colégio de Inspe-
tores e Governança Cooperativa 

DIA 28 Regional Londrina Colégio de Inspetores 
Leia mais no link Governança Cooperativa do site 
www.crea-pr.org.br
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>> 9 de agosto SEMINÁRIO — 
ACESSIBILIDADE: RESPONSABILIDADE PRO-
FISSIONAL, EM CURITIBA A promoção é do 
CREA-PR com apoio da UFPR, PUC-PR, UTFPR, 
IEP, SINDARQ, SENGE, ABENC. O evento pre-
tende sensibilizar os profissionais para a inclu-
são de dispositivos de acessibilidade em seus 
projetos, atendendo à legislação vigente. Das 
8h às 17h45. Saiba mais pelo 0800-410067.

A Governança Cooperativa compreende Reuniões Modais, Audiências com o Presidente, Ouvidoria, 
Reunião com Entidades de Classe e Gestão Administrativa.



O direito de competir
NOVOS TEMPOS Oferta e procura determinam o relacionamento dos profissionais do CREA com o mercado

Até alguns anos atrás, tanto a legislação profissional 
como as disposições normativas éticas viam com maus olhos 
a competição numerária entre profissionais jurisdicionados 
ao nosso sistema regulador. A lei 5.194/66 em seu artigo 
83 mandava: os trabalhos profissionais relativos a projetos 
não poderão ser sujeitos à concorrência de preço. Já o Có-
digo de Ética, adotado pela Resolução 205/71 proclamava 
claramente que não era permitido ao profissional solicitar 
nem submeter propostas contendo condições que constituam 
competição de preços.

Os tempos mudaram. Adotou-se o discurso de ajuste do 
conteúdo das profissões e da atitude dos profissionais às de-
mandas do chamado “mercado de trabalho”. A cultura pro-
fissional inclinou-se em direção a uma idéia mercadológica 
em que as regras de oferta e procura se tornam determinan-
tes das práticas individuais e condicionantes do relaciona-
mento interpessoal dos produtores de serviços especializa-
dos. Hodiernamente tendemos a traduzir aquelas realizações 
de interesse social e humano proclamadas no artigo inicial 
da lei 5.194/66, que tão nobremente caracterizam nossas 
profissões, em meras mercadorias e tratar o destinatário de 
nossos serviços, a sociedade humana, em simples consumi-
dores delas. São os sinais dos tempos, compreensíveis e até 
justificáveis pela rápida leitura da quadra histórica que pas-
samos, onde a poderosa “mão invisível do mercado”, lógica 
acalentada pelo pensamento liberal dominante, modela a 
conduta destes agentes do desenvolvimento da civilização.

Mudados os conceitos comportamentais, a norma respon-
deu também com mudanças. O art. 83 da lei 5.194/66 sim-
plesmente foi revogado pela lei 8.666/93, exatamente aquela 
que trata de licitações. Embora o alcance desta nova legislação 
se proponha a regulamentar a competição entre fornecedores 
junto ao serviço público, revogando o dispositivo de nossa 
lei reguladora, remove amplamente também o impeditivo de 

CÓDIGO DE ÉTICA por Jaime Pusch

livre concorrência profissional com base em preços. Alguém 
poderia dizer, em uma linguagem atual: - liberou geral!

A norma ética também se adaptou a estes novos conceitos. 
Hoje, é aceitável a competição profissional. Mais que aceitável, 
o direito de competir é expressamente assegurado pelo nosso 
código ético. Associado ao direito que o profissional tem de 
formular livremente seus honorários, segundo as caracterís-
ticas do serviço e de sua capacidade pessoal de realização, 
reconhece-se nele o direito de flexibilizar estes valores para a 
conquista de fatias de mercado. Porém, mais prudentemente, 
esta norma determina parâmetros concorrenciais. Exige-se, 
no mínimo, que o exercício deste direito profissional seja pra-
ticado com lealdade. Esta lealdade exigida para o exercício do 
direito atende ao princípio geral da honestidade. 

O remédio contra a paralisia concorrencial, tomado em 
dose única como direito individual do profissional, porém, 
pode apresentar reações adversas. Uma delas, imediata, é o en-
fraquecimento do velho tecido da reserva de mercado. O espaço 
de trabalho antes privilegiado passa a ser objeto de disputa. O 
espírito de cooperação fraterna corporativa, essencial ao desen-
volvimento das profissões, sofre também um sensível abalo.

O direito de competir, inclusive a preço, está assegurado. 
Tanto por lei, como por aceitação ética. A reserva de mercado, 
ainda acalentada por alguns, agoniza. Liberalização da com-
petição com manutenção de privilégios de mercado resulta 
numa contradição de difícil solução. Já, a fraternal coopera-
ção profissional - essência da vida das corporações de ofí-
cio, do nosso sistema profissional e da evolução das próprias 
profissões - pode ser mantida com saúde. Necessário é que 
exerçamos o direito de competir rigorosamente dentro dos 
princípios da honestidade de propósitos e de conduta, com 
espírito de lealdade ante nossos concorrentes. Afinal, somos 
unidades autônomas de um mesmo tecido e a saúde do orga-
nismo profissional depende da cooperação entre suas células.

O direito de competir, inclusive a preço, está assegurado. Tanto por lei, como por 
aceitação ética. A reserva de mercado, ainda acalentada por alguns, agoniza.“
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>> Em defesa da saúde
A possibilidade da gripe aviária se transformar em uma 

pandemia é quase uma certeza. Os efeitos dessa doença 
poderão ser devastadores, ou não. Tudo depende das carac-
terísticas reais dos vírus que aparecerem e de quanto esti-
vermos preparados para enfrentá-los. Graças à tecnologia, 
felizmente, existe a hipótese de se conter essa praga em 
limites reduzidos, sem grandes danos à humanidade.

A denominação dessa gripe, contudo, é enganosa. 
Ela já é um pesadelo para os criadores de frangos, patos, 
marrecos, perus etc. Ainda não é uma doença real entre 
nós. Quando vier a ser, talvez possa ter dimensões seme-
lhantes à da gripe espanhola, que matou mais gente que a 
Primeira Guerra Mundial. Aliás, seria conveniente que se 
procurasse saber o que foi essa praga e outras na história 
da humanidade. A ignorância (em endemias, epidemias 
etc.) é muito grande, explicando a tranqüilidade de nosso 
povo diante do que se diz a respeito da “gripe aviária”. 

Para os engenheiros o desafio é entender e agir para 
minimizar o impacto sobre a humanidade, pois, além das 

O Brasil está preparado para a gripe aviária?
QUEM É QUEM O engenheiro João Carlos Cascaes e o secretário de saúde do PR, Cláudio Xavier, respondem

PLURAL um tema, duas opiniões

questões sanitárias, teremos prejuízos, riscos de grandes 
acidentes e situações degradantes.

Podemos e devemos perguntar:
Como resistiremos a longos períodos de isolamento, 

quarentena ou a falta de produtos e equipamentos essen-
ciais?

Temos planos para enfrentar o pânico e a perda de 
pessoas operacionais?

Grandes instalações suportarão a ausência de funcio-
nários que sabem mantê-las operando?

Existem estoques estratégicos de material de manuten-
ção e reposição?

Existe engenharia dedicada à Defesa Civil?
Enfim, estamos preparados para enfrentar uma doença 

que em poucos dias será capaz de contaminar nações inteiras 
e matar milhões de pessoas? A “gripe aviária” poderá ser 
uma oportunidade de reencontro com a nossa fragilidade.

João Carlos Cascaes é engenheiro eletricista, mestre em Sistemas de Potência pela 
UFSC, presidente do IAUT (Instituto Automat), presidente da ABDC (Associação 
Brasileira de Defesa Cívica), ex-presidente da Copel (PR) e ex-diretor da URBS

>> Paraná está se organizando
Atualmente o mundo vive a expectativa de uma nova 

pandemia de influenza, a hipótese mais provável é que te-
nha origem em um vírus aviário da influenza. A Vigilân-
cia Epidemiológica e Ambiental está centrada no AH5N1 
(vírus da influenza tipo A, sub tipo H5N1). 

A influenza é uma doença aguda e infecto-contagiosa, 
a distribuição é universal, acometendo todas as faixas etá-
rias, sendo mais intensa em épocas de baixa temperatura.

Quando espalha-se por vários continentes, denomina-
se pandemia; neste caso dissemina-se rapidamente e em 
geral com alta mortalidade. O Paraná está se organizando 
para o enfrentamento de uma possível pandemia. 

Sob a coordenação da Secretaria de Saúde e o poste-
rior envolvimento de outras secretarias, como Agricultura, 
Meio Ambiente, Defesa Civil e as universidades, foi ela-

borado o Plano Estadual de Contingência do Paraná para o 
Enfrentamento de uma Pandemia de Influenza.

Dois treinamentos já foram promovidos pela Secretaria 
de Saúde. No primeiro participaram 60 profissionais e, em 
uma oficina, no final de maio, 200 profissionais das 22 
Regionais de Saúde e das secretarias envolvidas foram ca-
pacitados. Eles reproduzirão o treinamento em sua região, 
de forma interdisciplinar e multiprofissional.

Concomitantemente, a Secretaria de Saúde está esta-
belecendo a rede de assistência (unidades de saúde) que 
receberá os casos, se houver, e a rede de apoio ao diagnós-
tico e terapêutico. 

Em suma, o governo do Paraná está empenhado e to-
mando inúmeras medidas para enfrentar uma situação que 
esperamos que nunca ocorra.

Cláudio Xavier é secretário de Saúde do Paraná e vice-presidente do Conass (Con-
selho Nacional dos Secretários de Saúde)
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CREA-PR debate crédito de carbono e poluição

O FUTURO Dois eventos patrocinados pelo conselho discutem o fim da Era do petróleo e a novidade do CC

O mundo vai passar por uma transição nas próximas décadas até equa-
cionar questões como a escassez de recursos energéticos e a emissão de 
gases poluentes, que aquecem a atmosfera. 

Dois eventos realizados pelo CREA-PR, em maio, em Curitiba, abriram 
um amplo espaço para discussão e para os técnicos brasileiros tornarem-se 
especialistas em áreas como a negociação de créditos de carbono e soluções 
contra  poluição. Na ocasião, o presidente do CREA-PR, Álvaro J. Cabrini 
Jr., alertou exatamente para a necessidade de reformulação do perfil dos 
técnicos e de especialização nesses temas. (por Brisa Teixeira) 

Crédito de carbono 
pode gerar recursos 
para as prefeituras 

As oportunidades do crédito de 
carbono e a viabilidade do desenvol-
vimento de projetos para a sua gera-
ção foram tema do seminário “Pos-
sibilidades de Aplicação de Crédito 
Carbono”, realizado  em 10 de maio. 

Segundo o engenheiro civil José 
Fernando Thomé Jucá, as prefeituras 
ganharam um dispositivo de incen-
tivo financeiro para cuidar do meio 
ambiente com a possibilidade de 
aplicação de créditos de carbono de 
aterros de resíduos sólidos.

Também se debateu o efeito estufa 
e mudança climática e o carbono nos 
solos do Paraná, que apresentou pro-
jetos de fixação do carbono no solo 
em sistemas produtivos e também 
naturais de preservação, por causa da 
latitude em que estão.  

DE PONTA novidades a seu favor

Seminário trata de 
alternativas para 
substituir petróleo

O principal tema foi a constru-
ção de novas matrizes energéticas em 
substituição ao petróleo.

Entre elas, a viabilidade de células 
a combustível e a opção pela biomas-
sa – fontes orgânicas utilizadas para 
produzir energia, como o álcool e o 
biodiesel

O engenheiro agrônomo Luiz An-
tonio Rossafa, que falou sobre bio-
massa, explicou que a escassez do 
petróleo criou um cenário de oportu-
nidades. “O petróleo é difícil de ser 
encontrado, retirado, transportado e 
industrializado, ao contrário da bio-
massa, espalhada e mais próxima das 
oportunidades de engenharia”, diz.

O seminário foi promovido pelo 
CREA-PR, IEP (Instituto de Engenha-
ria do Paraná) e FIEP (Federação das 
Indústrias do Paraná), que sediou o 
encontro em 8 de maio.

ENCONTRO 1

ENCONTRO 2

TECNOLOGIA DAQUI
Na foto, célula a combustível de 200 
kW adquirida pelo LACTEC (Instituto de 
Tecnologia para o Desenvolvimento) e 
Copel, alimentada com gás natural. A 
célula combina o oxigênio do ar para 
produzir eletricidade, calor e água por 
reação química. Opera sem combustão, 
portanto, livre dos poluentes gerados no 
processo. A célula a combustível pode 
operar com eficiências muito superiores 

às dos motores de combustão interna 
ou turbinas e extrai mais 

energia elétrica 
com a mesma 
quantidade de 
combustível. Por 
não possuir partes 
móveis é bastante 
silenciosa.  
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A célula a combustí-
vel do LACTEC: como 
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O social a todos
os profissionais
registrados no
CREA-PR Benefícios Sociais

> Auxílio Pecuniário
> Pecúlio por morte
> Auxílio Funerário

Benefícios 
Reembolsáveis

> Auxílio Financeiro por 
desemprego ou invalidez
> Assistência médica, 
hospitalar e odontológica
> Assistência 
para aquisição de 
medicamentos
> Auxílio para aquisição de 
equipamentos e livros
> Plano de férias no país

Convênios Vantajosos
> Planos de Saúde
> Hospitais
> Clínicas Médicas, 
médicos e dentistas
> Laboratórios e exames 
complementares
> Seguros contra terceiros, 
etc.
> Hotéis
> Previdência Privada
> Créditos especiais 
– Banco do Brasil
> DATACAD Brasil

Confira o que temos em
nosso site: www.caixapr.org.br

CAIXA/PR
Rua Dr. Zamenhof, 35 – Alto da Glória
80030-320 – Curitiba- PR
Fone: 0800-6420003       Fax: (41) 3353-1554
E-mail: caixapr@crea-pr.org.br




