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Falta de infra-
estrutura prejudica 
o turismo no PR

LITORAL

Uso do lodo de 
esgoto na agricultura 
gera polêmica

SAÚDE PÚBLICA

Cadeias produtivas se 
destacam, mas sofrem 
com infra-estrutura

ECONOMIA DO PR

Uma publicação do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná
Setembro . Ano 9 . n0 40

A UNIÃO
Faz cinco anos que o Paraná se 
mobilizou contra a privatização da 
Copel. O tempo mostra que os para-
naenses estavam certos. A empresa 
saiu de um prejuízo de R$ 320 
milhões em 2003 para um lucro 
de R$ 502 milhões em 2005

FORÇA Manifestantes e a polícia 
em frente à Assembléia Legislativa 
do Paraná em 2001, na entrega de 
projeto de lei contra a venda: en-
volvimento de 426 entidades de 
todo o Estado

QUE VALEU A PENA

ELEIÇÕES Candidatos ao governo receberão proposta do CREA-PR
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Municípios pedem 
mais infra-estrutura

PENSANDO O LITORAL

Falta de saneamento básico, má 
qualidade da água e sistema viário 
estrangulado são alguns dos 
problemas do litoral, que necessita 
de políticas públicas duradouras
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BELEZA 
PRECÁRIA
Canoa em praia de 
Guaratuba, que tem 
apenas 28% dos 
imóveis ligados à 
rede de esgoto

CREA-PR apresenta 
proposta a candidatos

24 ELEIÇÕES

Conselho cria matriz de raciocínio 
para propor desenvolvimento susten-
tável com inserção dos profissionais.

Nova norma 
amplia segurança

36 NR 32

Norma Regulamentadora 32, que trata 
dos riscos para o trabalhador da área 
de saúde, foi debatida em seminário.

Mobilização contra 
venda faz cinco anos

12 COPEL

O Paraná inteiro se mobilizou em 2001 
contra a privatização. Cinco anos depois, 
empresa mostra que valeu a pena.

Lactec coloca o 
PR na vanguarda

31 CONHECIMENTO

Laboratório está entre os três maiores 
centros de pesquisa geradores de pa-
tentes no setor de energia elétrica.

Resíduo de esgoto 
serve de fertilizante

18 LODO

Distribuição pela Sanepar a agricul-
tores cadastrados gera polêmica so-
bre a qualidade do produto.

Infra-estrutura 
prejudica setores

32 CADEIAS PRODUTIVAS

Grãos, cana-de-açúcar, madeira e me-
tal-mecânica são destaque, mas crise 
na infra-estrutura trava desempenho.

LEITURA RÁPIDA a revista em duas páginas
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04 CARTA  O compromisso do CREA-PR com o 
desenvolvimento sustentado do Paraná é a tônica desta edição.

06 EXPRESSO  CREA-PR cria novo canal com os profissionais. 
O engenheiro civil Antonio Borges dos Reis é o primeiro ouvidor.

10 GUIA CREA-PR  Conheça a Governança Cooperativa, que 
por meio de cinco tipos de reuniões leva o CREA-PR a todo o Estado

38 PROFISSÃO & MERCADO  Prominp, programa da in-
dústria de petróleo, é oportunidade de trabalho para profissionais

39 AGENDA  Curitiba será sede do III Seminário Paranaense 
de Energia Elétrica (SPEE), de 20 a 22 de setembro.

40 ÉTICA PROFISSIONAL Jaime Pusch fala sobre o direito 
do profissional de se recusar a manter contratos firmados.

41 PLURAL  Os engenheiros Eduardo Sciarra e Valdir Izidoro 
dão a sua opinião sobre a polêmica rotulagem de transgênicos.

42 DE PONTA Conheça quatro novidades apresentadas 
na Expocon, exposição de fornecedores da construção civil.

31
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Às vésperas de mais um processo eleitoral, que já movimenta o Paraná, 
o CREA-PR apresenta, nesta edição, uma proposta para o desenvolvimento 
sustentado do Estado, como forma de contribuição à sociedade. As dire-
trizes contidas no documento são oferecidas, ao mesmo tempo, aos candi-
datos ao governo do Paraná, com a finalidade de servir à formulação de 
políticas públicas para este desenvolvimento.

A geração de renda, o equilíbrio de oportunidades entre as diferentes 
regiões e a complementaridade entre funções são objetivos a alcançar. O 
necessário ciclo de desenvolvimento econômico a ser experimentado pelo 
Paraná tem como base fatores primordiais, dentre os quais estão a água, a 
energia e os bens primários.

Esta edição abre espaço também para que os candidatos exponham 
suas soluções para estas questões, entendidas como fundamentais para a 
garantia do desenvolvimento sustentado, sendo fatores imprescindíveis à 
sobrevivência do ser humano. 

Para que estes objetivos se concretizem, é preciso a mobilização dos 
profissionais, entidades de classe e instituições de ensino. Como a que 
ocorreu há cinco anos, na luta da sociedade civil contra a venda da Copel. 
Com a liderança de entidades como o CREA-PR e SENGE, dentre outras 
mais de 400 em todo o Paraná, o movimento balizou a discussão e o en-
tendimento de que a empresa era parte integrante do desenvolvimento 
econômico e social do Estado. A mobilização deu resultado. A Copel conti-
nua sendo um patrimônio paranaense e dos paranaenses.

Ainda nesta edição antecipamos uma situação que tende a ser vivida 
novamente no verão – a necessidade de investimento em infra-estrutura 
no litoral. Todos os anos, os veranistas sofrem com a falta de saneamento, 
qualidade de água, lugares impróprios para banho e outros. Alertamos 
mais uma vez que o litoral precisa de políticas públicas duradouras, que 
estendam-se por todo o ano e não simplesmente nos meses em que as 
cidades litorâneas ampliam sua população. Ainda há tempo hábil para que 
profissionais das áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia possam 
discutir, avaliar e contribuir para a solução de problemas como estes, ba-
seados no conhecimento técnico-científico que possuem.

Com a discussão de questões como as citadas acima, o CREA-PR reforça 
e externaliza o seu compromisso com a sociedade, em contribuir com o 
desenvolvimento e permear a participação dos profissionais no processo 
de consolidação das propostas entendidas como viáveis para o crescimento 
econômico e social que tanto almejamos.

Uma ótima leitura a todos.

Compromisso com o desenvolvimento
INSERÇÃO PROFISSIONAL CREA-PR apresentará proposta à sociedade e aos candidatos ao governo

A geração de renda, o 
equilíbrio de opor-
tunidades entre as 
diferentes regiões e a 
complementaridade 
entre funções são 
objetivos a alcançar 
com a proposta que o 
CREA-PR apresentará 
aos candidatos ao 
governo. O necessário 
ciclo de desenvolvi-
mento econômico a 
ser experimentado 
pelo Paraná tem 
como base fatores 
primordiais, dentre os 
quais estão a água, 
a energia e os bens 
primários.

“

CARTA a palavra do presidente

Álvaro J. Cabrini Jr. é engenhei-
ro agrônomo e tem especializa-
ção em planejamento e 
desenvolvimento agrícola
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EXPRESSO um giro pelo Paraná

Entrou em funcionamento, em 
julho, o serviço de Ouvidoria do 
CREA-PR. O objetivo é abrir um 
canal de relacionamento democrá-
tico entre o Conselho e os profissio-
nais. O encarregado de receber as 
manifestações e encaminhá-las aos 
órgãos competentes é o engenheiro 
civil Antonio Borges dos Reis. De 
acordo com ele, a Ouvidoria pro-

>> O programa Casa Fácil, 
desenvolvido em parceria 
entre a prefeitura do 
município, Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos 
de Cascavel e CREA-PR, 
ganhou uma nova forma de 
divulgação. 

>> A Companhia 
Cascavelense de Transporte 
e Tráfego, empresa ligada 
à administração pública, 
imprimiu 1,2 milhão 
de vales-transporte 
promovendo o projeto que 
facilita o acesso de famílias 
carentes à moradia. 

>> É a primeira vez que o 
convênio é divulgado dessa 
forma em Cascavel. Os 
vales começaram a circular 
em julho e valem até 31 de 
outubro. (por Jean Paterno)

A mobilização dos profissionais de Engenharia e Arquitetura de Londrina 
impediu que a Câmara de Vereadores aprovasse um projeto de lei que prevê a 
extinção do CMPU (Conselho Municipal de Planejamento Urbano). 

Composto por técnicos da Universidade Estadual de Londrina, clubes de serviço, 
município e até por um representante do legislativo, o órgão é referência técnica 
nas propostas de alterações do Plano Diretor e na doação de áreas públicas.

O projeto de lei é de autoria do vereador Flávio Vedoato (PL). O principal 
argumento para pedir a extinção foi o fato de a empresa do presidente do CMPU 
ter feito o RIAU (Relatório de Impacto Ambiental e Urbano) para o projeto de 
aprovação de um loteamento em Londrina. 

O engenheiro Nilton Capucho, presidente do CMPU, respondeu que o documento 
elaborado por sua empresa apenas embasava a decisão de todos os conselheiros. 
Ele viu o projeto de lei como uma retaliação. “Nós questionamos muitas aprovações 
da Câmara que não têm embasamento técnico”, afirma. 

O engenheiro de telecomunicações Jefferson Oliveira da Cruz, gerente regional 
do CREA-PR em Londrina, também defende a manutenção do CMPU. “É preciso 
ter um planejamento físico-territorial para o município se desenvolver e isso só é 
possível com a participação de profissionais da área”, afirma. (por Diego Prazeres)

Planejamento
LONDRINA Votação mobiliza profissionais de Engenharia e Arquitetura

TERRITORIAL

CREA-PR cria ouvidoria e amplia acesso
CURITIBA Engenheiro Antonio Borges dos Reis é o primeiro ouvidor

porcionará melhor atendimento às 
necessidades dos profissionais e 
maior qualidade aos serviços pres-
tados pelo Conselho. 

CONTATO Fone 0800 64 70067, fax 
(41) 3350-6817, carta ou pessoalmente 
na sede do Conselho: Rua Dr. Zame-
nhof, 35, Alto da Glória, 1º andar, em 
Curitiba (CEP 80030-320), das 8h às 
11h30 e das 13h30 às 18h.

CASCAVEL 
CASA FÁCIL 
ESTAMPA VALE-
TRANSPORTE

ESPAÇO Calçadão de Londrina, que manteve o conselho de planejamento

FALE Borges dos Reis: atendimento mais ágil e com mais qualidade

Jo
el

 R
oc

ha

N
C

om
 L

on
dr

in
a



07

>> A cada mês, 20 canteiros de 
obras de Ponta Grossa recebem uma 
visita para fiscalização conjunta 
de representantes do CREA-PR, 
Sinduscon-PR (Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do Paraná) 
e Fetraconspar (Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias de 
Construção). 

>>   O município foi um dos primeiros 
a aderir à iniciativa do Comitê 
Diretor do Programa de Combate 
à Informalidade no Mercado de 
Trabalho da Construção Civil, 
formado por entidades do governo, 
empresas e trabalhadores. 

>>   O comitê quer reduzir a 
informalidade no setor, que 
atinge mais de 40% dos 145.000 
trabalhadores da construção no 
Paraná, segundo o IBGE. 

>>  “É uma forma de resguardar 
os profissionais, que podem ser 
responsabilizados no caso de 
acidentes de trabalho, por exemplo”, 
diz a agente de fiscalização da 
Regional Ponta Grossa do CREA-PR, 
Sandra Mara França Herrera (por 
Jocelaine Santos)

PONTA GROSSA
FISCALIZAÇÃO 
CONJUNTA COMBATE 
INFORMALIDADE

>> Carteira de identidade.
>> CPF — Cartão do Cadastro de Pessoa 
Física.
>> Título de eleitor, se brasileiro.
>> Duas fotografias coloridas, de frente, 
nas dimensões 3X4.
OBS.: Para incluir grupo sangüíneo e 
fator Rh é preciso um comprovante 
de laboratório original ou declaração 
assinada com os dados.

FIQUE EM DIA
Documentos (original e cópia) e datas para o recadastramento>>
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DATAS DE CONVOCAÇÃO
nomes iniciando data de 
pela letra recadastramento
A-B 18/9 a 18/10
C-D 19/10 a 19/11
E-F-G 20/11 a 20/12
H-I-J 21/12 a 21/01
K-L 22/01 a 22/02
M-N  23/02 a 23/03
O-P-Q 24/03 a 24/04
R-S 25/04 a 25/05
T-U-V-W-X-Y-Z 26/05 a 26/06

MAIS INFORMAÇÕES: 0800 41 0067

RECADASTRAMENTO
PARANÁ Informações vão para banco de dados do Sistema CONFEA/CREA

PROFISSIONAL

DOCUMENTO 
Modelo da nova carteira para profissionais 
do Sistema CONFEA/CREA: banco de dados

A partir de 18 de setembro começa 
o recadastramento de todos os pro-
fissionais que possuem registro ativo 
no CREA-PR. A finalidade é compor o 
banco de dados do Sistema de Infor-
mações CONFEA/CREA e viabilizar a 
substituição da carteira de identidade 
profissional. As novas carteiras terão 
registro nacional e validade de cinco 
anos.

Os profissionais serão chamados 
por edital, atendendo a uma divisão 
por letra inicial do nome (quadro 
abaixo) e deverão comparecer com 
um documento (abaixo listados) 
na sede de uma das Inspetorias 
do CREA-PR. Até 30 de junho de 
2007, o recadastramento para a 
emissão da nova carteira será gratuito 
para quem entregar os documentos e 
atualizar o cadastro no prazo definido 
pelo edital. Quem não comparecer no 
prazo estabelecido pagará 50% do 
valor referente ao registro. 

Recadastramentos feitos após o 
prazo de convocação — de 1º de julho 
a 31 de dezembro de 2007 — também 
terão custo de 50%. Após essa data, 
será cobrada taxa integral. Após 31 de 

dezembro de 2007, o profissional que 
não tiver efetivado o cadastro nacio-
nal não poderá ter acesso aos serviços 
prestados pelo CREA-PR, inclusive ao 
registro de ART (Anotação de Respon-
sabilidade Técnica).
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EXPRESSO um giro pelo Paraná

Propriedades urbanas ou rurais podem aproveitar a energia solar para 
reduzir seus custos. A água pode ser aquecida até 40º ou 50º C por meio de um 
processo caseiro, que não exige grande conhecimento técnico para a construção 
da estrutura. Com um treinamento rápido, qualquer um pode fazer.

Três propostas foram desenvolvidas por alunos da UTFPR (Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná) de Pato Branco. Os sistemas foram apresentados 
a produtores rurais, no primeiro semestre, durante o 5º Agroshow.

“Apresentamos aos produtores alternativas para aquecer a água que podem 
ser desenvolvidas com materiais que temos em casa”, lembra o engenheiro 
agrônomo Wilson Itamar Godoy, professor da instituição e um dos responsáveis 
por estimular as pesquisas dos estudantes. “O único cuidado que se deve ter 
é com a manutenção do material utilizado na construção do sistema, pois se 
degrada quando exposto ao sol”, explica outro professor, o engenheiro mecânico 
Jean-Marc Stephane Lafay. (por Marielle Sandalovski Santos)

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
Campus Pato Branco da UTFPR 
>>Jean-Marc Stephane Lafay, (46) 3220-2627 (Tecnol. em Manut. Industrial); 
>> Wilson Itamar Godoy, (46) 3220-2536 (Agronomia).
 

CASA NOVA Ilustração do novo prédio da associação em Cândido Rondon: novidades

>> O uso de novos materiais, como 
esquadrias de PVC e sistemas de ilumi-
nação inteligentes — mais eficientes e 
econômicos que os convencionais — é 
a principal característica de um prédio 
de 280 m2 em construção em Marechal 
Cândido Rondon. O local vai abrigar a 
Associação de Engenheiros e Arquite-
tos, que atende a nove municípios. 

>> A obra deve estar pronta em 
setembro e é resultado de uma antiga 
aspiração dos associados, informa o 
presidente da entidade, o arquiteto Vil-
son Rheinheimer. “A área é privilegiada 
e contribui para projetar ainda mais a 
imagem da entidade e dos profissio-
nais que ela representa”, diz ele. 
(por Jean Paterno)

MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ASSOCIAÇÃO GANHA 
NOVA SEDE MUITO 
MAIS MODERNA

>>

Água quente a
PATO BRANCO Estudantes criam sistema para aproveitar energia solar

BAIXO CUSTO

SECO O campo sofre 
com a falta de chuva

LONDRINA
SECA PROVOCA 
PREJUÍZO DE 
R$ 60 MILHÕES
>> Levantamento do Deral 
(Departamento de Economia 
Rural) de Londrina, feito em 
julho, mostra que a estiagem 
já provoca perdas de cerca de 
R$ 60 milhões nas culturas do 
trigo e do milho safrinha em 
19 municípios da região de 
Londrina. 

>>  A última vez que choveu 
significativamente no Norte do 
Estado foi em abril. Segundo 
o setor de meteorologia do 
Iapar (Instituto Agronômico do 
Paraná), é a seca mais grave no 
Paraná nos últimos 27 anos. 
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DE OLHO O Estádio Anilado, visto-
riado dentro do programa Fiscalização 
Preventiva: antecipação aos riscos

A terceira etapa das diretrizes do Plano Diretor Urbano de Maringá prevê 
a urbanização da região denominada Gleba C do Novo Centro de Maringá.  O 
plano, em elaboração por solicitação da Secretaria Municipal do Desenvolvi-
mento Urbano, Planejamento e Habitação (Seduh), pretende urbanizar a área 
de 187.795,40 m2 que envolve todo o quadrilátero entre as avenidas Herval, 
João Paulino, Duque de Caxias e Tamandaré, incluindo ainda a antiga estação 
rodoviária e a Praça Raposo Tavares.

Está prevista a construção de dois edifícios comerciais, uma biblioteca 
pública, um auditório e uma grande cúpula com rotatória sobre a laje do túnel 
para servir de referência à estação ferroviária subterrânea. O atual terminal 
provisório urbano e a antiga estação rodoviária metropolitana devem ser rebai-
xados — a abóbada central do prédio será preservada — e serão implantados 
estacionamentos em três níveis no subsolo da Praça Raposo Tavares. 

O projeto é dos escritórios de arquitetura Botti & Rubin e Aflalo & Gas-
perini, de São Paulo. As novas diretrizes do plano foram apresentadas pelo 
prefeito de Maringá, o engenheiro civil Silvio Magalhães Barros II, a entidades 
do município, inclusive as ligadas ao sistema CONFEA/CREAs.

Com os olhos
MARINGÁ Plano Diretor prevê urbanização do novo centro

NO FUTURO

MODERNIDADE Ilustração de novo complexo urbano em Maringá; no plano diretor

>> Uma iniciativa que tem a 
participação do CREA-PR e 
outros órgãos públicos lançou, 
em Francisco Beltrão, uma 
nova ação: a Fiscalização 
Preventiva Integrada. 

>>  O objetivo é, a partir da 
análise de riscos dos prédios 
e construções, tentar evitar 
acidentes que possam causar 
danos à integridade física da 
população e prejuízos materiais. 

>> Além do CREA-PR, parti-
cipam entidades como o Minis-
tério Público, a Polícia Militar e 
o Corpo de Bombeiros. 

>> O programa foi lançado em 
junho. Uma das edificações fis-
calizadas foi o Estádio Anilado. 
Os inspetores e agentes de 
fiscalização do CREA-PR foram 
chamados para verificar as 
condições do local em relação 
às engenharias Civil, Elétrica, 
Química e Arquitetura. (por 
Marielle Santos)

FRANCISCO BELTRÃO
FISCALIZAÇÃO 
PREVENTIVA UNE 
ENTIDADES
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GUIA CREA-PR o conselho ao seu dispôr

EM MOVIMENTO

GOVERNANÇA COOPERATIVA Programa foi implantado em abril 

Com Governança Cooperativa, CREA-PR vai a todas as regiões do Estado, 
fortifica associações e entidades e valoriza os profissionais habilitados no Conselho

Conselho

A aproximação do CREA-PR do 
profissional é estratégica nas mudan-
ças de gestão que estão ocorrendo no 
Conselho. Uma das principais ferra-
mentas desse modelo foi implantada 
em abril. É a Governança Cooperati-
va, uma verdadeira evolução do pro-
cesso decisório do CREA-PR quanto 
às estratégias de gestão. 

A Governança Cooperativa com-
preende encontros regulares e em 
todas as regiões do Estado entre o 
CREA-PR e seus profissionais. É aber-
ta para qualquer profissional habili-

tado no Conselho. São cinco diferen-
tes modalidades de encontros (veja na 
página ao lado), e que permitem que 
o CREA-PR se desloque até os pro-
fissionais. Cerca de 600 profissionais 
participam de cada rodada de reuni-
ões nas seis regionais.

Para o superintendente do Con-
selho, engenheiro agrônomo Celso 
Ritter, esta é uma das características 
mais importantes da nova gestão: “O 
CREA-PR sempre foi focado na capi-
tal, no prédio, na sala e nas decisões. 
Estamos mudando isso com iniciativas 

como a Governança Cooperativa”. 
Ao participar ativamente dos en-

contros, os profissionais influenciam e 
sugestionam o plano do Conselho, por 
meio de documentos que terão trata-
mento formal e resultarão na melho-
ria das decisões. Além disso, reforça 
o caráter democrático do CREA-PR, 
a partir do momento em que ficam 
claras as responsabilidades e postu-
ras de cada uma de suas estruturas 
organizacionais. Confira detalhes e 
a programação para 2006 no site do 
CREA-PR (www.crea-pr.org.br).

OPINIÃO
O que pensam os engenheiros Irineu Zambaldi e Margolaine Giacchini  sobre o programa

>>
O engenheiro agrônomo Irineu Zambaldi 
é inspetor do CREA-PR em Londrina 
e participou da última reunião de 
inspetoria da regional. Na sua opinião, 
a Governança Cooperativa funciona no 
momento em que busca informações 
e subsídios dentro de cada categoria 
profissional e leva tudo isso à Diretoria 
do CREA-PR. “O que foi levantado 
na última reunião já foi enviado para 

as respectivas câmaras. E o fato 
de reunir os profissionais 

para discutir os assuntos 
pendentes, por si só já 

é um grande avanço”, 
afirma Zambaldi.

A engenheira civil Margolaine Giacchini 
é diretora de imprensa da Associação 
de Engenheiros e Arquitetos de Ponta 
Grossa. Participou da reunião modal da 
sua regional e tem grandes expectativas 
quanto à iniciativa do Conselho: 
“Este programa é muito importante. 
Vai melhorar o relacionamento entre 
profissionais, da entidade com o 
profissional e das entidades entre si. E 
sempre com a mediação do Conselho, que 
é muito importante”, explica. Margolaine 
acredita que, com uma participação 
maior dos profissionais, as entidades serão 
fortalecidas, valorizando o profissional 
e o atraindo às entidades, num 
ciclo onde todos só têm a ganhar. 
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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

DIRETORIA

PRESIDENTE 
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ENGENHARIA MECÂNICA Sugestão de elaboração de novas Deliberações Nor-
mativas (DNs) sobre temas como manutenção de veículos utilizados no trans-
porte de escolares; fabricação, instalação e manutenção de equipamentos para 
uso de biogás; projeto e fabricação de artefatos de fibra de vidro, tais como 
carrocerias para veículos, piscinas e reservatórios.
AGRONOMIA Sugerida implementação da fiscalização na área florestal na 
região de Ponta Grossa e Vale do Ribeira; revisão dos parâmetros de fiscali-
zação na área de produção agrícola e animal; proposta de modelo de projeto 
para conservação e uso do solo e convênio CREA-PR/SEAB; estudo a respeito 
do salário mínimo profissional e sua flexibilização; promoção de cursos de 
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ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL Em reunião conjunta entre as Câmaras 
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sionais iniciaram um entendimento harmonioso para um assunto polêmico que 
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de sua competência.
ENGENHARIA QUÍMICA Já foi sugerida a intensificação da fiscalização nas 
indústrias e prestadores de serviços; trabalho junto a egressos de instituições 
de ensino no tocante à legislação da profissão; necessidade de elaboração de 
novas normativas e a atualização das vigentes, de maneira a orientar a fisca-
lização em atividades como o monitoramento de emissões gasosas, de poços 
artesianos, entre outras.
ENGENHARIA ELÉTRICA A intensificação da fiscalização das instalações de 
cercas eletrificadas, instalações elétricas temporárias e sistemas de proteção 
contra descargas atmosféricas; regulamentação e normatização por lei espe-
cífica dos serviços da modalidade elétrica; orientação aos profissionais e à so-
ciedade sobre os serviços técnicos que necessitam de responsabilidade técnica 
de profissional habilitado.

>>
Sugestões de profissionais, inspetores e conselheiros 
levantadas em reuniões da Governança Cooperativa

demandasNOVAS

NOVA TRIBUNA Participantes de reunião da Governança Cooperativa na Regional 

Curitiba: reforço do caráter democrático do Conselho e divisão de responsabilidades
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HISTÓRIA  
A Polícia Militar monta 
cordão de isolamento e 
depois se confronta com 
manifestantes da passe-
ata de 40 mil pessoas que 
foram até a Assembléia 
Legislativa do Paraná, em 
2001, entregar 140 mil 
assinaturas do projeto 
de lei popular contra a 
privatização da Copel e manifestação 
na Rua XV, em Curitiba, contra depu-
tados  favoráveis à venda da compa-
nhia: risco de quebrar em 2003 e lucro 
recorde em 2006
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COPEL  CREA-PR foi uma das entidades à frente da mobilização de 2001

Cinco anos depois, a Copel mostra que valeu a 
pena a mobilização que uniu o Paraná contra 
a sua privatização. A empresa saiu de um prejuízo 
de R$ 320 milhões em 2002 para um lucro 
superior a R$ 1 bilhão nos últimos três anos

A mobilização, o futuro da 
Copel e a opinião de Rossafa

NAS PRÓXIMAS PÁGINAS
>>

por MIRIAM KARAM

A Copel é a melhor empresa do 
sul do País entre companhias de 
energia de grande porte, diz uma 
pesquisa da Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) sobre a satisfa-
ção do usuário. No ranking das 64 
distribuidoras do Brasil, a Copel é a 
segunda colocada, mas a primeira 
atende apenas duas cidades, que 
somam 28 mil consumidores.

Esta é uma mostra do destaque 
alcançado pela companhia devido à 
excelência de seu desempenho em 
52 anos de história. Nesse período 
foram feitas 3,3 milhões de liga-
ções de energia no Estado.

É uma história cheia de acertos 
e percalços. Um dos momentos 
mais marcantes dessa trajetória 
foi a mobilização realizada para 
impedir sua privatização, em 2001. 
O movimento reuniu 426 entidades 
de todo o Paraná e teve forte 
participação do CREA-PR. 

Unanimidade rara entre disputas 
políticas permeadas pelo confronto e 
pelo antagonismo, a Copel tem a cara 
do Paraná. Dela, o paranaense se 
orgulha, sem dúvida. Especialmente 
agora, que renovada e voltou à rota 
do lucro que chegou a R$ 1 bilhão 
em três anos. 

Na busca pelo lucro a empresa 
não abandonou a missão social a 
que se propôs, de atender a todos, 
sem discriminação e com a tarifa 
mais baixa do País no seu segmento. 
Concedeu até descontos na tarifa 
e deixou de aplicar reajustes 
autorizados pela Aneel, agência que 
regula o setor.

Em 2003, segundo o presidente 
da empresa, Rubens Ghilardi, a Copel 
estava praticamente falida. “Estava 
em frangalhos e com sombrias 
perspectivas de futuro, pois num 
horizonte de três meses não haveria 
dinheiro para cobrir a folha de 
pagamento e em dez meses, não 
haveria horizonte algum”, afirma. 

Num cenário totalmente inverso, 
hoje a Copel retomou o investimento, 
o que é decisivo para manter a 
excelência que conquistou.

RESISTÊNCIA
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COPEL  

Convergência mobilizou 426 entidades
O PASSADO Fórum Popular reuniu 140 mil assinaturas para o primeiro projeto de lei popular a tramitar no PR

A luta contra a privatização da 
Copel, que já tem cinco anos, criou 
uma rara, talvez única, convergência 
de interesses de variados setores do 
Paraná. E promoveu uma mobilização 
jamais vista na história do Estado.

Entre os meses de julho e dezem-
bro de 2001, as disputas se arrasta-
ram na esfera judicial e nos campos 
da política. De um lado, o governo 
Jaime Lerner pretendia, com a pri-
vatização, resolver um déficit de R$ 
100 milhões mensais no pagamento 
de aposentados e pensionistas. 

De outro, entidades como asso-
ciações de classe, sindicatos, igrejas, 
partidos políticos, estudantes e outros 
defendiam a permanência do controle 
da empresa com o Estado. Argumen-
tavam que a Copel tem importante 
papel no desenvolvimento econômico 
e social e deveria ser transformada em 

agência de fomento para a geração de 
riquezas e conforto à sociedade. É o 
que explicava à época o engenheiro 
agrônomo Luiz Antonio Rossafa, então 
presidente do CREA-PR, que apoiou e 
participou ativamente do movimento.

A venda da Copel acabou por ser 
evitada pela falta de interesse de inves-
tidores estrangeiros, num momento de 
crise da economia brasileira, com uma 
pequena ajuda do atentado de 11 de 
setembro de 2001 nos Estados Unidos. 
Duas tentativas de venda foram frus-
tradas pela falta de ofertas.

Mas o palco estava armado para as 
manifestações. O Fórum Popular contra 
a venda da Copel reuniu nada menos 
que 426 entidades, que promoveram 
debates e palestras para divulgar os 
argumentos contra a privatização. 

Em agosto de 2001, no auge 
das discussões e votações políticas, 

a Assembléia Legislativa do Paraná 
chegou a ser invadida por cerca de 3 
mil estudantes e sindicalistas. 

Um mês antes, uma marcha com 
40 mil pessoas contrárias à venda 
da Copel havia cercado a Assembléia 
Legislativa, dramatizando a entrega 
de 140 mil assinaturas do primeiro 
projeto de iniciativa popular a trami-
tar em um legislativo estadual no País. 
Em setembro de 2001, o governo do 
Paraná anunciou o preço mínimo para 
o leilão, de R$ 4,324 bilhões. O Fórum 
Popular afirmava que a empresa valia, 
pelo menos, R$ 35 bilhões. 

A briga jurídica se intensificou, em 
outubro, com liminares suspendendo o 
leilão, anulações das decisões e o anún-
cio, em cadeia, da desistência dos inves-
tidores. O preço mínimo passou a ser de 
R$ 5,068 bilhões. O governo obrigou-se 
a adiar o leilão por duas vezes. 

SÍMBOLO Manifestantes rumam à Assembléia Legislativa em 2001 na marcha que cercou o parlamento do Paraná: mobilização

Di
vu

lg
aç

ão
 C

RE
A-

PR



15

Conheça os principais 
números da companhia

NA PRÓXIMA PÁGINA
>>

Companhia planeja novas soluções
O FUTURO Direção da Copel afirma que meta é ampliar qualidade dos serviços a custos menores

3 perguntas para

O diretor de gestão corporativa da Copel, Luiz Antonio Rossafa, presidia o CREA-PR à 
época das mobilizações populares contra a privatização.

Como foi a participação do Conselho no movimento contra a privatização? 
O CREA-PR esteve na linha de frente das manifestações em 2001. Nas discussões ple-
nárias, o Conselho concluiu que energia é um insumo de desenvolvimento e não um 
mero produto do mercado de commodities. 

O que representaria a privatização?
Um dano desnecessário aos paranaenses. Mantendo o controle público da empresa, 
tivemos condições de oferecer a tarifa mais barata do Brasil com retorno aos acionistas. 
A Copel é a nona empresa nacional que mais remunera os donos de suas ações, à frente 
de potências como a Petrobras. Portanto, as justificativas para a venda da Copel, como 
a perda de competitividade e falta de eficiência, não eram verdadeiras. 

E como foi possível sair do prejuízo para o lucro em apenas um ano? 
Graças a uma série de renegociações de contratos e mudanças na cultura de gestão da 
empresa. Entre 2003 e este ano, a Copel investiu R$ 2,6 bilhões no aumento de linhas 
de transmissão e distribuição, comunicação e geração, além de fomentar programas de 
acesso à energia para famílias carentes e expandir a eletrificação rural. A Copel é uma 
empresa com vocação pública. Sua missão é ser eficiente, ter custo baixo e transferi-lo 
ao consumidor, e ainda assim remunerar o acionista.

Horizontes ampliados e uma situ-
ação confortável são, na opinião do 
atual presidente da Copel, Rubens 
Ghilardi, o resultado de um longo 
trabalho de reconstrução e reposicio-
namento da empresa, que escapou da 
falência iminente há três anos.

Ainda festejando a compra da 
Usina de Araucária, que pôs fim a uma 
dor de cabeça que já virava enxaqueca, 
Ghilardi projeta aumentos de pro-
dutividade para um futuro próximo. 
“Estamos em busca de soluções para 
alcançar melhores resultados e pres-
tar o melhor serviço com o mínimo 
de recursos”, diz. Confira ao lado as 
estratégias da companhia. 

Ghilardi diz que há três anos “a 

Copel era uma empresa operacional-
mente debilitada, com quadros técnicos 
esvaziados, finanças comprometidas e 
sem condições de levantar recursos no 
mercado. Estava à beira da falência”.

Hoje, o cenário é o inverso: apesar 
de praticar a menor tarifa de ener-
gia entre empresas de mesmo porte, 
a Copel vive novos e fartos tempos. 
Entre 2003 e 2005 a estatal acumulou 
lucro de cerca de R$ 1 bilhão. A dívida 
total caiu 24% — de R$ 2,2 bilhões 
para R$ 1,6 bilhão.

O lucro beneficiou o consumidor. 
Entre 2003 e 2006 a companhia deixou 
de repassar reajustes autorizados pela 
Aneel e usuários que pagavam a conta 
de energia em dia tinham desconto.

LUIZ ANTONIO ROSSAFA
Atual diretor da Copel presidia o CREA-PR em 2001

Disputar com agressividade as 
novas concessões de usinas e linhas 
de transmissão, ampliando os ati-
vos da companhia.

Crescer em participação no mercado, 
aumentando as vendas de energia a 
consumidores livres e cativos. 

Entre os planos, está também o 
investimento em fontes renováveis 
e não poluentes de energia, diver-
sificando a matriz energética. 

ESTRATÉGIA
3 armas da companhia

>>
1

2

3
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COPEL  

Os resultados mostram 
uma Copel revitalizada 
e com muito 
mais energia

ALTA

Resultado positivo
Copel voltou ao lucro desde o primeiro 
ano do governo Requião. 
Em R$ milhões 502,4

-320

171

374,2

Mais investimento
Valor para 2006 é 26% superior que o de 2005

Distribuição 
                                                       241,1
                                                                317,4
Transmissão de energia 
                                                148,9
                                                   176,8
Telecomunicações 
                                  23,6
                                    34,9
Geração e participações
                                  23,6 
                                  24 
Total 
                                                                        437,3 
                                                                            553,1 

Em R$ milhões

Praticamente 100% dos domicílios nas áreas 
urbanas e mais de 90% nas regiões rurais do Paraná 
são atendidos pela Copel.

A companhia faz cerca de 70 mil novas liga-
ções a cada ano e é responsável por 6,25% de 
toda eletricidade consumida no Brasil e tem 8,96% 
da capacidade instalada no sistema Sul / Sudeste / 
Centro-Oeste

A companhia tem patrimônio líquido de R$ 5,6 
bilhões e ativos que somam R$ 11 bilhões. 

VOCÊ SABIA ?>>
>>

>>

>>

>>

TEMPERATURA 2002        2003        2004        2005
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PELO TEMPO
Um pouco da história da companhia

>>

Em julho de 2006, atendia ... 

3.297,163 ligações elétricas em  ...

393 municípios e  ...

1.110 localidades, operando um sistema 
de distribuição que totalizava  ... 

165,57 mil km de linhas e redes (ou qua-
tro voltas em redor da Terra) e  ...

237 subestações (212 automatizadas, ope-
radas remotamente). O sistema de transmissão, 
que responde pelo transporte de grandes blocos 
de energia a longas distâncias, tem ...

7 mil km de linhas e ... 

129 subestações, todas automatizadas e 
operadas à distância. O parque gerador pró-
prio da estatal é formado por ... 

18 usinas (17 hidrelétricas) com ... 

4.550 megawatts de potência instalada. 
O sistema de telecomunicações tem ... 

4.540 km de cabos de fibras ópticas no 
anel principal e ... 

4.182 km de cabos ópticos nos radiais, 
que atendem a ... 

158 cidades paranaenses. A Copel tem ...

7.991 empregados, sendo cerca de 

25% do quadro formado por profis-
sionais de nível técnico e superior ligados ao 
Sistema CONFEA/CREA.

A MEDIDA DA COPEL
>>

DÉCADA DE 50 Em 26 de outubro de 
1954, o governador Bento Munhoz da 
Rocha Netto assina o decreto n° 14.947 
criando a Copel – Companhia Parana-
ense de Energia Elétrica, hoje Companhia 
Paranaense de Energia.

DÉCADA DE 60 Construídas as usinas de 
Melissa, Ocoí, Chopim 1, Mourão 1, Salto 
Grande do Iguaçu e Figueira. E a interli-
gação do Estado de São Paulo ao Norte 
do Paraná e à Usina de Figueira, Ponta 
Grossa e Curitiba. 

DÉCADA DE 70 incorpora 23 empresas 
privadas, 47 órgãos municipais fornecedores 
de energia e 123 empresas auto-produtoras. 
Consolida a implantação do sistema elétrico 
estadual e a interligação com as regiões Sul 
e Sudeste do País e uma conexão com o sis-
tema elétrico do Paraguai. Mais duas usinas 
começam a operar: a Julio de Mesquita Filho 
(Foz do Chopim), com 44 MW, para o Sudo-
este e Oeste, e a Usina Capivari-Cachoeira, 
na época a maior do Sul. 

DÉCADA DE 80 Em 1980 entra em opera-
ção a Hidrelétrica Foz do Areia, com 1.676 
MW, com a geração própria atingindo 2,9 
bilhões de kWh. Cresce o atendimento nas 
áreas rurais e da população de baixa renda, 
através de programas massivos subsidiados. 

DÉCADA DE 90 Começa a operar a Usina 
de Segredo, reduzindo a dependência para-
naense de energia comprada de outros Esta-
dos. Em 1999, inaugura Salto Caxias.  Em 
1994 abre seu capital ao mercado de ações 
na Bovespa. Três anos depois torna-se a pri-
meira empresa do setor elétrico brasileiro 
listada na Bolsa de Valores de Nova York. 
Em 2002 ingressa na Latibex, o braço latino-
americano da Bolsa de Valores de Madri.

A PARTIR DE 2000 Após ameaça de 
privatização, que mobilizou o Paraná, 
reverte a partir de 2003 um quadro quase 
falimentar e consolida a posição da com-
panhia de grande em que o cliente se diz 
mais satisfeito.

Os principais números da empresa
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por IRMA BICALHO

A Sanepar processa e distribui um 
volume cada vez maior de lodo de es-
goto como fertilizante a 150 agriculto-
res da Região Metropolitana de Curiti-
ba, cadastrados pela Emater. Neste ano, 
até junho, já foram 10 mil toneladas, 
contra 13,8 mil em todo o ano passado. 
A capacidade de produção é de até 2,5 
mil toneladas por mês. 

O volume equivale a todo resíduo 
doméstico e comercial produzido na re-
gião. O lodo é uma massa que sobra do 
tratamento e concentra as impurezas 
retiradas do esgoto. É formado basica-
mente por microorganismos, matérias 
orgânicas e minerais. E sua produção 
só tende a crescer, à medida que se in-
veste mais em sanitarismo. 

O lodo processado é usado como 

fertilizante e balanceador de solos nas 
plantações de grãos, pomares e outras 
culturas pré-estabelecidas pelo IAP 
(Instituto Ambiental do Paraná). 

Os agricultores aprovam. A produ-
tividade aumentou até 42%, no caso do 
feijão. Mas o tema é polêmico. 

O CREA-PR acompanha no Conama 
(Conselho Nacional de Meio Ambiente) 
o debate sobre o assunto. “Precisamos 
abrir esta caixa-preta. O lodo tratado 
é gratuito? Por quê? Quem paga por 
ele? O processo é seguro? Onde isso é 
garantido? Quem garante?”, questiona 
o secretário da Comissão de Meio Am-
biente do Conselho, engenheiro agrô-
nomo José Croce Filho. 

A Sanepar afirma que o processo é 
seguro para quem consome os produtos 
que recebem o lodo. Professor adjunto 

A polêmica
LODO Material é distribuído para 150 produtores cadastrados pela Emater

Transformação do esgoto tratado de Curitiba em lodo para fertilizar plantações 
agrícolas gera polêmica sobre qualidade do processo desenvolvido pela Sanepar

QUE VEM DO ESGOTO
do Departamento de Solos e Engenharia 
Agrícola e vice-coordenador do curso 
de Agronomia da Universidade Federal 
do Paraná, Luiz Lucchesi, também joga 
dúvidas sobre a produção do lodo. Para 
ele, a simples adição de cal ao resíduo, 
processo utilizado hoje pela Sanepar, 
produz apenas o lodo tipo B, segundo 
padrão norte-americano. 

Os Estados Unidos têm uma agên-
cia que classifica o lodo em tipos A e 
B. O primeiro tem pureza e qualidade 
garantidas desde a origem. O enge-
nheiro de pesquisas da Sanepar Eduar-
do Pegorini confirma que o lodo classe 
A produzido pela companhia é apenas 
semelhante ao dos norte-americanos. 
“Não posso dizer que é classe A, porque 
aqui não são analisados certos aspec-
tos, como a presença de salmonelas e 
vírus entéricos”, explica.

Conheça o processo de produção do lodo da SaneparNA PÁGINA 20>>
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MANDIRITUBA CUSTO CAI E 
PRODUÇÃO AUMENTA 15%

Hamilton Kyoshi Azechi é produtor 
de caqui em Mandirituba. Há quatro 
anos vem utilizando o lodo processado. 
Em 2005 aplicou 450 toneladas em 19 
hectares de pomar. “Reduzi os gastos 
com fertilizante, fungicida e adu-
bo. E a produção aumentou em 
15%”. O agricultor está aplicando mais  
350 toneladas do produto.  A última aná-
lise de solo feita pela Emater na sua pro-
priedade foi em outubro de 2005.

Em diversos países desenvolvidos o lodo processado é usado na 
lavoura. Tudo envolvendo muita pesquisa e controle. 

São inúmeros os aspectos que devem ser rigorosamente ob-
servados. Porque o lodo de esgoto contém microorganismos que 
provocam doenças, como helmintos, vírus, salmonelas e coliformes 
fecais. Além disso, contém resíduos minerais e metais pesados, como 
mercúrio e chumbo. 

Por isso, antes de ser usado na agricultura, o lodo deve passar por 
um processo que garanta sua desinfecção e estabilidade química. 

Nos Estados Unidos a USEPA (US Environmental Protection 
Agency) autoriza a utilização do lodo classe A, categoria EQ (Extre-
me Quality) em qualquer tipo de cultura, tamanha a segurança que o 
produto apresenta e a rigidez no controle de sua preparação. 

No Paraná, a Sanepar realiza pesquisas com lodo doméstico 

desde a década de 80. A própria empresa é a responsável pelo trata-
mento, transporte e aplicação do lodo processado nas propriedades 
agrícolas. A empresa mantém uma parceria com a Emater, que ana-
lisa os solos e acompanha o processo de aplicação. 

Lucchesi, que fez um relato no Conama, assessorando o Minis-
tério Público do Paraná, sobre a reciclagem do lodo em Curitiba, foi 
o responsável técnico pela reciclagem do produto realizada em 2003 
na Estação de Tratamento do Esgoto Belém, em Curitiba. 

“Naquela época produzíamos aqui o lodo tipo A, categoria EQ, 
de acordo com o padrão norte-americano”. O professor acompanhou 
os trabalhos realizados pela empresa Projesan Engenharia Consultiva 
Ltda., contratada pela Sanepar para processar o lodo. “Sou a favor 
da reciclagem, que é uma excelente alternativa, desde que seja bem 
feita”, complementa Lucchesi.

Emater analisa solo; outros países adotam

PRODUTORES APROVAM
Confira o depoimento de dois agricultores da Região Metropolitana de Curitiba

>>
ARAUCÁRIA PRODUTOR VAI 
APLICAR MAIS LODO

Dionísio Lech, produtor de milho e 
feijão em Araucária, está empolgado com 
os resultados do lodo. Há quatro anos foi 
à Emater à procura de uma biomassa e 
lhe indicaram o lodo. “O resultado é 
ótimo, diminuiu meus gastos com 
produtos em 20% e ainda au-
mentou a produção em torno de 
25%.” Dionísio está aplicando mais  
200 toneladas de lodo este ano, baseado 
em análise feita pela Emater em 2005.
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Veja o que acontece com o lodo de esgoto processado pela Sanepar antes de chegar às 
plantações, segundo o engenheiro de pesquisas da empresa Eduardo Pegorini. O método 
de desinfecção usado atualmente é o da caleação. 

Para cada quilo de resíduo sólido são adicionados 500 gramas de cal virgem. Isso 
altera o pH do produto, geralmente em torno de 6 a 7, para acima de 12, e o 
mantém nesta faixa por mais de 30 dias. 
Este processo libera amônia, que é desinfetante e também causa um choque tér-
mico que ajuda a eliminar a maioria dos elementos patógenos. Após 30 dias são 
feitas análises no lodo processado, verificando quatro aspectos: a sanidade, o valor 
agronômico, a estabilidade e a contaminação química.
Quanto à sanidade é observada a presença de coliformes fecais e ovos viáveis de 
helmintos. O valor agronômico apresenta as características do produto em relação 
aos componentes orgânicos e minerais. A estabilidade traduz a presença de sólidos 
voláteis (odores) que podem atrair vetores de doenças e parasitas. E, finalmente, a 
análise de contaminação química verifica a  presença de metais pesados. 
Se tudo estiver dentro dos parâmetros estipulados pelo IAP, o biossólido (como 
pode ser chamado o lodo processado), segue para as propriedades previamente 
cadastradas pela Emater para ser aplicado no solo.
Os técnicos da Emater recolhem amostras do solo das propriedades cujos donos 
aceitaram aplicar o biossólido. Assim eles determinam quanto deve ser aplicado por 
hectare. Os técnicos ensinam a aplicar o produto, o que é feito com uma carreta 
dosadora, atualmente cedida pela Emater. Depois de um ano, novas análises devem 
ser feitas antes de uma possível reaplicação.

>> Transformação do 
esgoto em lodo é feita 
com adição de cal virgemprocessoCONHEÇA O

1
2

3

4
5

VOCÊ SABIA ?>>
NO BRASIL
Não existe uma lei nacional que deter-
mina os parâmetros para a qualidade 
do lodo e as regras de sua aplicação. 
Apenas São Paulo possui uma legis-
lação sobre o tema. Mas o Conama 
já aprovou uma resolução que será o 
primeiro instrumento legal de con-
trole de padrão e de monitoramento, 
que deve reger a disponibilização do 
lodo para a agricultura. 

NO PARANÁ
Foi criada, em 1996, uma Instrução 
Técnica pelo IAP, em parceria com 
a Sanepar e outras instituições de 
pesquisa. Esta Instrução Técnica, 
segundo a engenheira agrônoma do 
IAP Rossana Baldanzi, foi baseada 
nos resultados das próprias pesqui-
sas realizadas pela Sanepar. 

PROCESSO 
Estação de tratamento da Sanepar: 
lodo abastece propriedades previa-
mente cadastradas pela Emater e 
seguem parâmetros fixados pelo IAP
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Os problemas do litoral 
e as medidas do governo 

NAS PRÓXIMAS PÁGINAS
>>

por LYRIAN SAIKI

Sai ano, entra ano, a cena se repete: problemas com o lixo a céu aberto, com 
a falta de água potável, além do saneamento básico precário e a má qualidade 
da água do mar frustram e irritam os turistas que passam as férias nas praias 
do Paraná. 

“O que falta é infra-estrutura. Se analisarmos um feriado prolongado, 
conseguimos perceber que grande parte das pessoas vai para o litoral 
de Santa Catarina, que oferece infra-estrutura como redes hoteleiras, 
restaurantes”, aponta o presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo 
Álvaro J. Cabrini Jr. “A freqüência do litoral do Paraná fica restrita 
para quem tem imóveis na praia. São pessoas que gastam menos, não 
movimentam o turismo.”

Hoje, há pelo menos duas frentes com a meta de melhorar as con-
dições do litoral. O Ministério Público está à frente do Grupo Gestor do 
Litoral – uma força-tarefa que envolve instituições do governo do Estado, 
prefeituras, universidades, faculdades e organizações não-governamen-
tais para atuação permanente nos municípios litorâneos. 

“O objetivo é avaliar as medidas tomadas no litoral, acompanhar a 
participação de todos os órgãos, as necessidades, dificuldades, para que não 
seja apenas uma discussão de verão”, explica o procurador da Promotoria do 
Meio Ambiente, Saint Claire Honorato dos Santos. “Os moradores reclamam 
que as autoridades só fazem algo no verão, depois vão embora, o que não é ver-
dade. Existe um trabalho contínuo nesse sentido”, garante. 

Numa outra frente, o Governo do Estado investe na melhoria das estradas e na 
ampliação da rede de esgoto. Para Cabrini, a falta de saneamento básico é o principal 
problema do litoral. “Falta política pública e planejamento a longo prazo. Não se 
resolve tudo em seis meses, mas com o tempo”, diz ele.

Cabrini acredita que o CREA-PR pode contribuir para esse planejamento.  “O 
conselho é formado por profissionais organizados que podem discutir, intervir nos 
planos diretores do litoral, ver como destinam os recursos financeiros, o que há de 
programado para investir em determinada área, na estrutura viária”, defende. 

QUAL A
PENSANDO O LITORAL CREA-PR pode contribuir ajudando a planejar

Falta de infra-estrutura prejudica turismo no litoral 
do Paraná, que pede políticas públicas duradouras, 
que se estendam para além da temporada

IMAGEM
VERÃODO ? 

DUAS CENAS
Pescador em Pontal e 
calçadão em Caiobá-
Matinhos: desenvolvi-
mento do litoral pede 
soluções definitivas
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PENSANDO O LITORAL

>>
6 entraves para o 
desenvolvimento do litoral do Paraná

férias
FRUSTRADAS

>> OCUPAÇÕES IRREGULARES
Centenas de famílias vivem em áreas de mangue ou em locais sem qual-
quer saneamento básico.

>> SANEAMENTO BÁSICO
Nas principais praias do Paraná, o número de imóveis com tratamento de 
esgoto ainda é muito baixo. Segundo a Sanepar, há 70.531 imóveis que 
recebem água tratada no litoral, porém apenas 15.598 são ligados à rede 
coletora pública de esgoto.  

>> SISTEMA VIÁRIO ESTRANGULADO ENTRE AS PRAIAS
Recentes investimentos feitos pelo governo do Estado tentam abrandar 
a situação. Porém, na alta temporada é visível o trânsito lento, além de 
ausência de passarelas e vias para ciclistas e pedestres.  

>> RESSACA DO MAR
Em Matinhos, o risco de destruição da orla pelas ressacas é um problema 
que deixa os moradores temerosos, não no verão, mas principalmente nos 
meses de agosto e setembro. 

>> MÁ QUALIDADE DA ÁGUA
Nos boletins divulgados pelo IAP, a balneabilidade no litoral paranaense 
não é das melhores. Em janeiro havia apenas quatro pontos próprios para 
banho, dos 37 locais analisados. Esse número subiu para 20 no início de 
fevereiro, quando o número de locais monitorados passou para 57. 

>> FALTA DE APORTE NO TURISMO
É preciso investir na revitalização dos centros nos municípios litorâneos.
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Os veranistas terão que aguardar 
até a temporada de 2007/2008 para 
se beneficiar de uma água do mar 
com mais qualidade no litoral do Pa-
raná. As obras de ampliação da rede 
de tratamento e coleta de esgoto, ini-
ciadas em 2002 e que deveriam ser 
inauguradas em julho desse ano, estão 
paradas desde fevereiro. O contrato 
está sendo auditado em sigilo pela 
Corregedoria Estadual e pelo Tribunal 
de Contas do Estado. 

“Se houvesse hoje uma posição fa-
vorável da auditoria, afirmando que as 
obras no litoral podem ser reiniciadas, 
levaria ainda um período de seis a oito 
meses para que as estações de trata-
mento estivessem em funcionamento”, 
afirmou o gerente regional da Sanepar 
no litoral, Denílson Sauer Belão. 

Ao todo, estão previstas 10.613 
novas ligações de esgoto no litoral do 
Paraná, que elevam para quase 17,6 
mil ligações com a rede pública. Hoje, 
7.077 atendem 15.958 imóveis, já que 
a Sanepar considera para edifícios e 
prédios comerciais apenas uma ligação, 
ainda que eles tenham vários imóveis 
(apartamentos e salas). “Trata-se de 
um planejamento que foi feito para os 
próximos 20 anos, com plantas inova-
doras e que utilizam alta tecnologia na 

Obras de saneamento 
passam por auditoria

NO LITORAL Sanepar vai investir R$ 150 milhões para ampliar rede

GUARATUBA
Antes        28% 
Depois                 46% 

MATINHOS
Antes            32% 
Depois                45%

PONTAL
Antes 0 
Depois    16%

MORRETES
Antes     16%
Depois                                 100%

GUARAQUEÇABA
Antes 0 
Depois                                 100%

Investimentos nas rodovias
R$ 8,5 milhões para a implantação 
do contorno rodoviário de Guaratuba. 
O investimento foi anunciado no início 
de junho. A previsão é que a nova 
rodovia inicie no trevo do balneário de 
Coroados e desemboque no ferry-boat. 

R$ 12 milhões na conclusão 
das obras de recuperação dos 19 
quilômetros da PR-412, de Garuva a 
Guaratuba. 

R$ 2,5 milhões na recuperação do 
trecho de 8 quilômetros da rodovia PR-
412, entre Praia de Leste e Balneário 
Marisol.

R$ 870 mil nos dois quilômetros 
restantes do trecho, de Balneário 
Marisol até Shangri-lá (PR-412). 

ANTES E DEPOIS
A população de cada 
município que será atendida 
pelas novas ligações

>>

desinfecção de esgotos”, explicou Belão. 
Veja ao lado como vai ficar a situação 
de cada município. 

Apesar dos investimentos, Belão 
afirma que ainda falta conscientização 
da população. “Para reduzir os custos, 
muitos não se ligam à coleta de esgo-
to porque não querem pagar R$ 13,00 
por mês (taxa mínima do serviço)”, 
afirmou. Segundo ele, houve, no início 
do ano, um trabalho intensivo focando 
1.710 imóveis de Guaratuba, da praia 
central ao rio Brejatuba. “Desses, ape-
nas 480 fizeram ligações adequadas.” 
Os dejetos domésticos dos demais vão 
direto para a praia central, lembrou. 

O NÚMERO
>>

28% 
dos imóveis de Guaratuba estão ligados 
à rede de esgoto. Ou apenas 480 
de 1.710. Para Sanepar, falta 
conscientização do morador, que se 
recusa a pagar taxa

REDE
Caiobá, Guaratuba e Pontal, onde a 
Sanepar pretende fazer mais de 10 mil 
novas instalações de esgoto
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FAÇA A SUA ESCOLHA  A partir da foto superior esquerda, Ana 
Lúcia Pires, Antonio Jorge Melo Viana, Antonio Roberto Filho, Flávio Arns, 
Jorge Luiz Martins, Luiz Adão Marques, Osmar Dias, Roberto Requião e 
Rubens Bueno: propostas diferentes, mas todas com a meta de fortalecer o 
Paraná, integrar mais as regiões e ampliar qualidade de vida no Estado.
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Os outros candidatos não enviaram fotos e o 
candidato do PCO, Ivo José de Oliveira Souza, 

também não respondeu às perguntas do CREA-
PR, que você confere nas próximas páginas
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Propostas para
ELEIÇÕES 2006 Metodologia cria matriz com fatores para o crescimento

CREA-PR apresenta aos candidatos documento que pede políticas públicas 
que gerem renda, equilíbrio de oportunidades regionais e que se complementem 
nas redes de funções e nas cadeias produtivas

O PRÓXIMO

por LUCIANO PATZSCH

O CREA-PR está apresentando à 
sociedade e aos candidatos ao governo 
do Paraná, pela segunda vez consecu-
tiva, uma proposta para o desenvol-
vimento sustentado do Estado. O ob-
jetivo é a implementação de políticas 
públicas capazes de promover geração 
de renda, equilíbrio de oportunidades 
entre as diversas regiões e a comple-
mentaridade, pelo correto posiciona-
mento na rede de funções regionais e 
nas cadeias produtivas, e melhorar a 
qualidade de vida da população.

O documento é um redesenho da  
proposta apresentada em 2002, que ti-
nha como princípio geral a sustentabi-
lidade, em que o foco básico era, tam-
bém, a necessidade de políticas públicas 
para o desenvolvimento através de um 
crescimento econômico baseado no 
agronegócio paranaense. O documento 
deu origem ao que se denominou Pro-
jeto Paraná, implantado em 2004. 

O projeto pressupõe a inserção e 
a eficaz participação dos profissionais 
na discussão sobre o Estado e se con-
solidou a partir da criação, pelo CREA-

PR, do Núcleo de Ações Estratégicas. 
“Desta vez aplicamos uma nova 

metodologia, criando uma matriz 
de desenvolvimento baseada no que 
chamamos de fatores jacentes: água, 
energia e bens primários, que cruza-
mos com fatores intervenientes: in-
fra-estrutura, comunicação e gestão. 
O cenário é a organização urbana e 
regional”, explica o arquiteto e ur-
banista Herverson Aranda, assessor 
da presidência do CREA-PR e um dos 
responsáveis pela elaboração da pro-
posta, em conjunto com o também 
arquiteto Jaime Pusch. “Os fatores 
jacentes são temas basilares da es-
truturação da civilização humana. Na 
proposta sustentam o ciclo econômico 
necessário ao desenvolvimento e ex-
pressam nossa preocupação profis-
sional e visão de homens e mulheres 
cujo trabalho cotidiano é fazer o de-
senvolvimento”, completa Aranda.

A proposta descarta a visão clássica 
da gestão pública focada na setorização 
das demandas como educação, saúde, 
transporte, segurança etc. Elas estão 
incorporadas na matriz interpretativa, 

Uma síntese do documento do 
CREA-PR e as propostas dos 
candidatos para energia, água, 
agricultura e cidades e regiões

NAS PÁGINAS 26 A 30
>>

 GOVERNADOR
mas de forma sustentável e comple-
mentar. “Políticas sérias, responsáveis, 
aliadas às inserção e participação dos 
profissionais, que têm o conhecimen-
to para promover a integração, é o que 
nos importa”, diz Pusch.

QUERO VOTO
O site do CREA-PR (www.crea-pr.org.br) 
disponibiliza uma lista com os nomes 
dos candidatos a todos cargos em 
disputa nas próximas eleições que 
registraram candidaturas junto ao 
TRE como profissionais de Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia.

>>
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ELEIÇÕES 2006

>> FATORES 
JACENTES DO DESENVOLVIMENTO 

ENERGIA O desafio é levar o Paraná a 
uma situação de segurança energética. 
Pobre em recursos fósseis, o Estado 
exporta energia de matriz hídrica, mas é 
vulnerável a flutuações climáticas e está 
em desvantagem no modelo nacional 
vigente. Mas detém alto potencial de 
biomassa e fontes alternativas. 

ÁGUA O desafio é uma política de uso 
soberano e sustentável para as águas.

BENS PRIMÁRIOS A agricultura é o fator 
dinâmico da economia paranaense e o 
setor de respostas potencialmente mais 
rápidas para o incremento e distribuição 
da renda do paranaense. O desafio é uma 
política sustentável sobre os potenciais 
rurais que assegurem o uso de recursos 
jacentes não atuais e agregação de valor 
ao produto primário atual.

>> FATORES 
INTERVENIENTES DO DESENVOLVIMENTO

INFRA-ESTRUTURA O desafio é dotar 
o Paraná de uma rede de transportes, 
estabelecimentos de serviços públicos e 
suprimentos equilibradamente distribuí-
da segundo as demandas.

COMUNICAÇÃO O desafio é gerar, incre-
mentar, agilizar e democratizar o acesso 
ao saber e à informação.

GESTÃO O desafio é a reestruturação da 
máquina gestora do Estado, racionaliza-
ção de recursos e meios de repactuação 
das dívidas públicas.

>>Conheça as linhas gerais da 
proposta do CREA-PR para o 
desenvolvimento do Paraná

governarCAMINHOS PARA

>> VISÃO 
A proposta do CREA-PR não contempla um plano de governo, mas sugere uma 
diretriz de reflexão e um patamar de produção de propostas que seguem a ló-
gica estrutural e dinâmica peculiar da contribuição dos profissionais das áreas 
ligadas ao Conselho.

>> RENDA 
Viabilizar o crescimento da renda interna, pela dinamização das potencialidades 
latentes e das práticas consagradas, e a distribuição dessa renda de forma social-

mente equânime.

>> EQUILÍBRIO 
Amenizar diferenças internas regionais e sociais, por meio da distribuição da 
renda e de uma política equilibrada de investimentos públicos e fomento dos 
investimentos privados, permitindo acesso de todos aos benefícios do desen-
volvimento e convertendo renda em benefícios sociais.

>> COMPLEMENTARIDADE 
Uma política de desenvolvimento planejado leva a uma rede urbana equilibrada, 

com funções complementares entre as cidades, minimizando competições inter-
regionais predatórias. No campo ou na cidade o cidadão deve encontrar 

as funções necessárias ao seu bem-estar e desenvolvimento.

>> CENÁRIO 
As cidades, habitat do homem, não podem ser disso-
ciadas de sua região de entorno. Cada cidade e cada 
região deverão ter atenção específica segundo suas 
peculiaridades estruturais e dinâmicas, sem desconsi-
derar suas inter-relações.

>> CIDADES E REGIÕES 
O desafio é a desconcentração, a especialização, a 
complementaridade e o equilíbrio intra e interur-

bano e regional.
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OSMAR DIAS (COLIGAÇÃO PARANÁ DA VERDADE) É preciso fomentar o 
potencial hídrico do Estado para reduzir a dependência da Região Sul em 
períodos de estiagem. Isso poderá garantir os níveis de abastecimento de 
que necessitamos e, ao mesmo tempo, atrair importantes investimentos ao 
Paraná. Precisamos estar atentos para outras formas de energia. As grandes 
áreas agricultáveis nos colocam em vantagem na produção de biomassa.

FLÁVIO ARNS (PARANÁ UNIDO) É preciso investir na modernização perma-
nente da Copel e do seu quadro técnico. Em relação a outras matrizes ener-
géticas, o Estado deve seguir a diversificação proposta pelo governo Lula. O 
Paraná precisa aprofundar os conhecimentos sobre o biogás. Sua energia 
pode manter as atividades da agroindústria, enquanto a energia hidrelétrica 
abasteceria as cidades e outros setores da indústria. 

ROBERTO REQUIÃO (PARANÁ FORTE)  O Paraná tem um imenso potencial a 
ser explorado na geração de energia de fontes renováveis, como a biomassa. 
A energia elétrica de origem hidráulica continuará importante, mas devemos 
estimular novas fontes. No governo atual já desenvolvemos um programa 
avançado para a produção de biodiesel. Temos que buscar a diversificação 
com base naquelas que menos agridam o meio ambiente.

ANTONIO ROBERTO FILHO (PSL) Produção de energia pura e limpa, com 
exploração das “ondas marinhas”, no acionamento de turbinas de geração 
elétrica, e, no espaço aéreo, energia eólica a partir de planos pilotos na costa 
do Paraná, de Antonina a Guaraqueçaba e Campos de Palmas.

RUBENS BUENO (VOTO LIMPO) O ideal é que a matriz energética se baseie 
nos recursos disponíveis na região, preferencialmente renováveis e não 
poluentes. A energia hidráulica se encaixa neste perfil no Paraná. Garantire-
mos também o abastecimento de gás natural aos consumidores residenciais, 
industriais e à Usina de Araucária. E daremos o apoio para que seja aprovei-
tado o potencial de fontes alternativas, como biomassa.

LUIZ ADÃO MARQUES (PSDC) O problema do Paraná na questão energética 
não é a falta de fontes renováveis de energia, mas a aderência a um modelo 
de desenvolvimento do potencial energético ultrapassado, que privilegia as 

grandes centrais geradoras e grandes consumidores. As fontes renováveis 
exigem um incentivo ao desenvolvimento de projetos de pequena escala, 
acoplado a vocações regionais. 

ANA LÚCIA PIRES (PRTB) O Paraná continuará investindo na ampliação e 
construção de usinas termoelétricas, aproveitando seu potencial hídrico. 
Paralelamente, devemos investir no desenvolvimento de fontes alternativas 
de energia como álcool e o biodiesel em parceria com o governo federal.

ANTONIO JORGE VIANA (PV) O Paraná só deverá ceder a outros Estados os 
excedentes de sua produção e só depois de assegurado o suprimento interno. 
Em termos de expansão, o Partido Verde propõe desenvolver apenas alterna-
tivas de energia limpa. Desenvolveremos esforços para explorar outras bacias, 
que não a do Iguaçu, e para implantar usinas à base da queima de biomassa, 
um subproduto de nossa riqueza agrícola. 

JORGE LUIZ MARTINS (PRP) A matriz energética ideal permite o uso de várias 
alternativas: usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e as de menor porte, 
que utilizam a energia solar. O Paraná tem condições de estabelecer sua 
matriz com todas essas alternativas. O potencial para a hidroeletricidade, 
com pequenas e médias usinas hidrelétricas, merece atenção. A descoberta 
de jazidas de gás natural na área central do Estado (município de Pitanga) 
também requer uma ação eficiente.

LUIZ FELIPE BERGMANN (FRENTE DE ESQUERDA DO PARANÁ) Os problemas 
regionais somente comportam soluções definitivas se adotadas dentro de polí-
ticas nacionais. A produção e distribuição devem ser de responsabilidade do 
Estado. Somos contra a privatização ou apropriação pela iniciativa privada de 
fontes ou empresas de energia. O Estado deve investir na pesquisa e desenvolvi-
mento de outras fontes energéticas, especialmente dos biocombustíveis.

Candidatos respondem questões do CREA-PR
PROMESSAS DE CAMPANHA Confira o que eles propõem para energia, água, agricultura e cidades e regiões

1. ENERGIA O Paraná é exportador de energia elétrica de matriz hídrica, porém 
vulnerável às flutuações climáticas e posicionado em pólo desvantajoso no modelo 
nacional vigente. Pobre em recursos fósseis. Detentor de um potencial de biomassa 
e outras fontes alternativas renováveis ainda subutilizadas. O atual quadro mundial 
aponta para uma situação de esgotamento das fontes energéticas convencionais. 
Qual sua proposta para levar o Paraná a uma situação de 
segurança energética?

As propostas para água e agricultura
NAS PRÓXIMAS PÁGINAS 

>>
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OSMAR DIAS (COLIGAÇÃO PARANÁ DA VERDADE) A política de recursos 
hídricos deverá ser implementada a partir da legislação paranaense, que é 
moderna. A SEMA vai coordenar a instalação de Agências de Bacia que atu-
arão na preservação e recuperação da qualidade das águas. As agências, em 
comitês e ouvindo o conselho de usuários, vai avaliar o grau de comprometi-
mento dos recursos hídricos para estabelecer e licenciar os usos. 

FLÁVIO ARNS (PARANÁ UNIDO) Acredito na implementação da Política de 
Gestão de Recursos Hídricos brasileira que prevê a gestão compartilhada e 
participativa, com Conselhos, Comitês de Bacia e Agências de Usuários. O uso 
das águas subterrâneas deve ser estudado e mapeado para identificar pontos 
de recarga e contaminação e o seu real potencial. O Aqüífero Guarani, maior 
reserva de água doce do planeta, é alternativa por seus usos múltiplos. 

ROBERTO REQUIÃO (PARANÁ FORTE)  A água é um bem vital para a nossa 
sociedade e, portanto, não pode ser tratada como um bem que tenha por 
objetivo a geração de lucros e nem ser apropriada por grupos econômicos. 
Nossa luta para manter a Sanepar como uma empresa pública a serviço da 
sociedade paranaense deixa clara a visão que possuímos para uma política 
de águas.

ANTONIO ROBERTO FILHO (PSL) Rios do Paraná, livres de poluição, com 
matas ciliares naturais, com a remoção nas áreas urbanas, das populações 
ribeirinhas, criando “parques do ecossistema”,  às margens dos córregos, san-
gas e rios.

RUBENS BUENO (VOTO LIMPO)  O Estado deve manter controle, fiscalização 
e conscientizar os setores envolvidos com o manejo dos agrotóxicos. A rede 
de coleta e de estações de tratamento de esgotos deve crescer. É essencial 
controle e fiscalização sobre lançamentos de esgotos clandestinos, criação de 
comitês de bacias hidrográficas com discussões regionalizadas. Conservação 
e preservação das matas ciliares são outras medidas nesta área. 

LUIZ ADÃO MARQUES (PSDC)  A recuperação dos mananciais superficiais é 
urgente e crítica. Não podemos abandonar as políticas de proteção e recu-

peração dos mananciais existentes pelo fato de existir um manancial subter-
râneo. O planejamento estratégico do uso e da preservação dos mananciais 
é de extrema importância e base para qualquer outra discussão, inclusive, da 
utilização mercantil.

ANA LÚCIA PIRES (PRTB)  O Brasil tem leis de conservação ambiental e 
desenvolvimento sustentável avançadas. Basta que sejam cumpridas. O 
investimento em centros de vigilância, segurança ambiental e a parti-
cipação ativa do Ministério Público nos processos de crimes ambientais 
são o primeiro passo para o uso racional da água, que deve continuar a 
ser de uso comum. 

ANTONIO JORGE VIANA (PV)  A eventual escassez de água potável por práti-
cas agrícolas agressivas, poluição urbana descontrolada e utilização irracio-
nal não são aceitáveis. Políticas de governo contemplarão ações que revertam 
ou minimizem isso, combatendo as causas do problema e não somente os 
efeitos. Desestimularemos a concentração de projetos industriais. Os lençóis 
freáticos devem permanecer como reserva hídrica. 

JORGE LUIZ MARTINS (PRP) Na região metropolitana de Curitiba existe o 
Aqüífero Karst. Entendemos que toda a área do Karst deveria ser protegida 
por legislação e o uso da terra, controlado. Para águas superficiais, pretende-
mos criar reservatórios de emergência em áreas de mananciais para satura-
ção de regularização das águas do lençol freático. Para subterrâneas o ideal é 
explorar racionalmente os aqüíferos e evitar ou reduzir o uso de agrotóxicos 
e proteger as áreas de recarga.

LUIZ FELIPE BERGMANN (FRENTE DE ESQUERDA DO PARANÁ) Combatemos 
qualquer tentativa de transformar a água em mercadoria. Além de consolidar 
sistemas de tratamento da água e tratamento dos efluentes domésticos e 
industriais é preciso combater as invasões ribeirinhas patrocinadas por políti-
cos sem escrúpulos. Devemos exigir que as indústrias adotem mecanismos de 
controle de dejetos poluentes e estimular práticas agrícolas que privilegiam 
a proteção à natureza.

2. ÁGUA O sistema hídrico paranaense é generoso e distribuído. As águas de 
superfície, mercê das práticas agrícolas agressivas, da urbanização descontrolada 
e da utilização irracional, tornam-se cada vez mais inacessíveis e menos tratáveis.  
As águas de subsolo, pouco e mal utilizadas. Há hipótese da conversão deste bem 
de uso comum em bem mercantil. Quais políticas o senhor propõe 
para as nossas águas?

ELEIÇÕES 2006
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OSMAR DIAS (COLIGAÇÃO PARANÁ DA VERDADE) São dois conjuntos de 
ações integradas. O primeiro, denominado Agricultura do Futuro, vai criar 
condições competitivas em qualquer mercado, com parcerias com o setor 
privado em sanidade animal e vegetal, agroindustrialização, diversificação. 
O segundo conjunto é o projeto Colhendo Chuvas, para orientar e adequar 
a produção agropecuária às normas ambientais com sustentabilidade.

FLÁVIO ARNS (PARANÁ UNIDO) É fundamental adotar medidas que 
garantam a sustentabilidade do segmento neste momento de crise, como 
a implantação de um seguro agrícola com adesão compatível com a rea-
lidade do produtor. O Governo Federal deve cumprir a política de pre-
ços mínimos e revisar a taxação dos insumos agrícolas importados. Sem 
esquecer o fortalecimento da sanidade e  as experiências das associações 
de produtores para agregação de valor aos produtos primários. 

ROBERTO REQUIÃO (PARANÁ FORTE)  Devemos estimular o aumento de 
agregação de valor nos produtos do nosso campo. Diversificar a nossa 
pauta de produção agrícola, produzir mais alimentos e apoiar a agri-
cultura familiar, libertando a agricultura da excessiva dependência da 
cotação das commodities no mercado internacional, assim como das 
oscilações da cotação cambial do real.  

ANTONIO ROBERTO FILHO (PSL) Criação de novo banco estadual, para 
fomentar a agricultura e a pecuária, indústria e comércio do Paraná, livre 
de subordinação ao governo, gerido em forma de mercado.

LUIZ ADÃO MARQUES (PSDC) Apoio e incentivo efetivo à criação de micro 
e pequenas empresas de agronegócios. O governo estará voltado à valori-
zação da agricultura familiar, facilitando o financiamento agrícola para o 
pequeno agricultor e criando um seguro para prevenir perdas decorrentes 
de estiagem e outros episódios que possam lhes causar prejuízos. Incen-
tivaremos a criação de cooperativas agrícolas regionais. 

ANA LÚCIA PIRES (PRTB) Programas de apoio ao desenvolvimento de 

culturas orgânicas, em especial dos pequenos produtores, estimulando a 
criação de “clusters” especializados, agregando valor à produção local e 
facilitando a distribuição interna e externa. Apoiaremos as cooperativas 
agroprodutivas, para que atuem como agentes integradores desses “clus-
ters”, facilitando o escoamento da produção e fornecendo capacitação 
técnica aos produtores.

ANTONIO JORGE VIANA (PV) Nossas políticas serão de estímulo ao pequeno 
proprietário; de apoio a uma reforma agrária justa para quem cede e, prin-
cipalmente, quem recebe terras; de apoio a iniciativas sociais nas grandes 
propriedades; de apoio a todas as práticas de agricultura orgânica sem 
emprego de fertilizantes ou defensivos artificiais e tóxicos, e de priorização 
do transporte ferroviário para escoamento das safras pelos portos. 

JORGE LUIZ MARTINS (PRP) Implantar nas regiões próximas às cidades 
de médio porte as vilas rurais para desenvolver a agricultura familiar; 
promover a capacitação dos jovens para que permaneçam no campo e 
desenvolvam com produtividade, gerando excedentes e aumentando a 
renda da família; agregar valor aos nossos produtos agropecuários.

LUIZ FELIPE BERGMANN (FRENTE DE ESQUERDA DO PARANÁ) Nossa polí-
tica agrícola orienta-se pela adoção de práticas agrícolas que respeitem 
e preservem a natureza, visando à segurança alimentar e que propicie a 
produção de alimentos saudáveis. Adotaremos uma política que privilegie 
a produção de alimentos para o consumo interno e que adote políticas 
de preço mínimo que garantam a sobrevivência do produtor. A produção 
orgânica será estimulada.

3. AGRICULTURA Tradicionalmente, o fator dinâmico da economia para-
naense é a agricultura. Os métodos são eficazes e a produtividade ostenta índices 
ótimos. O modelo do agronegócio paranaense é voltado basicamente para a exportação 
de produtos em estágio primário. A agricultura mostra-se como o setor de respostas 
potencialmente mais rápidas para o incremento e distribuição da renda do paranaense. 
Qual a sua proposta para o aproveitamento da agricultura 
como fator primaz de desenvolvimento socioeconômico?

As propostas para cidades e região
NA PÁGINA 30
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OSMAR DIAS (COLIGAÇÃO PARANÁ DA VERDADE) Nossa proposta é viabilizar 
políticas públicas para desconcentrar as oportunidades de desenvolvimento 
e promover o equilíbrio entre centros urbanos. O grande desafio é reduzir, e 
até eliminar, a desigualdade perversa entre regiões, entre centro e periferia. 
Cabe criar as condições para essa interação. Isso exige a descentralização do 
Governo, que estará presente em todo o território de forma ágil e eficiente.

FLÁVIO ARNS (PARANÁ UNIDO) O desafio é fazer o Estado crescer de forma 
equilibrada, utilizando o planejamento para estimular o crescimento vigo-
roso das regiões dinâmicas, sem deixar de estimular o dinamismo nas regiões 
menos prósperas. Também devemos considerar que o Paraná não tem uma 
política industrial clara. É necessário um planejamento macro-estratégico e o 
apontamento da agroindústria como alternativa para as regiões deprimidas. 

ROBERTO REQUIÃO (PARANÁ FORTE)  A política de incentivo fiscal vai conti-
nuar a estimular o investimento nas cidades de menor IDH. Isso já está sendo 
feito e iremos intensificar a ampliação da oferta de serviços públicos nas 
pequenas cidades, como educação, saúde e saneamento básico. Já recupera-
mos a destruída infra-estrutura rodoviária que dá acesso a essas cidades, o 
que garante maior competitividade às empresas lá instaladas.

ANTONIO ROBERTO FILHO (PSL) Integração da mão-de-obra e do emprego, 
desde a execução direta pelo Estado, dos serviços de “calçamento” de estra-
das vicinais, sem empreiteiras, assegurando execução de serviços com renda 
direta para o trabalhador braçal, incentivando a agroindústria e incentivando 
a vinda de indústrias. Construção de habitação de qualidade e padrão ele-
vado. Aos negros, índios e outras etnias, projetos do Estatuto das Cidades, 
eliminando qualquer forma de sub-habitação.

RUBENS BUENO (VOTO LIMPO) O desenvolvimento urbano está ligado ao 
desequilíbrio no progresso entre as regiões do Paraná. Nossa proposta é base-
ada no processo de descentralização do Estado. As políticas públicas serão 
distribuídas por áreas. Uma visão integrada e por microrregiões permitirá 
assessoria direta de cunho operacional e estratégico aos municípios. As seis 
grandes regiões do Estado terão nas universidades parceiros importantes.

LUIZ ADÃO MARQUES (PSDC) Hoje convivemos com uma agricultura pujante, 
baseada na exportação da soja e grãos, e com os menores índices de desen-
volvimento humano entre os estados do Sul, florestas naturais reduzidas e 
periferias urbanas inchadas com favelas, miséria e violência. Não é possível 
pensar em uma política urbana para o estado sem articular questões mais 
amplas, como o desenvolvimento regional, a política agrícola e fundiária.

ANA LÚCIA PIRES (PRTB) Nosso plano propõe implantar e ampliar empresas 

e indústrias não poluentes; fomentar o turismo; o aeroporto internacional do 
Norte Pioneiro; a integração dos colégios agrícolas com a UFPR; criação de 
incubadoras para nivelar a especialização; complementaridade e equilíbrio 
urbano e regional. Os transportes merecem atenção especial. São necessárias 
tecnologias e métodos (logísticas) mais econômicos, como o aerotrem.

JORGE LUIZ MARTINS (PRP) Para a desconcentração, especialização de modo 
a dar um certo equilíbrio regional, as cidades do interior devem receber infra-
estrutura para incentivar a medicina, criando hospitais/escolas para evitar a 
transferência de doentes para a capital. Na indústria, estimular a implanta-
ção nas cidades do interior de acordo com a vocação de cada região, assim 
como cursos profissionalizantes.

LUIZ FELIPE BERGMANN (FRENTE DE ESQUERDA DO PARANÁ) O estado deve 
garantir o acesso a bens básicos, como moradia, educação e saúde. Defende-
mos o desenvolvimento do transporte ferroviário e aquaviário como solução 
logística. O desenvolvimento regional deverá ser estimulado com políticas de 
industrialização, que explorem as potencialidades de cada região. Os centros 
universitários do interior também devem ser fortalecidos. 

12 OSMAR FERNANDES DIAS (Coligação PARANÁ DA VERDADE, com PDT 
coligado ao PP / PDT / PTB / PTN / PMN / PTC / PSB / PRONA / PT do B)

13 FLÁVIO JOSÉ ARNS (Coligação PARANÁ UNIDO, com PT coligado ao PHS 
/ PL / PAN / PRB / PC do B)

15 ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA (Coligação PARANÁ FORTE, com 
PMDB coligado ao PSC) 

17 ANTONIO ROBERTO FILHO PSL (Partido Social Liberal)

23 RUBENS BUENO (Coligação VOTO LIMPO, com PPS coligado ao PFL) 

27 LUIZ ADÃO MARQUES PSDC (Partido Social Democrata Cristão)

28 ANA LÚCIA CATARINO BRANCO PIRES PRTB (Partido Renovador Traba-
lhista Brasileiro)

29 IVO JOSÉ DE OLIVEIRA DE SOUZA PCO (Partido da Causa Operária)

43 ANTONIO JORGE MELO VIANA PV (Partido Verde)

44 JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS PRP (Partido Republicano Progressista)

50 LUIZ FELIPE BERGMANN (Coligação FRENTE DE ESQUERDA DO PARANÁ, 
com PSOL coligado ao PSTU / PCB / PSOL)

QUEM É QUEM
Os 11 candidatos e coligações ao governo do PR
>>

4. CIDADES E REGIÕES O Paraná tem uma rede de cidades razoavelmente 
bem interligadas. A estrutura das cidades, de região a região, apresenta desníveis de quali-
dade significativos. A capital tem forte concentração polar de funções, pessoas e recursos. 
As regiões urbanas, em regra, não apresentam notável especialização e complementari-
dade funcional inter-regional. Isso sem falar da questão de infra-estrutura de transporte, 
logística e saneamento, por exemplo. Que políticas podem ser desenvolvidas 
para a desconcentração, a especialização, a complementaridade 
e o equilíbrio urbano e regional?

ELEIÇÕES 2006
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PURATECNOLOGIA
LACTEC Fundado em 1997, é destaque no INPI

Instituto está entre os maiores centros de pesquisa 
do Brasil por desenvolver projetos e estudos de 
ponta, como o uso do metanol como fonte de energia

O LACTEC (Instituto de Tecnologia 
para o Desenvolvimento) está entre os 
três maiores centros de pesquisa ge-
radores de patentes no setor de ener-
gia elétrica no Brasil, o INPI (Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial). É 
um dado que mostra a importância es-
tratégica do instituto para a pesquisa 
não só do Paraná, mas do Brasil. 

O LACTEC se destaca nos setores 
de energia (eletricidade, petróleo e 
gás), automotivo, eletroeletrônico e 
para órgãos governamentais. E em 
todas essas áreas, tem estudos e pes-
quisas de ponta.

Segundo o diretor superintenden-
te do órgão, o engenheiro eletricista 
Aldino Beal, um dos estudos do ins-
tituto já com domínio tecnológico do 
processo é o uso do metanol, ou ál-
cool metílico, para obter hidrogênio 
pelo processo de reforma a vapor. 

UM RAIO-X
Saiba mais sobre o Lactec

>>
>> Fundado em 1997, obtém recur-
sos por meio da venda de projetos de 
Pesquisa e Desenvolvimento e de ou-
tros serviços tecnológicos.

>> Em 2000 foi qualificado pelo 
Ministério da Justiça como OSCIP 
(Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público). 

>> É responsável por todas as suas 
despesas com recursos humanos, ins-
talações e demais custos necessários 
para sua operação.

>> Atua nas áreas de Energia (Ele-
tricidade, Petróleo e Gás), Auto-
motivo, Eletroeletrônico e Órgãos 
Governamentais.

>> Possui o único laboratório para 
estudos hidráulicos do Paraná e é 
hoje  o laboratório mais ativo nesses 
tipos de estudo no Brasil, inclusive 
com reconhecimento internacional.

>> Na área ambiental, o LACTEC de-
senvolve vários projetos, dentre eles 
destaca-se a operação de 8  Estações 
de Qualidade do Ar da Região Metro-
politana de Curitiba, cooperando com 
estudos de mudanças climáticas em 
todo o Brasil.

“A produção de hidrogênio atra-
vés da rota metílica é muito mais 
fácil que a produção via rota etílica, 
pois pode ser convertido diretamente 
em energia elétrica quando injetado 
em células a combustível do tipo ‘me-
tanol direto’”. 

Outro projeto de destaque é o 
“Programa de avaliação e controle 
de espécies invasoras na bacia do rio 
Iguaçu”, que identifica, coleta e cata-
loga espécies que podem causar danos 
não só ao meio ambiente, mas tam-
bém às usinas hidrelétricas e sistemas 
de abastecimento de água. Na bacia 
hidrográfica do rio Iguaçu, as inva-
sões de mexilhões, por exemplo, po-
dem entupir os sistemas de filtragem e 
tubulações. O instituto faz testes com 
metodologias de controle, campanhas 
de educação ambiental e pesquisas que 
identificam vetores de disseminação.

500
profissionais trabalham no 
instituto: 58 mestres, 34 
especialistas, 47 bolsistas 
(mestrado e doutorado)
e 128 estagiários

FONTE DE PESQUISA
Laboratório do Lactec e a célula de combustí-

vel adquirida pelo instituto: pesquisas para 
os setores de energia, automotivo, 

eletroeletrônico e governosDi
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Os quatro ELOS
CADEIAS PRODUTIVAS Desempenho do Paraná é destaque nacional

Grãos, cana-de-açúcar, madeira e metal-mecânica impulsionam o crescimento do 
Estado mas esbarram em gargalos que podem comprometer o desempenho das cadeias

O desempenho das principais ca-
deias produtivas do Paraná mostra um 
Estado com forte vocação para o que 
faz. Na produção de grãos, cana-de-
açúcar, madeira e metal-mecânica, o 
Paraná ocupa posição de destaque na 
economia nacional. É o maior produtor 
de grãos do País, o segundo de cana-
de-açúcar, tem o segundo pólo auto-
motivo do Brasil e é um dos maiores 
no setor moveleiro. 

O vigor desses setores contribuiu 
de forma definitiva para o crescimento 
acima da média nacional. O PIB (Pro-
duto Interno Bruto) do Estado – cerca 
de R$ 101 bilhões – evoluiu 8% desde 
2003 – 0,2 ponto percentual acima do 
aumento do PIB brasileiro no período, 
segundo o IBGE.

E segundo análise de técnicos e es-
pecialistas nas cadeias produtivas do 
Paraná, a expectativa para os próximos 
anos também é positiva, apesar de uma 
série de gargalos, o principal deles na 
infra-estrutura e no câmbio valorizado. 

O dólar barato demais prejudica 
principalmente o agronegócio e o seg-
mento metal-mecânico. Roberto Karan, 
presidente do Sindimetal e coordena-
dor do Conselho Setorial da Indústria 
Metal-Mecânica da Fiep (Federação das 
Indústrias do Paraná), ainda assim vê 
um aspecto positivo: o favorecimento 
da importação de máquinas e equipa-
mentos que permitem otimizar e am-
pliar a capacidade produtiva das indús-
trias aqui estabelecidas.

Já os gargalos na infra-estrutura 

impactam todas as cadeias. E os especia-
listas advertem. O crescimento pode ser 
comprometido, gerando até mesmo um 
colapso em alguns setores se não houver 
um esforço para eliminar – ou ao me-
nos reduzir – deficiências graves na in-
fra-estrutura paranaense, com destaque 
para estradas, ferrovias e portos.

“Não vemos planejamento dos mo-
dais no Paraná. E sem planejamento, 
a situação tende a piorar”, adverte 
Paulo Ceschin, coordenador do Conse-
lho Setorial de Infra-Estrutura da Fiep. 
De acordo com ele, foi “sorte” o fato 
das últimas duas safras terem volumes 
aquém do previsto. “Se houver uma 
safra normal, pode ocorrer colapso no 
sistema de transporte do Estado”, avi-
sa. (reportagem de Luiz Carlos Beraldo)

1 Audi

2 Renault

3 Volvo

4 New Holland

5 Tritec

PRESENÇA DE PESO
Conheça 10 indústrias do pólo automotivo do PR

>>
6 TMT Motoco

7 Perkins

8 Bosh

9 Brose

10 Perkons

A Cocamar, de Maringá, tem o maior par-
que industrial de cooperativas do Brasil. 
Nove indústrias processam 70 produtos. 

Produz mais de 100 itens distribuídos nas 
marcas Purity, Suavity e Cocamar

Faturou R$ 958 milhões em 2005 e espe-
ra pelo menos R$ 900 milhões este ano. 

A FORÇA DA COCAMAR
Cooperativa é gigante do setor
>>

DA PRODUÇÃO

2 EXEMPLOS DA INDÚSTRIA DO PARANÁ
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Sul só recebeu 27% da verba prevista
Há gargalos em todos os modais de 

transporte do Paraná, segundo o enge-
nheiro civil Mário Stamm, coordena-
dor do Conselho de Logística da Fiep.  
Rodovias precisam ser duplicadas, 
ferrovias precisam ser modernizadas 
e ampliadas, hidrovias praticamente 
inexistem e os portos e aeroportos 
pedem investimentos para poder rece-
ber navios e aviões que atualmente só 
chegam aos estados vizinhos. 

Aproximadamente 94% das cargas 
aéreas para exportação, por exemplo, 
seguem para embarque em São Paulo 
– Guarulhos e Viracopos. 

Paulo Ceschin lamenta que o 
governo federal tenha destinado ape-
nas R$ 10 bilhões para recuperação e 
duplicação de trechos mais críticos das 
estradas, o que representa apenas 2% 
da real necessidade do Estado. 

Em 2005, apenas 27% dos R$ 1,02 
bilhão previstos no Orçamento Geral da 
União para a infra-estrutura de trans-
porte dos três estados do Sul foram 
efetivamente repassados para esses três 
estados (PR, SC e RS), apesar da Região 
Sul ter contribuído com US$ 12 bilhões 
para o saldo positivo da balança comer-
cial do País. 

1 Acre
2 Minas Gerais
11 R. G. do Sul
15 S. Catarina
16 Paraná 

MUITOatrás
Do total orçado, o Paraná foi só o 
16o estado no ranking do repasse 
de recursos do governo federal para 
infra-estrutura em transporte

Perfil das 4 cadeias e 
o que prejudica cada uma

NAS PRÓXIMA PÁGINAS
>>

PRODUÇÃO MÚLTIPLA
No sentido horário, montadora, 
cana-de-açúcar, plantação de trigo e 
indústria de móveis: produção 
vigorosa, que coloca o Paraná em 
destaque mas que pode sofrer com 
as deficiências na infra-estrutura

Stamm explica que no Paraná o 
modal rodoviário responde por 75,9% 
dos bens transportados, o ferroviá-
rio chega a 17,8% e o dutoviário, a 
6,2%. E justamente no modal que mais 
movimenta cargas há o pedágio, que 
encarece significativamente os custos, 
apesar de assegurar condições míni-
mas de operação. 

Citando dados da CNT (Confe-
deração Nacional do Transporte), ele 
observa que o Brasil tem 60% de seus 
bens transportados por rodovias, contra 
24% nos EUA, 24% na Austrália e 8% 
na China. 

                     76%
          57%
 28,5%
27,5
26%

Fonte: Fórum Industrial Parlamentar Sul

Fo
to

s:
 J

oe
l R

oc
ha



34

>>

FORÇAPARANÁ

AÇÚCAR E ÁLCOOLMETAL-MECÂNICO >>
>> Segundo maior pólo automotivo do País em volume pro-
duzido – veículos e componentes – o setor metal-mecânico 
paranaense também sofre os efeitos da desvalorização do 
dólar. “O setor ajudou a guindar o crescimento industrial do 
Paraná e continua ajudando”, afirma Roberto Karan, presi-
dente do Sindimetal e coordenador do Conselho Setorial da 
Indústria Metal-Mecânica da Fiep. 
>> De janeiro a maio deste ano o pólo respondeu por 24,75% 
da balança comercial do Estado, com exportações de US$ 
885,8 milhões em produtos que vão de automóveis completos 
e motores até circuitos impressos para telefonia e componen-
tes de carrocerias para veículos, em uma relação de 18 itens.
>> O pólo automotivo conta com 70 empresas. São 53 multi-
nacionais e 17 de base local que fazem parte da cadeia produ-
tiva e gera cerca de 20 mil empregos. 

O QUE PRECISA SER FEITO O câmbio valorizado prejudica 
o setor, mas a infra-estrutura também. “O problema é 

que somos tão ou mais eficientes que qualquer outra 
indústria de outra parte do mundo do portão para 

dentro. Do portão para fora é que as coisas se 
complicam e ficam mais caras”, afirma Karan. 

Ou seja: a partir do momento em que saem 
das fábricas, os produtos demoram para 

chegar ao destino e o custo de trans-
porte é muito elevado, se 

comparado à média 
internacional.

1 PÓLO AUTOMOTIVO 
TEM 70 EMPRESAS 2 ÁREA CULTIVADA 

VAI CRESCER 35%
>> O setor sucroalcooleiro ocupa 2,3% da área cultivada do 
Estado, com 376 mil hectares, e responde por até 4% do PIB 
paranaense com a produção de 1,5 milhão de toneladas de 
açúcar e 2 milhões de litros de álcool combustível, de acor-
do com Adriano da Silva Dias, superintendente da Alcopar 
(Associação das Indústrias de Açúcar e Álcool do Paraná) e 
dos Sindicatos das Indústrias de Álcool e das Indústrias de 
Açúcar do Estado.
>> Números que colocam o Estado como o segundo  no seg-
mento. Mas a tendência é crescer rápido. Dias afirma que o 
governo está incentivando os produtores a aumentar a área 
plantada para chegar a 500 mil hectares até 2008, ou 35% 
mais. “Mas já estamos avançando e podemos encerrar 2006 
com cerca de 417 mil hectares e talvez o objetivo seja atin-
gido já em 2007”.  
O QUE PRECISA SER FEITO Para o superintendente da 
Alcopar, os principais gargalos do setor estão na infra-
estrutura de transporte: rodovias, ferrovias e portos. 
“Precisamos urgentemente de um terminal de exporta-
ção exclusivo para álcool combustível. Hoje o álcool é ex-
portado por terminais que também processam gasolina 
e diesel. E por mais que os tanques sejam esvaziados, os 
resíduos contaminam o álcool. Já tivemos casos de em-
barques que foram devolvidos pelos compradores”.
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Um rápido perfil e o que trava o desempenho 
das principais cadeias produtivas do Paraná

MADEIRA AGRONEGÓCIO>> >>
>> Com apenas 2,8% da área agrícola, o pólo moveleiro do 
Paraná ocupa o segundo lugar na pauta de exportações do 
Estado, com US$ 1,04 bilhão exportado em 2005. O setor 
também gerou mais US$ 400 milhões em vendas para o 
mercado doméstico. A grande vantagem é o valor agregado. 
A madeira não é comercializada apenas “in natura”, mas 
beneficiada, transformada em papel, celulose, MDF (cha-
pas de madeira pré-fabricada usada pelo setor moveleiro) e 
OSB (substituto dos antigos tapumes de obras de constru-
ção, feito com lascas de madeira).  
>> Roberto Gava, coordenador do Conselho Setorial das In-
dústrias de Base Florestal e do Conselho Temático de Meio 

Ambiente da Fiep, descreve um bom panorama. O especia-
lista lembra que uma antiga reivindicação acaba de ser 

atendida, a transferência de subordinação do setor no 
Estado da secretaria do Meio Ambiente para a de 

Agricultura. 

O QUE PRECISA SER FEITO Com o lançamen-
to pelo governo do Estado do PFM100 

(programa Paraná Floresta-Madeira), 
que quer aumentar a área de flores-

tas cultivadas do Estado nos pró-
ximos 100 anos – deverá ser 

quatro vezes maior em 20 anos 
– Gava mantém-se otimista. 

“Haverá um crescimento 
acompanhado de uma 

evolução da infra-
estrutura”, acredita 

Gava.

3 SETOR É SEGUNDO 
EM EXPORTAÇÕES

>> Não é novidade. O Paraná é um dos mais importantes es-
tados do agronegócio brasileiro. É o maior produtor de grãos 
do País, com 19,9 milhões de hectares de área física total e 
15,9 milhões de hectares de área cultivada, ou praticamente 
80%. Foram 30 milhões de toneladas/ano (2003) e 24 mi-
lhões de toneladas só nesta safra, que sofreu quebra devido 
a fatores climáticos.
>> O Estado não se destaca apenas no setor primário. Hoje, 
uma parte significativa dos produtos agropecuários são be-
neficiados ou industrializados, com destaque para o papel 
das suas 74 cooperativas agropecuárias. Elas processam nada 
menos da metade de tudo que é produzido pelo setor agro-
pecuário. Ao todo, as cooperativas respondem por 18% do 
PIB do Estado, segundo dados da Ocepar (Organização das 
Cooperativas do Estado do Paraná).
O QUE PRECISA SER FEITO Péricles Salazar, coordenador do 
Conselho Setorial da Agroindústria e Alimentos da Fiep, 
diz que há espaço para maior verticalização do agrone-
gócio paranaense. “Precisamos de novas empresas para 
formar cadeias produtivas para produtos como o 
couro”. O mesmo vale para a soja. Mas para o 
especialista, o principal gargalo é de ordem 
macroeconômica. “Além do câmbio que 
supervaloriza o Real, o setor sofre com a 
carga tributária. Precisamos urgente das 
reformas tributária, de relações do tra-
balho e da previdência”. O presidente do 
CREA-PR, Álvaro J. Cabrini Jr., acres-
centa ainda a necessidade de agregar 
valor à produção agrícola.

4 INDUSTRIALIZAÇÃO 
ESTÁ AVANÇANDO
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NORMA REGULAMENTADORA 32 Ministério do Trabalho muda padrões

A engenharia

Seminário de Engenharia de Segurança 
em Curitiba debate a norma, que 
estabelece novas regras para a manipulação 
de produtos químicos e até radiológicos

CONTRA 

O Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho aponta que 
foram registrados 1.400 acidentes de trabalho no Paraná em 
2003, apenas entre profissionais que atuam na área da saúde — 
11 pessoas ficaram permanentemente incapacitadas. Já no Brasil, 
nesse mesmo período, aconteceram mais de 25 mil acidentes.

Para reduzir esses números, o Ministério do Trabalho publicou 
a Norma Regulamentadora 32 (NR-32), que estabelece diretrizes 
básicas para implementação de medidas de proteção à segurança 
e à saúde dos trabalhadores em estabelecimentos de assistência 
à saúde. 

O tema foi discutido no 2º Seminário de Engenharia de 
Segurança e Saúde no Trabalho, realizado em junho, em Curitiba, 
com a presença de mais de 65 unidades de assistência à saúde.

“As empresas perceberam que deverão colocar em prática 
iniciativas mais rigorosas de prevenção de acidentes físicos, 
químicos, biológicos e até radioativos”, afirma o engenheiro 
de segurança do trabalho Flávio Freitas Dinão, presidente da 
APES – Associação Paranaense dos Engenheiros de Segurança, 
responsável pelo evento. 

“É fundamental a fiscalização dos órgãos governamentais, 
incluindo aqui o Sistema CONFEA/CREAs”, disse Dinão.

380mil acidentes de trabalho acontecem no Brasil 
por ano, em média, com 23.500 afastamentos permanentes, 
em torno de 3.200 mortes e um custo anual de R$ 32 milhões 
para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

Engenharia de 
segurança impõe 
limites para atuação
O presidente da APES, Flávio Freitas Dinão, 
fala sobre a importância da engenharia de 
segurança do trabalho.

Qual a importância do trabalho dos pro-
fissionais de segurança para a sociedade?
O papel da engenharia de segurança do tra-
balho é fazer uma radiografia das condições 
ambientais de trabalho, propor medidas que 
se antecipem aos acidentes, proporcionar à 
medicina do trabalho elementos para que 
os exames sejam baseados nas reais con-
dições em que os trabalhadores executam 
suas tarefas no dia-a-dia. Proporcionar ao 
trabalhador a conscientização de que se 
deve ao menos respeitar os seus limites 
impostos pela sua própria natureza. 

Qual o papel dos governantes e dos 
empregadores nesta questão?
Além do apoio técnico na elaboração de 
normas e procedimentos técnicos, é neces-
sário promover debates para combater 
esta grave realidade que vivemos, com 
380.000 acidentados/ano. Empregadores 
devem gerar os documentos necessários 
ao cumprimento da legislação vigente de 
forma correta. Desta forma, no futuro, os 
empresários terão menos passivos traba-
lhistas a quitar.

O RISCO
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>>
Como a NR-32 afeta os profissionais de Engenharia e Arquitetura

segurança
MAIS

A norma obriga a destinação de local apropriado para mani-
pular ou fracionar produtos químicos nos estabelecimentos de 
saúde. O local deve dispor, no mínimo, de:

Sinalização gráfica de fácil visualização para identificação do 
ambiente.

Equipamentos que garantam a concentração dos produtos 
químicos no ar, abaixo dos limites de tolerância definidos na 
NR-15.

Equipamentos que garantam a exaustão do produto químico o 
mais próximo possível da fonte emissora, de forma a não po-
tencializar a exposição de qualquer trabalhador (não deve ser 
utilizado o equipamento tipo coifa).

Chuveiro e lava-olhos.

Equipamentos de proteção individual para os trabalhadores

1

2

3

4
5

A norma estabelece ainda ...
>> Áreas de armazenagem de produtos químicos devem ser bem 
ventiladas e possuir sinalização adequada. Prever áreas isoladas 
para produtos químicos incompatíveis.

>> Nos laboratórios onde se utilizam solventes orgânicos, o sis-
tema de prevenção de incêndio deve prever medidas especiais de 
segurança e procedimentos de emergência para caso de aciden-
tes envolvendo derrame de líquidos inflamáveis.

>> Cuidado especial deve ser adotado com o transporte, armaze-
namento, manuseio e utilização dos gases medicinais (inflamá-
veis ou não), bem como na manutenção dos equipamentos.

>> Em caso de acidentes de trabalho com exposição aos agen-
tes biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve 
ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.

>> A norma exige transparência e uma comunicação maior entre 
as partes. O funcionário deve ser informado dos riscos a que está 
sujeito e será fornecido gratuitamente um programa de imuniza-
ção contra doenças transmissíveis, além de capacitação continu-
ada sobre como proceder em caso de acidentes no trabalho.
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Indústria do petróleo quer 70 mil profissionais
PROMINP Programa quer qualificar profissionais; para engenheiros, previsão é de 6,3 mil vagas até 2011

PROFISSÃO & MERCADO um guia de oportunidades

A indústria do petróleo vai pre-
cisar de pelo menos 57 mil novos 
trabalhadores no período de 2007 a 
2011, podendo chegar a mais de 70 
mil. Desse total, serão pelo menos 6,3 
mil vagas para engenheiros em 56 ca-
tegorias diferentes. As oportunidades 
serão abertas pelas empresas que vão 
fornecer produtos e serviços para a 
indústria — basicamente a Petrobras. 
A companhia vai investir US$ 87,1 
bilhões até 2011 para construção, re-
forma e ampliação de unidades, cons-
trução de navios, plataformas etc. 

Para garantir que essas vagas se-
jam ocupadas por mão-de-obra na-
cional qualificada, o Ministério das 

Minas e Energia lançou o Prominp, 
programa que vai financiar desde 
projetos inovadores da iniciativa pri-
vada para a indústria do petróleo até 
a qualificação de profissionais. 

O Prominp é o Programa de Mobi-
lização da Indústria de Petróleo e Gás 
Natural. Funciona por meio de fóruns 
regionais. O Fórum Regional do Pro-
minp no Paraná analisa 90 propostas 
preliminares de projetos de empresas 
e instituições de ensino. 

O programa também oferece 
oportunidades por meio de concursos 
públicos para cursos de qualificação. 
O Prominp terá um concurso a cada 
seis meses. As inscrições podem ser 

HÁ VAGAS
Confira a necessidade de mão-de-obra e as categorias necessárias

feitas pelo site do programa (www.
prominp.com.br). Os candidatos se-
lecionados serão encaminhados para 
qualificação em instituições de ensino 
conveniadas com o Prominp. Depois 
de qualificado, o profissional fica à 
disposição das empresas contratadas 
pela Petrobras. 

 “Esses números ainda não dimen-
sionam a necessidade de profissionais 
de construção civil nem das obras do 
novo complexo petroquímico do Rio de 
Janeiro e da nova usina em Pernambu-
co”, diz o engenheiro Michel Fabianski 
Campos, coordenador do programa de 
redes de excelência do Prominp, que 
estima gastos de R$ 228 milhões em 
qualificação. (por Luciano Patzsch)

>>
50.000 A DEMANDA TOTAL de 57.282 empregos diretos pode 

chegar a 70.000 profissionais especializados, técnicos e de 
nível superior

A DEMANDA NO PICO é estimada em  48.500 
profissionais

A OFERTA DO MERCADO é de 16.000 profissionais 
em 150 categorias de especialização
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AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
O Prominp mapeou 150, sendo 56 ligadas à engenharia, 
ou 37% do total. Confira quantas são em cada nível

37 de nível superior

19 de nível técnico

                           66%

          34%
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Arquitetos têm congresso nacional
ENCONTRO 18a edição será de 11 a 14 de outubro em Goiânia

AGENDA para você se programar

O XVIII Congresso Brasileiro de Arquitetos, promovido pelo Instituto de Ar-
quitetos do Brasil. Será em Goiânia. O tema, Arquitetura e Urbanismo no 
Contexto do Desenvolvimento Sustentável, debaterá a produção e a função 
social da arquitetura e do urbanismo. Na programação, debates, grupos de 
trabalho, mesas redondas e apresentações de trabalhos. Mais informações 
pelo site www.xviiicba.com.br.

CONGRESSOS, DEBATE E ENCONTRO DE ARQUITETURA E URBANISMO

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

DIA 21 Regional Maringá Reuniões Modais 
e Colégio de Inspetores

DIA 22 Regional Londrina Governança 
Cooperativa e Diretoria

DIA 27 Regional Curitiba Governança 
Cooperativa

10 e 11 DE NOVEMBRO  

7º Encontro de Arquitetura e Urbanismo 

O encontro será promovido em conjunto pela Sociedade de Arquitetura e Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Cascavel (AEAC). Informações sobre os temas, envio de tra-
balhos técnicos e inscrições podem ser obtidas na AEAC, pelo telefone (45) 3224-1315. 

8 a 10 DE OUTUBRO  

XX Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Promovido pela Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, o evento será 
em Curitiba. A cada edição reúne cerca de 2.000 participantes de todo o Brasil e de países 
da América do Sul. Mais informações podem ser obtidas no site www.xxcbcta.com.br.

4 a 7 DE OUTUBRO 

12º CBENC (Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis)

A Abenc (Associação Brasileira dos Engenheiros Civis), o IEP (Instituto de Engenharia do 
Paraná) e instituições de ensino superior promovem em Curitiba o 12º CBENC. O tema 
será “O Engenheiro Civil como Agente de Desenvolvimento“. Atividades especiais pré-
congresso serão realizadas nos dias 2, 3 e 4, nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Pato 
Branco, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Curitiba. Informações: www.iep.org.br.

A Governança Cooperativa compreende reu-
niões modais, audiências com o presidente, 
ouvidoria, reunião com entidades de classe e 
gestão administrativa

 >> 

 >> 

 >> 

14 DE SETEMBRO 
Debate Segurança, 
Responsabilidades e 
Manutenção de Obras 

É uma promoção do CEAL (Clube de 
Engenharia e Arquitetura de Londri-
na). O objetivo é debater a durabilida-
de e solidez das construções por meio 
da apresentação de casos de aciden-
tes e estabelecer rotinas de inspeção, 
diagnóstico, manutenção e seguran-
ça. O evento será das 8h às 18h, no 
auditório do CEAL. Informações pelo 
telefone (43) 3328-4102 ou no site 
www.ceal-londrina.com.br.

>>

20 a 22 DE SETEMBRO
III Seminário Paranaense 
de Energia Elétrica (SPEE)

O evento será no IEP (Instituto de 
Engenharia do Paraná), na rua Emi-
liano Perneta, 174, em Curitiba. A 
promoção é da APEE (Associação Pa-
ranaense de Engenheiros Eletricistas). 
Informações: http://www.apee.org.br/ 
e apee@apee.org.br.

>>
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O direito de dizer não
OBJETIVO São várias as motivações que asseguram ao profissional recusar-se a manter contrato firmado

É princípio do direito: ninguém é obrigado a fazer, 
deixar de fazer ou continuar fazendo algo, senão por 
determinação legal. Nas relações do profissional com o 
beneficiário de seus serviços, quer seja ele patrão, com-
prador ou cliente, os deveres de ambos os pólos são dis-
postos em contrato. Por mais simples ou sumários que 
sejam, os termos contratuais fazem, então, a lei entre 
as partes, por expressarem a livre vontade de ambas. 
Porém, em certas circunstâncias, tais contratos são res-
cindíveis, ou passíveis de suspensão, sem que tal fato 
implique em caracterização de inadimplência e subse-
qüente responsabilização.

No plano legal são várias as motivações que asse-
guram ao profissional recusar-se a firmar ou continuar 
mantendo contrato com o recebedor de seus serviços. 
Cito algumas: a ilicitude do objeto; a impossibilidade 
de realização do ato pretendido; a desproporcionalida-
de entre as obrigações mútuas; sua forma ilegal. Nestas 
circunstâncias, o profissional tem o direito de não cele-
brar contrato para a execução de determinado serviço ou 
obra. Se, já firmado o contrato, surgir interposição do 
cliente para algum ato complementar que leve a algu-
ma destas situações, o profissional terá o direito de não 

aceitá-la. Isto também se aplica na relação 
empregatícia.

No plano ético, ou-
tras circunstâncias 
podem ser avocadas 
como motivadoras 
da recusa. Estas 
são as proclamadas 
no CEP (Código 
de Ética Profis-
sional), em seu 
art. 12, letra g, 
onde se afir-
ma que o pro-

ÉTICA PROFISSIONAL por Jaime Pusch

fissional tem o direito “à recusa ou interrupção de traba-
lho, contrato, emprego, função ou tarefa quando julgar 
incompatível com sua titulação, capacidade ou dignidade 
pessoais”. Este mandamento diz sobre as circunstâncias 
morais de justa resistência à pretensão da outra parte.

Há de se levar em consideração o que manda o art. 10, 
III, f do mesmo CEP, que estabelece como conduta vedada 
ante os clientes, empregadores e colaboradores, “suspender 
serviços contratados, de forma injustificada e sem prévia 
comunicação”. Assim, não seria antiético suspender uma 
relação contratual, ou parte dela, desde que sejam justifi-
cados e comunicados os motivos e que estes se ancorem no 
que diz o mandamento que assegura o direito de recusar.

Qualquer ato de ofício estranho à titulação do pro-
fissional pode caracterizar exercício ilegal da profissão. 
Também não sendo objeto próprio do âmbito da profissão 
à qual ele se dedica, é lícito ao profissional recusá-lo ou 
suspendê-lo.

A autocrítica dirá de sua efetiva capacidade para a re-
alização deste ou daquele ato profissional. O não domínio 
de determinado conhecimento é fator adverso para a sua 
bem sucedida realização. Este juízo de si mesmo autoriza 
o profissional à recusa de pretensão do contratante que 
exceda sua capacidade de fazer.

Cabe ainda ao profissional avaliar se as circunstân-
cias, os meios, os fins e as motivações do que lhe é soli-
citado não ferem a dignidade pessoal e da sua profissão. 
Aqui fala a auto-estima e o grau de comprometimento 
afetivo que tem com sua profissão. 

Com base no direito de recusa proclamado pelo CEP, o 
bom profissional tem três argumentos morais para dizer 
não: o que me solicitam não é compatível com minha 
formação profissional; não estou tecnicamente preparado 
para esta tarefa; tal solicitação fere minha dignidade ou 
a da minha profissão. 

Às vezes, é mais nobre não fazer que fazer mal.

“ O CEP, em seu art. 12, g, afirma que o 
profissional tem o direito “à recusa ou 
interrupção de trabalho, contrato, 
emprego, função ou tarefa quando 
julgar incompatível com sua titulação, 
capacidade ou dignidade pessoais.”

40
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>> Fiscalizar dentro da lei
Recentemente, o PFL teve acatado o seu pedido no 
Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitu-
cional a lei paranaense que obrigava a rotulagem dos 
produtos transgênicos. A Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade, impetrada em dezembro do ano passado, 
da qual fui signatário, conseguiu evitar que o setor 
produtivo do Paraná fosse punido injustamente, e em 
conseqüência disso tivesse que repassar este aumento de 
custos para os consumidores. É preciso deixar claro que 
não sou contra a rotulagem de produtos transgênicos, 
desde que ela respeite o estabelecido na lei federal, que 
obriga o procedimento quando houver mais de 1% de 
transgênico no produto.
Aqui no Paraná, obrigou-se a recorrer à instân-
cia máxima da Justiça do País porque a lei estadual 
14.861/05, exigia a rotulagem para qualquer traço de 
transgenia. Trata-se de uma discussão ideológica do 
governador, que não estava calcada no bom senso.

Sem entrar no mérito da discussão dos Organismos 
Geneticamente Modificados, entendo que a legislação 
liberou os produtos transgênicos e a decisão sobre plan-
tio e consumo deve ser, respectivamente de produtores 
e consumidores.

É bom lembrar que o Paraná é useiro e vezeiro na 
prática de tentar desrespeitar as leis. O Supremo já 
havia derrubado a proibição do cultivo, manipula-
ção, importação, exportação, industrialização e 
comercialização de transgênicos no Paraná, em 
outra ação proposta pelo PFL.

Neste mesmo viés, só muito recentemente 
os portos do Paraná começaram a embar-
car transgênicos, porque foram cobra-
dos energeticamente na Justiça. Em 
todos estes casos, o STF está se 
mostrando um guardião das 
normas, repelindo personalis-
mos e factóides.

Eduardo Sciarra é engenheiro civil, 
empresário e deputado federal 
pelo PFL do Paraná

Por que rotular os produtos transgênicos?
QUEM É QUEM Os engenheiros Eduardo Sciarra, deputado, e Valdir Izidoro, presidente da Claspar, respondem

PLURAL um tema, duas opiniões

>> Direito e segurança
Em março de 2004, entrou em vigor no Brasil o decre-
to de rotulagem, determinando que todos os produtos 
que contenham ou sejam produzidos com mais de 1% 
de matéria-prima transgênica tragam estas informações 
em seu rótulo ou embalagem. A rotulagem deve ser fei-
ta independentemente de o gene transgênico poder ou 
não ser detectado no produto final. Isso porque alguns 
produtos – como óleos e margarinas – perdem seu DNA 
durante o processo de fabricação, o que torna impossí-
vel a detecção do gene transgênico no produto final. A 
legislação se aplica à comercialização tanto de alimentos 
quanto de ingredientes destinados ao consumo humano 
ou animal. O decreto inclui também os produtos deriva-
dos de animais (leite, ovos, carnes, etc.) que tenham sido 
alimentados com transgênicos. 

Apesar de bastante restrita, a legislação brasileira não 
é a mais rígida do mundo. Na Europa, o processo de 
rotulagem e fiscalização de produtos geneticamente mo-
dificados exige a rastreabilidade completa em toda a ca-

deia de produção, garantindo assim um rígido 
controle desde a semente até o produto final. 

Aqui no Paraná estamos fiscalizando, mas, 
infelizmente, alguns setores da produção, 

da indústria e do comércio se articulam 
para descumprir a lei.  A rotulagem, 
além de um direito, é uma garantia 

de segurança para a o consumidor. 

Valdir Izidoro Silveira é jornalista e engenhei-
ro agrônomo, Especialista em Biologia do 

Solo e Mestre em Tecnologia de Alimen-
tos pela UFPR. Presidente da CLASPAR 

- Empresa Paranaense de Classificação 
de Produtos.
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Feira aposta em praticidade e custo menor
EXPOCON 2006 Evento de fornecedores da construção civil foi em Curitiba; conheça quatro produtos apresentados

DE PONTA novidades a seu favor

KOMECO 
Empresa mostrou bombas 

e pressurizador
O pressurizador TQIC, 
nas versões 800, de  

3/4 de polegada e 
1500, de 1 polegada, 
permitem programar 
a pressão desejada, 
de 5 a 30m de colu-
na d’água. Os modelos 

têm inversor de freqüência, 
que pressuriza de acordo com a 

vazão. Com vazão de 120 litros por minu-
to, um único equipamento atende diversos 
pontos. É recomendado para pousadas e 
prédios. 

ISOESTE SUL  
Painel substitui alvenaria e é mais barato
A empresa apresentou painéis isotérmicos feitos de aço pré-
pintado, que substituem com praticidade e economia as pare-
des de  alvenaria, blocos de cerâmica e dry wall. Os painéis po-
dem ser feitos sob medida, facilitando a instalação. Permitem 
trabalhos rápidos e seguros, até mesmo em estabelecimentos 
em funcionamento. Indicado para fábricas e supermercados e 
empreendimentos sujeitos a condições de controle térmico. 

MEBER METAIS 
Temperatura determina cor da água
A empresa gaúcha apresentou a Minimal Ilu-
minada, torneira que  utiliza somente a ener-
gia gerada pelo fluxo d´água para gerar luz e 
iluminar o jato d´água do monocomando. Um sensor 
mede a temperatura  d´água e a colore de azul,  quando 
está fria, vermelho quando está quente e violeta quan-
do ocorre a mistura das duas temperaturas.  Destaque 
também para a linha 
Axiom, de design mini-
malista, que utiliza um 
mecanismo cerâmico de 
acionamento bi-rota-
cional e contínuo. Para 
ativar ou desativar a 
torneira, basta girá-la 
para qualquer um dos 
lados. Um adeus às 
buchas desgastadas. 

TECNOCOLA  
Argamassa é alternativa à manta
A empresa expôs a Tecnolastic, argamassa imper-
meabilizante flexível, de base cimentícea, de alta 
elasticidade e secagem rápida.  Produto substitui 
com economia a manta asfáltica. A Tecnolastic 
pode ficar exposta aos raios ultravioletas,  dis-
pensando  o uso de contrapiso de proteção, com 
durabilidade de 25 anos.  Pode ser usada em ter-
raços, lages, piscinas e gesso acartonado entre 
outras superfícies. 

EFICIÊNCIA
O pressurizador da 

Komeco: pressão 
programada

TECNOLOGIA
A água em tom 
vermelho indica que 
está quente. A luz 
fica azul quando 
fria e violeta, se 
misturada

TEMPO Acima, a  
nova argamassa, 
que tem garantia 
de duração 
de até 25 anos

Es
té

fa
no

 L
es

sa
Di

vu
lg

aç
ão

 K
om

ec
o



43

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
Fone: (41) 3350-6927
 (41) 3350-6929
DDG 0800 642 0003 (fone/fax)
E-mail: caixapr@crea-pr.org.br



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) 3236-2141
comercial@todaeditora.com.br
www.todaeditora.com.br

ANUNCIE NA REVISTA CREA-PR, A MAIOR DO PARANÁ

A engenharia,
a arquitetura
e a agronomia 
estão em tudo.
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