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OS GOMES 
Elgson e Péricles: 
influências>Agricultura 

familiar supera 
adversidades e 

ganha cada vez mais 
força com acesso ao 
crédito e organização 

em cooperativas

FORÇA
VERDE

Falta de renovação 
ameaça transmissão 
de conhecimento

QUADROS TÉCNICOS

Grupo de jovens 
profissionais vence 
concurso nacional

ARQUITETURA

Profissão do 
pai atravessa 
gerações
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Arquitetos projetam campus da Unifesp

O potencial e os 
desafios do setor

22 AGRICULTURA FAMILIAR

A profissionalização é um dos desafios 
da agricultura familiar que tem mais de 
300 mil estabelecimentos no Paraná.

Caleação também 
oferece segurança

36 LODO DE ESGOTO

Engenheiro Fernando Fernandes defen-
de métodos nacionais pesquisados para 
aproveitamento de lodo de esgoto.

Setor público
precisa de concursos

16 QUADROS TÉCNICOS

A falta de renovação de quadros téc-
nicos sobrecarrega profissionais e traz 
risco para o desempenho das tarefas.

CREA-PR cria fórum 
sobre acessibilidade

32 DEBATE

Programa busca criar condições para 
dar às pessoas com deficiência o 
acesso a tudo que têm direito.

Engenheira assume 
unidade da Petrobras

21 MULHER NO COMANDO

A engenheira química Elza Callas é a 
nova gerente da Unidade de Industriali-
zação de Xisto, em São Mateus do Sul.

LEITURA RÁPIDA a revista em duas páginas
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EG34Ex-alunos da PUC-PR vencem concurso nacional para projetar 

campus que será construído em 
Diadema (SP).

Profissionais debatem
novos caminhos

27 AGRICULTURA

Workshop realizado pela FEAP e 
CREA-PR discute propostas para uma 
agricultura mais sustentável.
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04 CARTA Aproveitamento de lodo de esgoto na agricultura 
continua rendendo comentários entre profissionais.

06 EXPRESSO Cascavel está prestes a implantar o seu Instituto 
de Pesquisa e Planejamento Urbano, o Ippuvel, que já é lei.

10 COLETIVA Ânjelo da Costa Neto, novo presidente da MÚTUA 
Caixa de Assistência aos Profissionais, fala dos planos da nova gestão.

38 PROFISSÃO & MERCADO  Curso de engenharia ambiental 
forma primeiras turmas e abre novas possibilidades de trabalho.

39 AGENDA Londrina será sede da Conferência 
Internacional de Agroenergia, de 11 a 13 de dezembro.

40 ÉTICA PROFISSIONAL Jaime Pusch comenta o exame de 
ordem, uma avaliação desnecessária nas profissões tecnológicas.

41 PLURAL  Marcos Vinícius Manzoni, da Celepar, e Luís Mário 
Luchetta, da ABES, discutem a implantação do software livre.

42 DE PONTA Empresa bate recorde com concreto de alto 
desempenho, que otimiza área útil e permite estruturas mais leves.
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14 GUIA CREA-PR  Dafis aumenta equipe de agentes e investe 
em treinamento para melhorar ações de fiscalização.

2227
16
32

Profissão de pai 
serve para os filhos

28 HERANÇA PROFISSIONAL

Três famílias contam como a profissão   
de engenheiro, arquiteto e agrônomo 
passa de geração para geração.
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Iapar difunde plantio 
de café adensado

37 PESQUISA

Instituto é responsável pela criação do 
modelo que permitiu a retomada da 
cafeicultura no Paraná.
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DO LEITOR a opinião de quem lê – Escreva para esta seção: comunicacao@crea-pr.org.br

Por que falta água
A respeito da matéria “por que falta 

água”, publicada na edição de outubro de 
2006 – Ano 9, nº 41, a Sanepar tem vários 
pontos a esclarecer, entre eles: 

1. O abastecimento público da RMC é uma 
questão de grande complexidade, influen-
ciada por características do ambiente natu-
ral e da forma de utilização  do espaço pela 
sociedade. Pelos estudos recentes, as limi-
tações naturais da disponibilidade hídrica 
na região serão um importante fator limi-
tante ao desenvolvimento e, portanto, a 
ampliação do debate sobre este tema é de 
extrema importância.

2. Este ano, registrou-se seca anormal 
para os padrões de precipitação da RMC. 
De janeiro a julho, o total de chuvas acu-
muladas foi de 490,6 mm — 41,8% menor 
do que a média histórica desde 1922.

3. O planejamento do abastecimento da 
RMC está embasado em vários estudos 
que compõem o Plano Diretor de Abaste-
cimento elaborado em 1964, com atuali-
zações em 1980 e 1992, e que se encontra 
em implantação. Estes planos já conside-
ram o uso harmônico das águas de aqüífe-
ros em associação às águas superficiais e, 
devido à dinâmica do crescimento urbano 
da RMC, necessita de atualizações regula-
res. É um erro técnico considerar que estas 
fontes sejam independentes, uma vez que 
geralmente há grande interação entre os 
aqüíferos superficiais e subterrâneos.

4. A água do aqüífero Karst, pesquisada 
e explorada com base nos conhecimentos 
científicos disponíveis na época, gerou 
uma série de problemas aos moradores 
de regiões de Almirante Tamandaré e 
Colombo. No entanto, medidas de mitiga-
ção e compensação foram adotadas pela 
Sanepar. O Ministério Público (MP) e a 
comunidade local vêm questionando o uso 
deste aqüífero. Podemos citar o Termo de 
Ajustamento de Conduta firmado entre 
Sanepar, Prefeitura de Almirante Taman-

daré e o próprio MP, que prevê a desativa-
ção dos cinco poços do centro desta cidade 
e a construção da Estação de Tratamento 
de Água (ETA) Barigüi, com captação 
superficial.

5. Pela análise das informações geradas 
desta exploração, sabe-se hoje que o uso 
deste aqüífero deve respeitar as condições 
locais de cada compartimento hidrogeo-
lógico. É fundamental o monitoramento 
constante do nível dinâmico máximo 
permissível (NDMP). Este monitoramento 
permite o ajuste da vazão explorada de 
acordo com o rebaixamento de água no 
poço no seu compartimento.

6. Embora de grande importância, os 
reservatórios subterrâneos conhecidos no 
município de Curitiba não têm um volume 
disponível que permita o atendimento à 
demanda da população. Atualmente são pro-
duzidos, em média, 7,5 m3/seg, utilizando-se 
manancial superficial para o Sistema Inte-
grado e da ordem de 10 m3/seg para a RMC, 
com mananciais superficiais e subterrâneos. 
Segundo as projeções, a demanda da RMC 
alcançará valores da ordem de 18 m3/seg 
em 2020, e poderá alcançar 40 m3/seg em 
2050. Isoladamente, a água subterrânea do 
aqüífero Karst abastece em torno de 5% da 
demanda atual; poderá abastecer 6,5% da 
demanda de 2020 e 3,5% da demanda de 
2050.  Maria Arlete Rosa, diretora de Meio 
Ambiente e Ação Social da Sanepar

A polêmica do lodo

A polêmica do lodo I
Aproveito este espaço da Revista do 

CREA-PR para esclarecer sobre a condução 
de assunto de grande relevância para os 
profissionais da Engenharia, mais especifi-
camente para os da Agronomia.

Causou-me espanto a reação exacerbada 
(e até agora incompreensível) do Conse-
lheiro engenheiro civil Fernando Fernan-

A propósito do texto publicado pelo eng. 
civil Fernando Fernandes, na coluna “Do 
Leitor” da edição 41 da revista CREA-PR, 
acho prudente eliminar alguns equívocos. 
À determinada altura o autor da carta faz 
alusão à “empresa do Sr. Lucchesi” (sic).  
Entretanto, ao contrário das conclusões por 
ele lançadas na referida carta, a empresa 
Projesan Engenharia Consultiva S/C Ltda. 
não é de minha propriedade. Sequer tenho 
participação no capital social.

Atuei junto à empresa como Responsável 
Técnico na elaboração e execução da pro-
posta vencedora da Tomada de Preços n.º 
328/2002 da Sanepar, de dezembro de 2002. 
O exercício da responsabilidade técnica 
decorreu da autoria e execução do “Plano de 
Gerenciamento da Disposição Final do Lodo 
de Esgoto das ETEs operadas pela USOE CT” 
em Curitiba pela Sanepar, mediante autori-
zação específica em processos homologados 
pela UFPR e no próprio CREA-PR. 

Cumpre-me informar ainda que tal pro-
posta assentou-se em resultados obtidos 
em minha tese de doutorado defendida em 
1997 na “The Ohio State University” (“The 
effects of two processed sewage sludges 
on the characteristics of three soils from 
Paraná, Brazil and the behavior of sludge 
zinc”), e em pesquisas posteriores.

Em vista dessa contribuição, e de outros 
trabalhos que reputo importantes, coloco-
me à disposição deste egrégio Conselho, ou 
do digno conselheiro subscritor da carta, 
para elucidar quaisquer dúvidas. Eng. 
Agrônomo Luiz Antonio C. Lucchesi, Ph.D. 
Prof. do Depto. de Solos e Eng. Agrícola do 
Setor de Ciências Agrárias da UFPR

Coleta seletiva obrigatória
O colega engenheiro Fernando de Barros 

que me perdoe, mas discordo do sistema de 
reciclagem adotado em Londrina.

Nas cidades, em geral, os resíduos cha-
mados “recicláveis” representam, em 
média, 30%. Em Londrina, 37,5%. Nas 
residências unifamiliares a média cai 
para 20%. Os 80% restantes são orgâni-
cos biodegradáveis, os vilões nos aterros 
sanitários. Não entendo a insistência em 
não reconhecer como reciclável o mais 

nobre dos resíduos, pois 
com simples diges-

tão biológica é 
transformado 
em Húmus, 
que custa 

R$ 0,40 ou 0,50 o quilograma no comér-
cio, enquanto catadores conseguem ape-
nas R$ 0,15 pelos inorgânicos.

Após me aposentar como professor da 
UFPR, dediquei-me à minhocultura, pro-
jetei, testei e construí um sistema simples 
e barato para reciclar o orgânico, e há 
mais de cinco anos não envio sequer uma 
casca de uva ao aterro da Caximba. Eng. 
Civil Renato Emilio Coimbra
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CARTA a palavra do presidente

Percebendo a falta de realização de concursos pú-
blicos preocupa-nos a falta de profissionais das áreas 
da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em cargos 
técnicos de setores considerados essenciais para o de-
senvolvimento do Estado. Muitos profissionais com 
experiência de 20 a 30 anos de carreira se aposentarão 
num futuro muito próximo, antes de poder transmi-
tir seus conhecimentos aos novos profissionais, pois 
estes quadros técnicos não são recompostos de forma 
a atender à demanda. Isso sem falarmos na comple-
xa jornada de trabalho à qual são expostos para dar 
vazão à quantidade de trabalho que lhes é imposta. O 
CREA-PR reforça sua luta e a necessidade de atenção 
das entidades de classe para somar esforços em prol 
de ações que permitam a valorização destes profissio-
nais e o atendimento pleno dos seus direitos.

Passadas as eleições de 2006 reforçamos aos futu-
ros governantes a necessidade e o compromisso para 
que os cargos técnicos em secretarias, órgãos públicos 
e ministérios sejam ocupados por profissionais que detenham o conhe-
cimento para desenvolver suas atribuições. 

O tema “Agricultura familiar”, segmento que mantém milhões de 
pessoas no campo e responsável por 60% dos alimentos consumidos 
em todo o País, é outro tema desta edição. O setor emprega sete de 
cada dez trabalhadores do campo. No entanto, entendemos como ur-
gente a profissionalização da produção para a mudança da realidade 
do campo. A esperança está na educação e no trabalho de profissionais 
habilitados da Agronomia para dar orientação e subsídios de forma a 
garantir aumento de produtividade e tornar possível a sustentabilidade 
da propriedade.

A questão da acessibilidade também é foco de matéria nesta edição. 
O CREA-PR desenvolve a partir deste ano um Programa de Acessibili-
dade que tem suas ações focadas na sensibilização dos profissionais da 
Engenharia e da Arquitetura no atendimento das normas de acessibi-
lidade de forma a garantir o direito de ir e vir de todas as pessoas. Fó-
rum permanente de discussão, seminários, cursos e inclusão de campo 
específico na ART on line são algumas das ações previstas.

Uma ótima leitura a todos.

Vazio nas instituições públicas
QUADRO TÉCNICO Sem renovação, legado de conhecimento é prejudicado
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des manifestada em sua carta publicada 
na Revista do CREA-PR de número 41, 
relativa aos questionamentos referentes à 
utilização de lodo de esgoto na agricultura 
por mim efetuados na reportagem.

Ora, as afirmações do Conselheiro Fer-
nando demonstram total desconhecimento 
sobre o que ocorre dentro do CREA-PR, 
pois está devidamente registrado em ata da 
Câmara Especializada de Agronomia que a 
discussão sobre o tema “lodo de esgoto” 
iniciou-se ainda em julho/2006. Exata-
mente quando lá se tratou de substitutivo 
de projeto de lei que tramita na Câmara 
Federal sobre Resíduos Sólidos Urbanos, o 
qual dedica capítulo específico ao uso de 
lodo de esgoto na agricultura. 

Não satisfeitos em apenas discutir a 
legislação, mas principalmente em gerar 
contribuições aos profissionais da Agro-
nomia e à própria Câmara, sugeriu-se que 
a Coordenação da Câmara providenciasse 
a apresentação de trabalhos desenvolvi-
dos no Paraná sobre o tema. Para tanto se 
convidou pesquisadores – os mesmos cujos 
nomes muito depois foram sugeridos pelo 
conselheiro Fernando – que prontamente 
compareceram à reunião da Câmara de 
agosto/2006. Na oportunidade estive-
ram presentes os engenheiros agrônomos 
Ednei Bueno do Nascimento, da Emater, e 
Eduardo Pegorini, da Sanepar.

Posteriormente, em setembro/2006, a 
Câmara convidou o engenheiro agrônomo 
Luiz Lucchesi, professor da UFPR, que apre-
sentou palestra por ele ministrada ante-
riormente no Conama sobre a reciclagem 
agrícola de lodo de esgoto em Curitiba. 

Ainda com relação à matéria, é impor-
tante ressaltar que de fato foram feitos 
questionamentos. No entanto, o que se 
buscou foram mais esclarecimentos sobre 
o tema. O objetivo foi tão somente auxiliar 
os profissionais de agronomia na condução 
de processos decisórios e na busca de reco-
mendações agronômicas seguras para o 
uso agrícola destes resíduos. Assim, quero 
aqui ressaltar que na matéria sempre fiz 
questionamentos no sentido de obter dados 
concretos e seguros para não causar danos 
para os agricultores e consumidores.

Portanto, fica aqui o registro de que as 
afirmativas efetuadas pelo conselheiro 
Fernando na coluna “DO LEITOR” são, no 
mínimo, improcedentes e inconvenien-
tes! Engenheiro Agrônomo José Croce Filho 
Conselheiro Titular- CREA-PR

Álvaro J. Cabrini Jr., 
presidente do CREA-PR, 
engenheiro agrônomo 
e presidente do CREA-
PR, tem especialização 
em planejamento e de-
senvolvimento agrícola

Errata O Programa de Fiscalização Preven-
tiva e Integrada em Francisco Beltrão não foi 
lançado em junho, como publicado na edição 
de setembro da Revista do CREA-PR.
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Evento discute acessibilidade

EXPRESSO um giro pelo Paraná

Obras sem
FOZ DO IGUAÇU CREA-PR e TCE-PR assinam convênio 

sionais habilitados nos 
trabalhos relativos a 
projeto básico e orça-
mento, proporcionando qualidade às obras”, 
diz Cabrini. 

O convênio facilitará a implementação de 
procedimentos para a fiscalização de obras 
públicas, a partir de demandas apontadas pelo 
CREA-PR ou pelo Tribunal. Outra vantagem 
será a viabilização do acesso a informações de 
maneira a integrar e agilizar a troca de dados 
sobre licitações, obras e serviços, profissionais 
e empresas, registros e anotações de responsa-
bilidade técnica – ARTs.

O Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) e o 
CREA-PR assinaram um convênio de coopera-
ção para aumentar o controle interno no com-
bate à corrupção em obras públicas. Foi durante 
o XI Simpósio Nacional de Auditoria de Obras 
Públicas (Sinaop), em Foz do Iguaçu, no início 
de novembro, que reuniu mais de 600 técnicos, 
engenheiros, auditores e gestores públicos. 

Para o presidente do CREA-PR, engenheiro 
agrônomo Álvaro J. Cabrini Jr., o maior ganho 
do convênio é a valorização do trabalho dos 
profissionais nos quadros técnicos dos órgãos 
públicos e prefeituras. “Os desdobramentos do 
convênio ampliarão a participação dos profis-

Lideranças, estudantes e pro-
fissionais participaram do II 
Seminário Acessibilidade: “Res-
ponsabilidade Profissional”, 
promovido pelo CREA-PR, em 
Pato Branco, em parceria com 
entidades locais. Confira:

“A acessibilidade vai além de 
uma calçada ou portão bem 
projetado. Uma das maiores 

PATO BRANCO Seminário reúne profissionais

barreiras é a cultural. A física existe por 
falta de consciência sobre o assunto.” 
Arquiteto Rubens Ciro Calliari Jr., presi-
dente do Instituto de Pesquisa e Planeja-
mento Urbano de Pato Branco (IPPUPB).

“Quando a visibilidade e a possibili-
dade de um número maior de pessoas 
transitar por um espaço aumentam, 
a criminalidade é reduzida.” Tenente 
coronel Roberson Luiz Bondaruk, coman-
dante do Regimento de Polícia Montada 
do Paraná.

Falta de ônibus adaptados, de rampas de 
acesso a logradouros públicos e banhei-
ros adequados são alguns fatores que 
reduzem a acessibilidade dos deficien-
tes físicos em Pato Branco. “Se para 
um ciclista é um terror, imagina para 
um cadeirante.” Luiz Gonzaga Padilha, 
membro da Associação dos Deficientes 
Físicos de Pato Branco.

>>LONDRINA 
GREVE AFETA PROJETOS 
DE PROFISSIONAIS NA 
CONSTRUÇÃO

CORRUPÇÃO
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>> A paralisação dos servidores 
municipais de Londrina, que termi-
nou em novembro, depois de 103 
dias, começou a afetar o setor de 
construção civil e mobilizou profis-
sionais na busca de uma solução. 

>>  “Os profissionais de engenharia 
e arquitetura ficaram impedidos 
de ter projetos aprovados, por-
que é a prefeitura quem concede 
a autorização e vários postos de 
trabalho deixam de ser abertos”, 
disse o engenheiro Nelson Bran-
dão, presidente do CEAL (Clube de 
Engenharia e Arquitetura de Lon-
drina). “Qualquer obra, por menor 
que seja, gera de três a quatro 
novos empregos.” O CEAL tentou, 
inclusive, intermediar uma solução 
com o prefeito Nedson Micheleti 
(PT) para o fim da paralisação.

(por Diego Prazeres)

 COOPERAÇÃO Álvaro J. 
Cabrini Jr. e Heinz Herwig 
(TCE) durante o XI Sinaop: 
um manual de orientação 
técnica para fiscalização 
de obras públicas foi lan-
çado no evento
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EXPANSÃO Vista aérea do centro de Cascavel: crescimento planejado

Instituto para pensar 

CASCAVEL Câmara aprova criação do Ippuvel para planejar o crescimento e o desenvolvimento da cidade

O FUTURO
Uma antiga reivindicação das enti-

dades e profissionais da área tecnológica 
de Cascavel virou realidade: a criação do 
Ippuvel (Instituto de Pesquisa e Planeja-
mento Urbano de Cascavel), que vai pen-
sar o processo de expansão urbana e de 
desenvolvimento de Cascavel.

O projeto transformado em lei é de 
autoria do vereador Nestor Dalmina, 
arquiteto e membro da AEAC (Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos de Casca-
vel). Foi aprovado também o modelo de 

composição do instituto, fator decisivo 
para que ele possa funcionar adequa-
damente e ajustar-se às projeções de 
crescimento do município.

“O Ippuvel será importante para 
ordenar o processo de expansão da 
cidade”, diz o engenheiro agrícola Val-
mor Pietsch, presidente da Companhia 
de Desenvolvimento de Cascavel. 

A vantagem de manter um instituto 

VALOR Engenheiros têm piso salarial

“Profissional, você perde muito quando não corre atrás dos 
seus direitos.” Este o slogan de uma peça publicitária da Campanha 
Nacional do Salário Mínimo Profissional, encabe-
çada por entidades como a Federação Interestadual 
dos Sindicatos de Engenheiros (Fisenge), com des-
dobramento no Paraná pelo Senge e Sindarq. 

Segundo o presidente do Senge-PR, enge-
nheiro Ulisses Kaniak, cartilhas explicativas com 
os aspectos legais do piso salarial e divulgação 
nos meios de comunicação pretendem orientar 
o profissional sobre seus direitos.

O Salário Mínimo Profissional, instituído 
pela lei 4.950-A/66, garante um salário mínimo 
proporcional à jornada de trabalho e à duração 
do curso no qual o profissional se gradua. Mais 
informações em www.queromeusdireitos.com. 
(por Brisa Teixeira)

Campanha conscientiza 
profissional sobre direitos

de planejamento é poder pensar o cres-
cimento local sem depender dos planos 
de governo de administrações distintas, 
diz o engenheiro Ronald Peixoto Drabik. 
“O prefeito precisa viabilizar os recursos 
para a execução das obras, sem afetar 
os investimentos necessários e tecni-
camente defendidos pelos estudos que 
atuarão em consonância com o Ippuvel”, 
observa Drabik. (por Jean Paterno)

>>GUARAPUAVA 
ASSOCIAÇÃO QUER 
REGULAMENTAR 
CERCAS ELÉTRICAS

>> A Associação dos Engenheiros e Arqui-
tetos de Guarapuava enviou à prefeitura 
de Guarapuava uma sugestão de Projeto 
de Lei, elaborado de acordo com a Norma 
Internacional IEC 60.335-2-76, que regu-
lamenta a instalação de cercas elétricas 
para proteção de perímetros urbanos no 
município. 

>>  A associação está preocupada com o 
grande número de acidentes ocorridos na 
região em conseqüência do uso de equi-
pamentos inadequados e sem certificação. 
Muitas vezes são de fabricação caseira, 
elaborados por pessoas sem qualificação 
e habilitação profissional. (por Jocelaine 
Santos)
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OPORTUNIDADES
O engenheiro eletricista 
Sérgio Inácio Gomes, 
durante evento em Ma-
ringá: florestas trans-
formadas em energia 
elétrica

>>MARINGÁ 
BIOENERGIA É NOVO 
HORIZONTE PARA A 
AGRICULTURA

As oportunidades de negócios para a agricul-
tura oferecidas pelas novas fontes de bioener-
gia foram discutidas em Maringá, no  seminário 
“Energia: Oportunidades de Negócio”. Foi apon-
tada a importância do uso de novas tecnolo-
gias em substituição ao petróleo em razão do 
esgotamento dos recursos naturais e também 
dos desafios da preservação ambiental, o que 
pode representar uma mudança na economia 
do Paraná e do Brasil. Para o pre-
sidente da Associação Comercial 
e Industrial de Maringá (ACIM), 
Carlos Tavares Cardoso, o debate 
sobre as vantagens da bioenergia 
deve ser estendido da área técnica 
para os setores produtivos e para a 
sociedade.

EXPRESSO um giro pelo Paraná

>>
CASCAVEL

Três organismos uniram forças para ampliar a 
atenção aos produtores da agricultura familiar 
em Cascavel. Técnicos da AREAC (Associação 
Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cas-
cavel), Instituto Emater e Secretaria Municipal 
de Agricultura vão ampliar a assistência rural 
a famílias de pequenos e miniprodutores, que 
formam cerca de 70% das propriedades rurais 
do município.

O sistema permitirá às entidades otimizar 
trabalhos e aumentar o número de famí-
lias atendidas, sem desperdício de energia 
e de recursos. O desafio dos profissionais 
é repassar conhecimentos às famílias para  
que produzam mais e melhor sem precisar 
aumentar a área.

AGRICULTURA 
FAMILIAR TERÁ 
MAIS APOIO

PATO BRANCO Profissionais criam proposta para projetos

PLANEJAMENTO
A Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco (AEAPB) 

elaborou uma proposta de conteúdo mínimo que deve constar no pla-
nejamento de propriedades rurais, ou seja, no planejamento do uso dos 
recursos naturais de forma conservacionista. 

“A proposta leva em consideração o respeito à legislação (Cons-
tituição Federal, Código de Ética dos profissionais e a Lei Estadual 
8.014/84), a importância do planejamento constante do uso do solo e 
da água e as dificuldades encontradas pelos engenheiros agrônomos 
na elaboração de projetos para uso racional e adequado dos recursos 
naturais.” É o que diz o engenheiro agrônomo Adriano Riesemberg, 
do Núcleo Regional de Pato Branco da SEAB e diretor administrativo 
da AEAPB.

O ideal é que todas as propriedades sejam gerenciadas com 
base nesse planejamento. Contudo, segundo Riesemberg, o que se 
verifica é que ele só é desenvolvido quando a Secretaria de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) notifica o agricultor pela 
utilização indevida do solo ou da água. (por Marielle Santos)

Cultura do

COMO FAZER
Propostas da AEAPB para planejar propriedades rurais

>> É preciso fazer os seguintes diagnósticos: 1. caracte-
rização dos solos; 2. levantamento do uso atual das 
terras e das áreas de preservação permanente e reserva 
legal; 3. análise de conflitos entre o uso e a aptidão 
agrícola de cada gleba; 4. relação entre estradas rurais 
e águas pluviais; 5. bacia hidrográfica.

>> O Plano Técnico detalha o planejamento do uso ade-
quado dos solos, em respeito à aptidão e à legislação. 
Poderá conter também projetos de reflorestamento e 
exploração sustentável de reserva legal, entre outros.
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MARINGÁ Arquiteto participou de encontro na prefeitura

Chacel debate paisagismo e ecologia
O arquiteto Fernando Chacel, um 

dos grandes nomes do paisagismo 
brasileiro, esteve reunido com pro-
fissionais, técnicos da prefeitura de 
Maringá e com o prefeito Silvio Bar-
ros, que é engenheiro. Chacel falou do 
seu trabalho, que consolidou no Brasil 
o conceito do paisagismo fundamen-
tado nos princípios da ecologia. 

O arquiteto, que começou a car-
reira fazendo estágio com o arquiteto 
e paisagista Burle Marx, prega o pro-
cesso conservacionista, iniciado há 
quase 150 anos, dentro de princípios 
ecológicos e da ecogênese. Um dos 
pioneiros dessa escola foi o arquiteto 
paisagista norte-americano Frederick 
Law Olmstead.

Para Chacel, esse será o perfil do 
arquiteto paisagista do terceiro milênio. 
Identificado com os princípios humani-
tários do desenvolvimento sustentável, 
contribuirá para recuperar a sanidade 
do planeta, trazendo melhorias e digni-
dade à vida dos seus habitantes.

Ele elogiou a “bela paisagem cul-
tural de Maringá”, que considera de 
muito boa qualidade. Para Chacel, a 
terceira maior cidade do Paraná tem 
“uma integração satisfatória entre o 
construído e o plantado”. O arquiteto 
havia visitado a cidade há 38 anos e 
se declarou maravilhado com o desen-
volvimento e a beleza que encontrou 
no retorno à cidade, em 2006. (por 
Diniz Neto)

ENTULHO A construção civil é considerada a maior geradora de resíduos de to-
dos os setores produtivos. Na proposta de Ponta Grossa, entrepostos vão recolher 
entulhos de pequenas obras, como reformas domésticas, e dar destino adequado. 
O município tem um aterro especial e uma usina para reciclagem de resíduos da 
construção civil. E já prevê o licenciamento de novos aterros de pequeno porte. 

destino

EXEMPLO Arquitetos, engenheiros, 
estudantes e técnicos da prefeitura de 
Maringá ouviram o arquiteto e paisa-
gista Fernando Chacel (ao alto): pre-
servação em primeiro lugar

Fo
to
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>>
A prefeitura de Ponta Grossa vai exigir 

um plano de ação para destino dos resí-
duos da construção como condição para 
emitir alvarás de construção e de demoli-
ção, a partir de janeiro de 2007. É quando 
entra em vigor o novo Plano Integrado de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil do município.

O plano prevê regras para a destinação 
e tratamento do entulho da obra. De acordo 
com o diretor do Departamento de Meio 
Ambiente da Secretaria Municipal de Agri-
cultura, Abastecimento e Meio Ambiente, 
Paulo Barros, construções ou demolições 
de obras com até 300 m2 terão um modelo 
simplificado, disponível na internet. Acima 
dessa metragem, as construções deverão ter 
um plano de acordo com diretrizes estabele-
cidas. O texto do plano está no endereço da 
prefeitura na internet (www.pg.pr.gov.br), no 
link Legislação Municipal. (por  Jocelaine 
Santos)

PONTA GROSSA 
Gerenciamento de Resíduos 
da Construção será obrigatório
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PALAVRA perguntas e respostas

por LUCIANO PATZSCH
Eleito com 17 dos 20 votos disputados, o engenheiro civil Ânjelo da Costa 

Neto, do CREA-RN, é o novo diretor presidente da MÚTUA Caixa de Assistência 
aos Profissionais. A eleição foi realizada durante a 3ª sessão plenária extraordi-
nária do CONFEA, em Maceió (AL), em 19 de agosto. Nesta entrevista ele comen-
ta os objetivos da nova diretoria executiva, que pretende aumentar o número de 
associados, incentivar a descentralização da MÚTUA e fortalecer as Caixas Re-
gionais, além de criar novos benefícios, como um plano de saúde corporativo.

Sua plataforma de campanha falava na intenção de aumentar o número de asso-
ciados à MÚTUA Caixa de Assistência aos Profissionais. De que forma a sua gestão 
pretende fazer isso? Existe uma meta?
ÂNJELO DA COSTA NETO Fundamentalmente através de três ações básicas. Pri-
meiro, pelo aporte de novos e mais significativos benefícios. Vamos concen-
trar esforços para instituir um eficiente e eficaz plano de saúde corporativo, 
que contemple os profissionais e seus dependentes diretos, em condições mais 
favoráveis, em relação às vigentes no mercado. Pretendemos, ainda, criar con-
dições objetivas para intensificar e ampliar o universo de profissionais be-
neficiados pelo acesso a recursos financeiros, que facilitem suas atividades e 
otimizem o resultado do seu trabalho. Vamos, também, fortalecer as iniciativas 
e o trabalho das Caixas Regionais de Assistência, a exemplo da CAIXA-PR, 
com o necessário e imprescindível engajamento dos CREAs e das entidades de 
classe, inclusive no sentido de fomentar e estimular um maior e mais profundo 
contato das Caixas com os profissionais. Adotaremos uma política de comuni-
cação mais intensa e agressiva, para democratizar as informações ao conjunto 
dos profissionais e permitir maior consciência sobre o papel e o significado da 
MÚTUA para os profissionais do Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA.

Haverá algum incentivo extra para novas associações de profissionais?
A MÚTUA dispõe de três categorias de sócios: o Contribuinte é aquele que se 
inscreve e paga a anuidade; o Sócio RT Corporativo pode se associar pagando 
pelo menos uma ART por ano e o Sócio Institucional pode fazê-lo a partir do 
seu vínculo a uma entidade de classe. As três guardam pequenas diferenças na 
razão direta dos direitos associativos e, por isso, já representam não apenas um 
chamamento por parte da MÚTUA, como também, oportunidades diferenciadas 
e facilitadas para que os profissionais a ela se associem. Incentivos extras serão 
buscados no âmbito dessas três categorias, preservando critérios que não criem 
privilégios ou excepcionalidades que produzam desequilíbrios no contexto as-
sociativo. >> CONTINUA NA PÁGINA 12

CAIXAS REGIONAIS
Vamos fortalecer as 
iniciativas e o trabalho 
das Caixas Regionais de 
Assistência, a exemplo 
da CAIXA-PR, com o 
necessário e imprescindível 
engajamento dos CREAs 
e das entidades de classe, 
inclusive no sentido de 
fomentar e estimular um 
maior e mais profundo 
contato das Caixas com os 
profissionais.

“

ACESSO A RECURSOS 
FINANCEIROS
Pretendemos criar 
condições objetivas para 
intensificar e ampliar o 
universo de profissionais 
beneficiados pelo acesso 
a recursos financei-
ros, que facilitem suas 
atividades e otimizem o 
resultado do seu trabalho. 

“

NOVO BENEFÍCIO
Vamos concentrar esforços 
para instituir um eficiente 
e eficaz plano de saúde 
corporativo, que contem-
ple os profissionais e seus 
dependentes diretos, em 
condições mais favoráveis, 
em relação às vigentes no 
mercado.

“
BENEFÍCIOS

ASSISTÊNCIA MÚTUA pretende fortalecer trabalho das Caixas Regionais

Aumento do número de profissionais associados e criação 
de novos benefícios são objetivos do novo diretor presidente 
da MÚTUA, engenheiro civil Ânjelo da Costa Neto

Muito mais
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NOVA GESTÃO
O presidente da MÚTUA, enge-
nheiro civil Ânjelo da Costa Neto: 
descentralização, democratização 
e novos benefícios

BENEFÍCIOS
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PALAVRA perguntas e respostas

O incentivo à descentralização também foi um dos pontos da sua plataforma.
O fortalecimento e incentivo ao trabalho das Caixas Regionais, com o devido 
apoio logístico e operacional, por si só irão ampliar o perfil da descentralização, 
o que acontecerá, em nível de diretrizes objetivas, a partir da reestruturação 
normativa e administrativa da MÚTUA, que decorrerá da aprovação do seu novo 
Estatuto pelo CONFEA e do Plano de Trabalho da atual Diretoria. Para a conclu-
são do Planejamento Estratégico da gestão 2006/2009, serão realizadas reuniões 
regionais, com a participação dos Coordenadores das Caixas em Belo Horizonte, 
Manaus, Salvador, São Paulo e Natal. Do elenco das Diretrizes Básicas da nova 
Diretoria Executiva da MÚTUA, a descentralização é ponto de destaque especial.

Como a MÚTUA pretende impulsionar o Prodafisc (Programa de Incentivo ao Desen-
volvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização dos CREAs), instrumento criado para 
elevar a eficiência técnico-administrativa na fiscalização dos empreendimentos?
Vamos buscar contribuir com o trabalho dos Conselhos Regionais [no processo 
de fiscalização do exercício profissional do Prodafisc], por considerá-lo um 
investimento para a MÚTUA que poderá criar elementos facilitadores para o 
aumento do mix de benefícios para profissionais. Está no planejamento estraté-
gico da atual diretoria, no item “Valorizar a ART”. Em parceria com os Conse-
lhos Federal e Regionais, e entidades de classe, a MÚTUA participará de projetos 
de valorização dos profissionais, através do incentivo ao aumento do número de 
ARTs. Na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes dos Creas [em 24 de 
outubro, em Teresina – (PI)] foi criado um Grupo de Trabalho Especial – Fiscali-
zação Inteligente. O objetivo é construir e apresentar, em sessenta dias, as con-
dições para ampliar a experiência exitosa do CREA-GO, para todos os CREAs, 
pactuando-se as responsabilidades, inclusive financeiras com o CONFEA, CREAs 
e a MÚTUA.

A MÚTUA terá algum programa para democratizar ainda mais o uso dos recursos 
disponíveis aos profissionais, seja na forma de crédito ou de auxílios e benefícios?
Essa democratização, em nível mais intenso, vai ocorrer até mesmo em função 
do já citado aporte de novos benefícios. Além disso, fortaleceremos o trabalho 
das Caixas, especialmente no capítulo do incentivo aos seus processos de inte-
riorização, em sinergia com as inspetorias regionais, nos moldes, por exemplo, 
das parcerias que hoje existem, caso da CAIXA-PR e outras, que atuam forte-
mente nas capitais e no interior de seus estados. 

A fim de ampliar os benefícios aos associados da MÚTUA, como a nova diretoria vê 
as constantes solicitações dos mutualistas quanto à ampliação dos limites, tanto 
financeiros como de prazo para os benefícios reembolsáveis?
Nós assumimos a MÚTUA há 60 dias. Nem todas as idéias e/ou todos os pro-
jetos estão prontos e acabados para serem executados. Logo, este é um dos 
assuntos que estão na pauta de análise e estudos, na medida em que permeia 
um aspecto mais amplo, como por exemplo, o estabelecimento de critérios que 
se compatibilizem com as iniciativas do aumento de associados e, consequen-
temente, de demandas, com o equilíbrio econômico/financeiro da instituição e 
com o atendimento dessas reivindicações.

Qual é a proporção entre a arrecadação da MÚTUA e a distribuição de benefícios 
aos associados contribuintes? E qual a política de investimento do superávit?
A MÚTUA não possui superávit. Essa visão de correlacionar apenas arrecadação 
versus distribuição de benefícios é autóctone e um pouco distante do conceito 
e da definição orgânica da instituição, inclusive porque ela se caracteriza como 
uma visão da MÚTUA estacionária, atendendo a um pequeno universo de pro-
fissionais. Logo, no momento, a MÚTUA não tem superávit, na medida em que 
aplica na razão direta do seu número de associados, que corresponde aos seus 
fatores de arrecadação. Essa é uma das razões e motivação para que busquemos 
mais e novos associados. Com isso, atingiremos a meta de universalização da 
instituição. Por conseguinte, a MÚTUA não está com dinheiro sobrando. Está com 
poucos sócios contribuintes.

DESCENTRALIZAÇÃO
O fortalecimento e in-
centivo ao trabalho das 
Caixas Regionais, com o 
devido apoio logístico e 
operacional irão ampliar 
o perfil da descentrali-
zação, o que acontecerá, 
em nível de diretrizes 
objetivas, a partir da 
reestruturação norma-
tiva e administrativa 
da Mútua. Esta é uma 
das diretrizes básicas da 
nova diretoria executiva 
da Mútua.

“

AMPLIAÇÃO DE LIMITES 
PARA BENEFÍCIOS 
Este é um dos temas 
na pauta de análise e 
estudos, na medida em 
que permeia um aspec-
to mais amplo, como, 
por exemplo, o estabe-
lecimento de critérios 
que se compatibilizem 
com as iniciativas do 
aumento de associados 
e, conseqüentemente, 
de demandas, com o 
equilíbrio econômico/fi-
nanceiro da instituição.

“

NOVOS TIPOS DE 
ASSOCIADOS
A MÚTUA dispõe de três 
categorias de sócios: o 
Contribuinte é aquele 
que se inscreve e paga 
a anuidade; o Sócio RT 
Corporativo pode se 
associar pagando pelo 
menos uma ART por ano 
e o Sócio Institucional 
pode fazê-lo a partir 
do seu vínculo a uma 
entidade de classe.

“
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+ 3 PERGUNTAS

JOSÉ JOAQUIM RODRIGUES JÚNIOR Coordenador Regional da CAIXA-PR

Existe algum estudo, no sentido da MÚTUA ampliar o rol de benefícios, como, por exemplo, 
recursos para capacitação profissional no que diz respeito a cursos de pós-graduação? 

ÂNJELO DA COSTA NETO Sim. A Diretoria de Benefícios está com estudos 
prontos, avaliando as questões de natureza legal, que em breve serão apre-
sentados à Diretoria Executiva da MÚTUA para aprovação e implementação. O 
item educação continuada, entre outros, poderá ser um dos novos produtos a 
serem oferecidos aos profissionais.

JOÃO ALBERTO VERÇOSA SILVA diretor regional de Londrina do SENGE-PR

Há possibilidade de redução do prazo de carência, que hoje é de 01 (um) ano, para os 
novos associados? E qual é a possibilidade de recuperação de inscrições de ex-associa-
dos, que hoje constam como canceladas, sem a necessidade de cumprimento do prazo 
de carência?

ÂNJELO DA COSTA NETO Os prazos de carência são estabelecidos pela Lei 6.496, 
de 7/12/1977. Logo, “lato sensu”, qualquer estudo ou iniciativa a respeito pas-
sará necessariamente por uma mudança na legislação que rege a matéria.

SÉRGIO INÁCIO GOMES Conselheiro do CREA-PR

Muitos profissionais têm dúvidas sobre a filiação e alguns guardam certa relação de 
desconfiança, temendo ser a filiação/associação à Mútua apenas uma nova despesa fixa 
a ser assumida. Assim, sem relatar uma infinidade de itens, qual é a “vantagem” funda-
mental oferecida pela Mútua aos profissionais que justificam a sua existência?

ÂNJELO DA COSTA NETO Essas dúvidas, especialmente em relação à confiabi-
lidade e ao suposto risco de que uma eventual filiação/associação à MÚTUA 
seria apenas mais uma despesa fixa para os profissionais é equivocada. Quanto 
à confiabilidade, a MÚTUA é hoje uma instituição plenamente recuperada e es-
truturada econômica, financeira e administrativamente para responder às  atu-
ais demandas. Há um suporte instalado para dar sustentação aos avanços, aos 
aperfeiçoamentos e ao processo de evolução e consolidação que a atual diretoria 
pretende e vai implementar. Vale registrar três aspectos: vamos consolidar e 
fazer avançar o programa de descentralização, instituindo que a administração 
regional das Caixas seja feita por três coordenadores (um indicado pelo presi-
dente do CREA, outro pelo seu correspondente plenário e o terceiro pela Mútua 
Nacional), de modo a compartilhar responsabilidades. Ficou estabelecido que 
70% dos recursos arrecadados do pagamento de ARTs ficam nas Caixas de As-
sistência e, dos 30% restantes, 15% destinam-se à administração da MÚTUA e 
a investimentos; outros 15%, à constituição de um fundo de reserva para aten-
dimento às Caixas em eventuais dificuldades e para cumprir a reserva destinada 
aos pecúlios. E os coordenadores das Caixas prestam contas mensalmente aos 
plenários dos CREAs, à Diretoria Executiva da MÚTUA e, esta, ao CONFEA. 

É importante esclarecer que quando o profissional se inscreve como associado 
contribuinte da MÚTUA, automaticamente, sem acréscimo à inscrição e à anu-
alidade, ele está adquirindo um pecúlio. O valor é de R$ 7.968,00, em caso de 
morte natural, e de valor dobrado em caso de morte acidental, a partir do prazo 
de carência. Entendo que não existe uma ou outra vantagem fundamental espe-
cificamente, até porque esse juízo de valor está na razão direta dos profissionais 
ou de cada um por si, em função dos seus interesses, necessidades, reivindica-
ções, conveniências etc.

PERFIL

Educação continuada poderá 
ser um dos novos benefícios

O PROFISSIONAL
ÂNJELO DA COSTA NETO é en-
genheiro civil, formado pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte

>> Natural de Patu, no Rio Grande do 
Norte, Ânjelo da Costa Neto tem 
57 anos e é professor licenciado em 
disciplinas técnicas pela UTFPR. 

>> Foi engenheiro da Secretaria de 
Estado da Infra-Estrutura do Rio 
Grande do Norte, tendo sido secre-
tário Adjunto de 1991 a 1994. 

>> Professor do CEFET-RN, tendo 
sido Vice-Diretor de 1995 a 
1997.

>> Presidente do CREA–RN de 1987 
a 1990.

>> Conselheiro Federal do CONFEA 
de 2003 a 2005.

>> Diretor Presidente da MÚTUA 
– Caixa de Assistência dos 
Profissionais da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, com 
mandato de agosto de 2006 a 
agosto/2009.
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PLANEJAMENTO Dafis cria projeto de qualidade e eficiência da fiscalização

Fiscalização melhor
Novo setor gerencia assessoramento técnico do Conselho e fiscalização

por IRMA BICALHO
Criado no início de 2006, o 

Dafis (Departamento de Asses-
sorias Técnicas e Fiscalização) dá 
suporte às câmaras especializa-
das e determina o planejamento 
estadual da fiscalização. O Dafis 
gerencia as atividades relaciona-
das ao assessoramento técnico do 
Conselho, tendo como base a legis-
lação do sistema CONFEA/CREAs.

O departamento conta com 
três setores: Assessorias Técnicas 
e Comissões; Análise Jurídica de 
Processos e Protocolos e o setor de 
Planejamento e Controle da Fis-
calização. A criação da Central de 
Processos, o planejamento global 

da fiscalização, a qualificação do 
quadro de agentes de fiscalização e 
o Projeto de Qualidade e Eficiência 
da Fiscalização estão entre as prin-
cipais realizações do Dafis.

A central de processos foi 
criada para atender uma das dire-
trizes da presidência: estabelecer 
um tratamento solidário nos pro-
cessos e protocolos entre as câma-
ras especializadas. 

O sistema de trabalho vai 
garantir uma maior integração 
entre os assessores técnicos e mais 
agilidade no fluxo, com respostas 
mais rápidas aos profissionais e 
empresas. Vai facilitar também o 
controle dos processos (tempo e 

GUIA CREA-PR o conselho ao seu dispôr

quantidade) nas diversas fases de sua 
tramitação.

O Planejamento Global da fiscaliza-
ção vai reduzir as divergências regio-
nais e padronizar os procedimentos de 
fiscalização. Ao atuar de forma dire-
cionada, com planejamento e metas 
individuais e de equipes, a fiscalização 
será mais eficiente. 

O Projeto de Qualidade e Eficiên-
cia da Fiscalização garante uma fis-
calização informatizada e inteligente 
nas obras e serviços renováveis (que 
se repetem anualmente, no mesmo 
local, como manutenção de elevadores 
e escadas rolantes, inspeção de caldei-
ras e vasos de pressão, centrais de gás 
e outros).
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Com a contratação e treinamento de novos fiscais, 
em 2007, começaremos a contabilizar os resultados 
da melhoria das ações de fiscalização propriamente 
ditas.” Renato Straube, gerente do Dafis“

QUALIFICAÇÃO de agentes já é uma realidade

Fiscais são treinados
A equipe de fiscais do CREA-PR é composta atualmente por 56 

agentes de fiscalização, dos quais 51 são profissionais do Sistema. 
Destes, 20 foram contratados recentemente e passaram por um 

treinamento durante o mês de setembro. Eles receberam noções 
de legislação e treinamento de campo e agora estão aptos para atuar 
com qualidade. “Com a adequação, o quadro de fiscais fica composto 
por 91% de profissionais do Sistema“, afirma a arquiteta Tania Squair, 
facilitadora do setor de planejamento e controle da fiscalização.

NOVA EQUIPE O presidente do CREA-PR, eng. agrônomo Álvaro J. Cabrini 
Jr., com agentes de fiscalização após treinamento: atuação com qualidade 

ANÁLISE TÉCNICO-JURÍDICA
Faz análise e instrução técnico-
jurídica dos protocolos e proces-
sos que tramitam nas câmaras 
especializadas e no Plenário do 
Conselho, bem como de processos 
que retornam do CONFEA, verifi-
cando a existência de conflitos de 
julgamento e promovendo a sua 
uniformidade.

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA 
FISCALIZAÇÃO
Desenvolve a estratégia de con-
trole do exercício profissional do 
CREA-PR. Promove a qualidade 
das ações dos agentes de fiscaliza-
ção e do tratamento de processos 
através de auditorias e controles 
específicos, criados para detectar 
as desconformidades e pro-
movendo as orientações 
necessárias.

COORDENAÇÃO O geren-
te do Dafis, Renato Straube, 
e a arquiteta Tania Squair: 
mais controle

ASSESSORIAS TÉCNICAS E 
COMISSÕES
Uma equipe de profissionais 
apóia os conselheiros e câmaras 
especializadas. O setor analisa e 
emite pareceres, aprecia proces-
sos de fiscalização das regionais 
e inspetorias e assessora assun-
tos sobre registro de empresas e 
profissional, entre outros.

Veja como funciona 
cada setor do Dafis

ESTRUTURA
>>
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engrenagemSETOR PÚBLICO 
Conhecimento se perde 
porque não há renovação 
de profissionais

16
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NAS PRÓXIMAS 
PÁGINAS A experiên-
cia de dois servidores 
no setor público

>>

Sem a realização de concursos, quadros técnicos de empresas públicas 
envelhecem, ocorre sobrecarga e a transmissão de conhecimentos é prejudicada

por IRMA BICALHO

A situação é comum em diver-
sas instituições públicas. Sem a re-
novação do quadro técnico, profis-
sionais hábeis, alguns com mais de 
30 anos de carreira, se aposentam 
antes de poder transmitir seus co-
nhecimentos e experiência a quem 
deveria ser seu substituto. 

Além disso, o número restrito 
de técnicos, muito aquém do ide-
al, sobrecarrega profissionais qua-

lificados. São obrigados a realizar 
trabalhos de execução simples e ta-
refas adequadas a profissionais me-
nos experientes, que não são o foco 
da sua área de atuação. “O ideal se-
ria a renovação do quadro técnico 
por meio de concursos periódicos”, 
afirma Ulisses Kaniak, presidente 
do Senge (Sindicato dos Engenhei-
ros do Paraná). 

A Copel é um exemplo bom 
nessa seara. Entre 1995 e 2002, seu 
quadro de empregados reduziu de 
10 mil para cerca de 6 mil pessoas 
na preparação para a privatização, 
que não aconteceu. 

Hoje a Copel vem renovando 
seu quadro, realizando concursos 
periódicos, com validade de dois 
anos. O último ocorreu em junho 

engrenagemComo uma

deste ano, oferecendo 157 vagas 
para técnicos e profissionais de for-
mação superior. 

O contraponto pode ser visto 
em algumas empresas, como a Mi-
neropar. É uma empresa de econo-
mia mista, como a Copel, mas não 
contrata ninguém há 21 anos. Isso 
porque, ao contrário da empresa de 
energia, que gera recursos e tem au-
tonomia, a folha de pagamento da 
companhia de geologia é paga pelo 
governo do Estado. 

A empresa possui 16 geólogos, 
dois engenheiros (um cartográfico 
e um de minas) e oito técnicos em 
mineração e geologia. Um proje-
to de reestruturação do quadro de 
funcionários da Mineropar, realiza-
do por um grupo interno de análi-
se, a pedido do governo do Estado, 
constatou a necessidade de contra-
tar pelo menos mais 20 pessoas, 
15 da área técnica, entre geólogos, 
engenheiros de minas, geógrafos e 
técnicos de mineração.

“Hoje contamos com um total 
de 52 pessoas, entre técnicos e 
administrativos. Na década de 80 
a Mineropar chegou a contar com 
300 funcionários.” Eduardo Sala-
muni, presidente da Mineropar 
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>>O geólogo Rui Assad está há 30 anos no Departamento 
de Estradas de Rodagem do Paraná. Entrou para a institui-
ção com 18 anos, como laboratorista, quando ainda cur-
sava geologia na UFPR. 

Com tanto tempo de casa, e atuando numa institui-
ção onde o último concurso foi realizado em 1988, adquiriu 
experiência também nas áreas jurídica e administrativa, 
colocando em prática o ditado “pau para toda obra”. 

Tudo isso ajudou na coordenação de um trabalho iné-
dito: um manual para os engenheiros do DER, com o passo 
a passo de todos os procedimentos na gerência de obras 
rodoviárias. O material é o resultado da participação de pro-
fissionais de diversas áreas do DER, em todo o Paraná. 

PARA FRENTE 
O geólogo Rui Assad 
mostra o manual do 

DER: transmissão 
de conhecimento

ERRO Distribuição de cargos despreza experiência

Escolha política traz riscos
O engenheiro eletrônico Ulisses Kaniak, presidente do 

SENGE (Sindicato dos Engenheiros do Paraná), aponta uma 
questão comum nos quadros técnicos das empresas e que 
afeta a atuação dos profissionais: a interferência política. 

A cada troca de diretoria começam os reveses na distribui-
ção de cargos de confiança. Funcionários altamente qualifica-
dos voltam a assumir funções antigas, predeterminadas e, às 
vezes, são subordina-
dos a novos indicados 
não qualificados. 

“É muito comum 
ver funcionários bem 
remunerados subordi-
nados a quem ganha a 
metade de seu salário. 
Além de humilhante, 
chateia o profissional, 
impede um bom rela-
cionamento e também 
dificulta a passagem 
do conhecimento”, 
explica Kaniak. 

Formado há 32 anos e com doutorado em geologia 
regional pela Unesp (Universidade Estadual Paulista), o 
geólogo Luis Tadeu Cava entrou para a Mineropar em 
1981, na penúltima leva de contratações da empresa. 
Segundo ele, o trabalho do geólogo é peculiar. “O nosso 
conhecimento entra pelos pés. É preciso caminhar 
muito para ter uma boa visão geral da nossa área”. 

Há 25 anos na Mineropar, Cava llamenta: “É natu-
ral que os mais experientes deixem de executar algu-
mas tarefas e passem a orientar os mais novos. Mas 
eu ainda executo, pela ausência de uma nova geração. 
Isso rompe o ciclo natural do conhecimento e faz com 
que o profissional capaz e equipado seja mal aprovei-
tado pela instituição.”

ENTRAVE O presidente do Senge-PR, Ulisses Kaniak: situação 
impede boa relação e dificulta o repasse de conhecimento
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TEMPO Tadeu está há 25 anos na Mineropar

Geólogo ainda executa

SEM REPOSIÇÃO Luis Tadeu Cava pertence à pe-
núltima leva de engenheiros contratados pela Mine-
ropar, em 1981: sobrecarga

INICIATIVA Publicação traz passo a passo todos os procedimentos para novos profissionais 

Engenheiro do DER elabora manual inédito
Para Assad, a publicação será preciosa para aqueles 

que farão parte do futuro quadro técnico do 
DER, pois terão acesso às dicas dos mais 
experientes, preservadas no manual. “É 
um trabalho gratificante, pela contribui-
ção de todos os funcionários envolvidos 
e também por ser um exemplo único no 
Brasil”, declara Assad. 

Fo
to

s:
 L

ea
nd

ro
 T

aq
ue

s

18



19

>>

Maringá e Cascavel montam secretariado técnico, 
investindo em pessoal capacitado. Opção das duas cidades mostra a 
importância da qualificação para uma gestão de qualidade

DESTAQUE 
O engenheiro 
Silvio Barros,  

prefeito de 
Maringá: 

ganho

Mais eficiência 
e baixo custo

Cidade colhe 
bons frutos com 

escolha de 
equipe técnica

O prefeito de Maringá, Sílvio Magalhães Barros, é 
engenheiro civil e tem especialização em engenharia 
ambiental. Ele se preocupou em criar uma administração 
especializada. “A escolha não valoriza somente os profissio-
nais, mas a comunidade, que confiou nessa proposta de 
trabalho. Quem ganha é o contribuinte”, diz.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, Planeja-
mento e Habitação é o arquiteto Jurandir Guatassara 
Boeira; o de Meio Ambiente e Agricultura é José Croce 
Filho (agrônomo); Diniz Afonso e Fernando A. Camargo 
(eng. civis) dirigem, respectivamente, Serviços Públicos e 
a Urbamar. Com corpo técnico, o município desenvolve 
projetos vencedores. 

A apresentação de uma carta-consulta ao BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento) foi totalmente elabo-
rada pelo secretariado, em dez dias, e aprovado com louvor 
pela instituição. Se precisasse contratar uma consultoria 
para elaborar a carta, o gasto ultrapassaria R$ 200 mil. 

A prefeitura também apresentou um projeto sobre 
Resíduos Sólidos Urbanos em um edital do Ministério das 
Cidades. O trabalho elaborado exclusivamente por funcio-
nários da casa foi considerado o melhor do País.

MARINGÁ

>>APOSTA CERTEIRA

Interação e agilidade
Secretariado com perfil técnico dá 

suporte às decisões do município

A maioria dos secretários de Cascavel é graduada e 
especializada nas suas áreas. O secretário de saúde, Nadir 
Willi, é administrador hospitalar, o de planejamento, 
Luiz Alberto Cirico, arquiteto. O engenheiro civil José 
Dillemburg responde por serv iços e obras públicas, o 
engenheiro agrônomo José Augusto de Loyola é secretário 
de agricultura e a Codevel é presidida pelo engenheiro 
agrícola Valmor Pietsch. 

O vice-prefeito, Vander Piaia, diz que tem 
resultado. “Interação entre os secretários é 
maior, isso agiliza os processos e otimiza os 
recursos”, diz Piaia, que é também secretário 
de educação,  economista com doutorado em 
História e Economia de Cascavel. “Quem deve 
ter o perfil político é o prefeito. O secretariado 
técnico apóia, amplia e subsidia as ações da 
prefeitura”, completa Piaia. O prefeito de Cas-
cavel, Lisias Tomé, é médico.

CASCAVEL

>>
INTEGRAÇÃO Os secretários de Cascavel 
Dillenburg, Cirico, Piaia (vice-prefeito) e Loyola: 
recursos otimizados

NA PRÓXIMA 
PÁGINA 
Qualificação 
vale também 
para construir

>>
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Qual o objetivo e como são realizadas as campanhas de valorização profissional 
promovidas pelo CREA-PR? Lembrar a importância dos profissionais na realização e 
acompanhamento das atividades pertinentes a eles. Todos os anos o Conselho publica 
anúncios nos jornais e exibe outdoors em datas comemorativas.

Quais as mudanças previstas nestas ações? A partir de 2007 queremos alcançar um 
público maior. Devemos investir em um veículo de massa, provavelmente o rádio. A 
intenção é deixar bem claro que não importa a dimensão da sua obra, do seu projeto, 
da sua propriedade. O profissional qualificado deve sempre ser consultado, pois ele é 
o único capaz de projetar, planejar e operar serviços em sua área. 

A campanha vai valorizar uma área específica ou será ampliada a todos os profissionais? 
Vai abranger todos os profissionais ligados ao Conselho. Afinal, em todos os momentos 
e em todos os lugares utilizamos bens ou serviços que são de responsabilidade desses 
profissionais. Ao levantar, pela manhã, e abrir a torneira do banheiro, utilizamos água 
tratada por um engenheiro químico; as frutas do café da manhã foram tratadas com o 
planejamento de um agrônomo; o conforto elétrico em casa depende de um engenheiro 
eletricista; no elevador temos o trabalho de um engenheiro mecânico; nas construções, 
o do engenheiro civil e do arquiteto e assim por diante. O dia todo nos deparamos com o 
trabalho de profissionais das áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Meteorologia, 
Geologia, Geografia e técnicos e tecnólogos do Sistema. Queremos despertar esta consci-
ência e que as pessoas notem a presença desses profissionais em seu dia-a-dia.

por IRMA BICALHO
>> Uma pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria da 
Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR), por 
meio do programa “Construindo o Futuro”, constatou que 
80% das obras particulares são informais, ou seja, não há 
arquiteto ou engenheiro responsável por projeto ou obra. 

>> Entre outros dados, o levantamento aponta que, entre 
o público que pretende construir ou reformar, apenas 4% 
procuram uma construtora. Entre aqueles que realizam 
um orçamento com empresas especializadas, um terço 
acaba fechando negócio, devido às condições reais de 
preços, que não são tão altos quanto imaginavam, e as 
garantias de segurança. 

>> O engenheiro civil Euclésio Manoel Finatti, presidente da 
Comissão de Políticas e Relações Trabalhistas do Sinduscon-
PR e coordenador do grupo de trabalho de Relações Institu-

3
1

perguntas 
a Álvaro J. Cabrini Jr. 
presidente do CREA-PR

AÇÃO Álvaro J. Cabrini Jr.: campanhas para valorizar o profissional e reduzir a informalidade

Falta de informação é a principal responsável pelo alto índice de construções 
informais. Diferença de custo é mínima. Projeto Construindo o 
Futuro mostra as vantagens de trabalhar com profissionais qualificados

>>PROFISSIONAL DE VALOR

cionais com a Área Empresarial no CREA-PR, afirma que as 
vantagens em contratar uma empresa de construção são tão 
obvias, que os resultados da pesquisa só podem ser explicados 
pela falta de informação do público. 

>> Para ele, o problema chega a ser cultural, pois as pessoas 
sequer cogitam a possibilidade de orçar sua obra. “Nós, pro-
fissionais, precisamos mostrar a este público que existimos e  
que a nossa importância é fundamental para a sociedade”, 
analisa. 

>> Parte da solução deste problema está a caminho. O 
programa Construindo o Futuro, que conta com apoio do 
CREA-PR, oferece ao consumidor, por meio da internet 
(www.construindoofuturo.com.br) acesso a diversas plani-
lhas de orçamentos de obras. “Basta comparar os serviços 
de empresas especializadas com os de profissionais infor-
mais. A diferença de preço é mínima diante das vantagens”, 
avalia Finatti.
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por IRMA BICALHO
A nomeação da engenheira quí-

mica Elza Callas, em agosto deste ano, 
para comandar a Unidade de Indus-
trialização do Xisto (SIX), em São 
Mateus do Sul (PR), foi um marco 
para a atuação feminina no mercado. 
Callas é a primeira mulher a assumir a 
gerência geral de uma unidade opera-
cional da Petrobras.

Formada pela Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (1983), a nova 
gerente acumula 22 anos de experi-
ência na Petrobras. Começou na Refi-
naria Gabriel Passos, em Betim (MG), 
atuando na área de Exploração e Pro-
dução, fiscalizando sondas e realizando 
testes de avaliação de poços. Também 

desenvolveu projetos nas áreas de 
refino e logística, trabalhando na aná-
lise de processos. Mais tarde foi gerente 
de Otimização e de Comercialização.

Na SIX, Elza Callas enfrenta novos 
desafios. “Estamos buscando a exce-
lência em Segurança, Meio Ambiente 
e Saúde (SMS), ao mesmo tempo em 
que precisamos adquirir novas opor-
tunidades de negócios e proporcionar 
o crescimento empresarial.”

ÓLEO DE PEDRA O xisto é uma 
rocha sedimentar que contém que-
rogênio, um complexo orgânico que 
se decompõe quando elevado a altas 
temperaturas e produz óleo e gás. A 
Unidade de Negócio da Industriali-
zação do Xisto começou a operar em 
1972. Está situada sobre uma das 
maiores reservas mundiais de xisto. É 
a Formação Irati, que começou a ser 

explorada em 1954, em Tremembé 
(SP) e abrange São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso do Sul e Goiás.

A SIX ocupa uma área de 7 milhões 
de metros quadrados e é considerada 
uma das mais importantes do mundo 
na exploração do mineral. A unidade 
se destaca como centro de pesquisa na 
área de refino, desenvolvendo vários 
projetos em conjunto com o Centro de 
Pesquisa da Petrobras (Cenpes) e uni-
versidades.

A unidade possui o maior parque 
tecnológico da América Latina. São 13 
unidades que desenvolvem estudos de 
processos de refino, entre as quais se 
destacam o craqueamento catalítico 
petroquímico, o craqueamento catalí-
tico fluido e o hidrotratamento.

SENSIBILIDADE Elza Callas, 
na SIX: desafios de segurança, 
meio ambiente e saúde

>>

Óleo Combustível

Nafta Industrial

Gás Combustível

Gás Liquefeito

Enxofre

A produção
A Unidade de São Mateus do Sul proces-
sa 7.800 toneladas de xisto por dia, pro-
duzindo cinco derivados

>>A Unidade do Xisto
Na Unidade de Industrialização do Xis-
to trabalham dois geólogos e 46 enge-
nheiros, das seguintes especialidades

de minas

de equipamentos

de segurança

de processamento

civis

de meio ambiente

de petróleo

6
19
3
13
2
2
1

480 ton

90 ton

120 ton

45 ton

75 ton

ENERGIA Elza Callas é a nova gerente da Unidade do Xisto

Comando

feminino
Engenheira química é a primeira mulher a assumir 
o comando de uma unidade da Petrobras
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Responsável por 60% dos alimentos consumidos 
em todo o País, a agricultura familiar avança, mas 
ainda são muitos os entraves para quem produz

por PATRÍCIA BLÜMEL

A importância da agricultura 
familiar pode ser medida por seus 
números. É a forma de produção 
presente em mais de 84% dos imó-
veis rurais do País, cerca de 4,1 
milhões de propriedades, empre-
gando sete de cada dez trabalha-
dores do campo e respondendo por 
cerca de 60% dos alimentos consu-
midos pelo brasileiro. 

O valor gerado pelas cadeias pro-
dutivas da agricultura familiar em 
2003 correspondeu a 38% da produ-
ção agropecuária nacional, ou 10% 
do Produto Interno Bruto (PIB), com 
uma participação de R$ 156 bilhões, 

DESAFIOS Segmento mantém milhões de pessoas no campo 

AGRICULTURA FAMILIAR

AGRICULTURA FAMILIAR Segmento mantém milhões de pessoas no campo 

VARIEDADE
segundo a Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe).

Na opinião de quem entende 
do setor, a agricultura familiar viu 
avanços significativos nos últimos 
anos, mas ainda tem várias dificul-
dades para superar. 

Para o engenheiro agrônomo 
Manfred Leoni Schmid, da Associa-
ção dos Engenheiros Agrônomos do 
Paraná, somente a profissionaliza-
ção do agricultor vai mudar a vida 
no campo. “Apenas com educação 
diferenciada e consultoria agronô-

VOLUME E

mica o agricultor familiar será capaz 
de tornar sua propriedade auto-sus-
tentável”, diz. O agricultor precisa ter 
acesso a informações sobre gestão da 
propriedade com controle de custos, 
planejamento e gestão financeira e 
dos recursos, aponta a Emater.

O engenheiro agrônomo Reni 
Denardi, delegado do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, afirma 
que o crédito à agricultura familiar 
atende os 200 mil estabelecimentos 
no Estado com perfil para receber 
o benefício. “O restante tem como 
necessidade o acesso a políticas 
sociais, como bolsa-família”, afirma.

NAS PÁGINAS 
24 E 25 A opinião dos 
especialistas,  números e 

o exemplo da parceria 
com a Apras

>>
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DO PRODUTOR

ANÁLISE A renda é concentrada e a receita está em queda

Os principais desafios enfrentados pela agricultura familiar paranaense 
foram reunidos em um documento pela Emater (Instituto Paranaense de 
Assistência Técnica e Extensão Rural), vinculada à Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimento. A instituição possui 1.190 funcionários (365 
engenheiros agrônomos, 344 técnicos agrícolas, além de outros profissio-
nais) e prestou extensão rural a 143.994 agricultores familiares em 2005. O QUE É

A agricultura familiar foi de-
finida apenas pela Lei 11.326, 
de julho de 2006. Por ela, o 
agricultor familiar fica sendo 
aquele que atende simultanea-
mente aos requisitos de:

>>

1 Possuir área de até 
quatro módulos fiscais 

(no Paraná significa uma 
média de 40 hectares)

2 Utilizar 
predominantemente 

mão-de-obra da própria 
família

3 Ter renda familiar 
originada de atividades 

econômicas vinculadas ao 
próprio estabelecimento

4 Dirigir com a família o 
estabelecimento

5 O Paraná tem cerca de 
321 mil propriedades 

com esse perfil ocupando 6,5 
milhões de hectares

>> A CRESCENTE concentração de renda torna o agricultor o elo frágil da 
cadeia produtiva agrícola

>> AS ADVERSIDADES climáticas

>> A RECEITA AGRÍCOLA brasileira com grãos caiu cerca de 30% nos 
últimos três anos, segundo a Ocepar (Organização das Cooperativas do 
Paraná), em função do comportamento de preços e custos de produção 
que afetam a rentabilidade da agricultura

>> A CRESCENTE PRESSÃO para que a produção agrícola atenda ao crité-
rio de sustentabilidade exige adequação das propriedades à legislação

>> A EXIGÊNCIA da sociedade por qualidade e a competição com produtos 
de outros estados e do exterior

>> ENVELHECIMENTO da população rural — as propriedades são condu-
zidas pelos pais e poucos filhos permanecem no meio rural. Pesquisa 
recente da CNA (Confederação Nacional da Agricultura), apontou que 
35% dos jovens do campo têm propensão a migrar de atividade. Ou 
seja, o jovem está na propriedade, mas não tem participação na gestão 
ou produção

>> CADA VEZ MAIS propriedades são dirigidas por homens, enquanto as 
mulheres deixam o campo para buscar trabalho nos centros urbanos 
próximos

>> A VENDA E O ALUGUEL de propriedades, principalmente para culturas 
como a da cana, levam o agricultor a perder a sua identidade com a terra

>> EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS para que os produtores possam transitar 
produtos de origem vegetal e animal

>> NECESSIDADE DE PROFISSIONALIZAÇÃO: gestão da propriedade com 
controle de custos, planejamento e combinação de atividades, contrata-
ção de serviços, gestão financeira e dos recursos

Os desafios
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O engenheiro agrônomo Man-
fred Leoni Schmid, presidente da 
Associação dos Engenheiros Agrô-
nomos do Paraná (Curitiba), afirma 
que a profissionalização da ativi-
dade de agricultor é a melhor forma 
de mudar a realidade no campo. Ele 
considera que os privilégios assis-
tencialistas e legais prejudicam mais 
do que ajudam os agricultores fami-
liares, porque criam dependência. 

O diretor de políticas agrícolas 
e agrárias da Federação dos Traba-
lhadores da Agricultura do Estado 
do Paraná, Mário Plefk, concorda. 

“É preciso educação para que o 
jovem permaneça no campo e a 
agricultura não envelheça como 
está acontecendo”, diz. 

O envelhecimento é um dos 
desafios da agricultura familiar 
atual. É o que aponta um documento 
da Emater (Instituto Paranaense 
de Assistência Técnica e Extensão 
Rural), que prestou extensão rural a 
143.994 agricultores familiares em 
2005. As propriedades são condu-
zidas pelos pais, mas poucos filhos   
permanecem no meio rural. 

Outra pesquisa da CNA (Confe-

Parceria leva produção da agricultura familiar às gôndolas

AGRICULTURA FAMILIAR

deração Nacional da Agricultura), 
apontou que 35% dos jovens do 
campo têm propensão a migrar de 
atividade. Ou seja, o jovem está na 
propriedade, mas não tem partici-
pação na gestão ou produção. 

Para o coordenador estadual da 
Fetraf-Sul/CUT (Federação dos Tra-
balhadores da Agricultura Familiar 
da Região Sul), Martinho Manoel 
da Silva, quanto maior a força de 
organização social e econômica, 
mais fácil será o acesso a políti-
cas públicas e a construção de um 
desenvolvimento sustentável.

Melhoria no campo passa pela educação
SOLUÇÕES Para que a qualidade de vida e a renda do agricultor familiar avancem é preciso profissionalizar

NO SUPERMERCADO>>
Uma parceria com a APRAS (Associação Paranaense de Supermercados) 

permitiu a instalação de gôndolas em supermercados de 20 municípios do 
Estado onde cerca de 450 agricultores comercializam 250 tipos de produtos. 
Em Curitiba, por exemplo, produtos desse programa são encontrados nas 
lojas das redes Condor e Muffato.

A idéia começou pelo programa de Agroindústria Familiar, criado pelo 
governo do Paraná, que possibilitou a criação de 2.000 agroindústrias fami-
liares. Para vender os produtos, foram realizadas sete Feiras de Sabores do 
Paraná e seis feiras nos municípios. 

Para participar do programa, o agricultor familiar deve ter a atividade 
legalizada e se filiar à Asipar (Associação Agroindustrial do Paraná). A asso-
ciação gerencia as gôndolas com produtos da agricultura familiar em super-
mercados do Estado. “O programa mudou a minha vida”, conta a agricultora 
Anibela Maria Feltz Pajewsky, que produz e processa raiz forte em uma área 
de um alqueire em São José dos Pinhais e é presidente da Asipar.

REDUÇÃO

369.875 é o número total 
de estabelecimentos rurais do 
Paraná, segundo dados do IBGE 
de 1996, os últimos apurados 
pelo instituto.

16 milhões de hectares era 
a área que ocupavam à epoca.

5,5 bilhões de reais era o 
Valor Bruto da Produção (VBP) 
destes estabelecimentos.

87% desse valor eram gerados 
por 321.380 estabelecimentos de 
agricultura familiar, que ocupa-
vam 6,5 milhões de hectares.

300 mil é a estimativa do 
Ministério do Desenvolvimento 
Agrário para o número de es-
tabelecimentos familiares no 
Paraná hoje.

6,5% é a redução em 10 anos.

Os números da agricultura familiar

GÔNDOLA Produ-
tos da agricultura 
familiar à venda em 
loja da rede de su-
permercados Condor: 
oportunidade
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AGROINDÚSTRIA FAMILIAR O governo federal 
mantém programa que oferece linha de crédito para 
apoiar a agroindustrialização da produção de agricul-
tores familiares. 

COMPRA DIRETA Recursos do Programa Fome Zero 
permitem a compra dos principais produtos de cada 
região de agricultores familiares e de assentamentos 
da reforma agrária, com garantia de preço justo. Cada 
família pode vender até R$ 3.500 por ano a entidades 
filantrópicas cadastradas pelo Estado.

>>INICIATIVAS
POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DA AGRICULTURA FAMILIAR

INCLUSÃO O engenheiro agrônomo Reni Denardi: “A organização cooperativa dos 
‘pequenos’ é um dos principais caminhos para o desenvolvimento rural com inclusão social”

O engenheiro agrônomo Reni 
Denardi, delegado federal do Desen-
volvimento Agrário no Paraná, é 
enfático ao defender a dinâmica 
econômica e social que move a agri-
cultura familiar. “É uma agricultura 
cheia de virtudes, vigorosa, capaz 
de resistir mesmo diante de eventu-
ais dificuldades”, diz. 

O engenheiro cita como exem-
plo os avanços das cooperativas 
de agricultores familiares. Há mais 
de dez anos o sistema cooperativo 
agrega milhares de associados em 
cooperativas de crédito da agricul-
tura familiar. 

São dezenas de cooperativas reu-
nidas na União Nacional de Coope-
rativas da Agricultura Familiar e 
Economia Solidária. “Apesar do forte 
preconceito existente na sociedade 
brasileira, a organização cooperativa 
dos ‘pequenos’ é um dos principais 

caminhos para o desenvolvimento 
rural com inclusão social”, arremata.

Denardi destaca também o crédito 
para a agricultura familiar. Segundo 
ele, dos 300 mil estabelecimentos de 
agricultura familiar do Estado, mais 
de 200 mil têm acesso ao crédito 
hoje — 160 mil apenas pelo Pronaf.

Para o engenheiro, um  bom 
número. Segundo ele, os outros 100 
mil são estabelecimentos familiares 
que não financiam a produção. “É 
um segmento que tem outras neces-
sidades e acesso a políticas sociais, 
como previdência social e bolsa-
família”, afirma.

Acesso ao crédito ficou mais fácil
DINHEIRO Dos 300 mil estabelecimentos de agricultura familiar no Paraná, 200 mil têm financiamento

NA PRÓXIMA PÁGINA A importância da presença do profissional nas propriedades>>

3 
1 

2 
VENDA DE ORGÂNICOS Feira de orgânicos da Prefei-
tura de Curitiba, cidade que consome 37% dos alimen-
tos produzidos no Paraná. As feiras acontecem em cinco 
locais, aproximando agricultores e consumidores.

3 
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AGRICULTURA FAMILIAR

“É responsabilidade do Conselho 
fiscalizar os serviços técnicos vin-
culados às diversas profissões que 
representa e salvaguardar a socie-
dade de danos que possam vir a 
ocorrer na execução do objeto fisca-
lizado”, diz o engenheiro agrônomo 
Álvaro J. Cabrini Jr., presidente do 
CREA-PR. Segundo ele, ao partici-
par de um empreendimento agro-
pecuário, o profissional habilitado 
assume responsabilidade técnica 
perante o produtor e a sociedade 
por seus atos.

Ele cita a importância de veri-

ficar o uso adequado de defensivos 
agrícolas, quando necessários, o 
tipo de adubação e a procedência da 
água da irrigação, por exemplo. 

“Tão importante quanto o lucro 
do agricultor é o respeito ao meio 
ambiente e a segurança de que a 
população receba alimentos sau-
dáveis, nos parâmetros seguros de 
resíduos químicos”, diz. “Ao veri-
ficar irregularidades, defendemos 
a sociedade, os trabalhadores e o 
meio ambiente.” Ainda segundo ele, 
a ação do Conselho tem caráter pre-
ventivo e educativo, que são os ver-

dadeiros objetivos da fiscalização.
Por decisão do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, o CREA-PR está 
proibido de multar agricultores fami-
liares pela falta de profissionais res-
ponsáveis técnicos nas propriedades. 

A decisão foi acatada pelo Con-
selho, que suspendeu as cobranças 
de multa até o julgamento do mérito 
da questão. Entretanto, o CREA-PR 
continuará fiscalizando os empre-
endimentos e orientando quanto à 
importância da presença do profis-
sional de Agronomia para garantir a 
qualidade e a defesa da sociedade.

Presença do profissional é fundamental
FISCALIZAÇÃO Profissionais da Agronomia devem orientar agricultores pela qualidade e a defesa da sociedade

NA SUA MESA A agricultura familiar responde por 60% dos 
alimentos consumidos pelo brasileiro, sendo

49%

67%

52%LeiteMilho

Feijão

84%

40% 58%Suínos

Mandioca

Aves e ovos

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário
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por BRISA TEIXEIRA

A potência agrícola do Estado, suas deficiências e dificuldades foram discu-
tidas no workshop “Diretrizes para a Agricultura do Paraná”, realizado pela 
FEAP (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná) e CREA-PR, em 
Curitiba. Engenheiros agrônomos organizados em associações regionais discu-
tiram propostas previamente elaboradas, balizadas por quatro eixos: recon-
versão da agricultura, sustentabilidade, novo processo de produção de grãos e 
apoio à agricultura familiar. Confira algumas das diretrizes de cada eixo.

EIXOS PARA A AGRICULTURA 
Profissionais de todo o PR debatem os rumos 
de uma agricultura mais sustentável e lucrativa

>>

FAZER O DIAGNÓSTICO de atividades pro-
missoras e apoiar a pesquisa e prospecção 
de mercados de produtos agropecuários.

IMPLEMENTAR uma estrutura de gestão 
para atuar na prospecção de mercado, 
coleta de informações, acompanhamento 
e análise de indicadores e cenários, colo-
cando estes instrumentos a serviço dos 
pequenos agricultores.

ESTIMULAR as parcerias público-privadas, a 
qualificação profissional, o associativismo 
e a educação cooperativa.

ESTABELECER um sistema de estímulo para 
a agroindustrialização regional.

REESTRUTURAR o serviço de extensão rural.

RECONVERSÃO
O Paraná precisa pensar uma nova prática 
agrícola, menos dependente da produção 
de grãos e com maior densidade de renda. 
A proposta:

REVITALIZAR a pesquisa agrícola pública.

APOIAR a agroindustrialização regional.

AMPLIAR a política de crédito.

CAPACITAR profissionais em empreen-
dedorismo e gestão, para repasse aos 
agricultores.

DESBUROCRATIZAR as normas que tra-
tam da pesquisa em biotecnologia.

RECUPERAR os níveis de dotação orça-
mentária da Secretaria de Agricultura.

MODERNIZAR o sistema de receituário 
agronômico do Estado.

É fundamental desenvolver um 
planejamento estratégico que mantenha 
a capacidade produtiva do parque 
industrial instalado para produção de 
grãos no Paraná, agregando a este bases 
mais sustentáveis. É preciso:

PROGRAMA de regularização fundiária.

ESTABELECER políticas de valorização da 
produção local.

DESENVOLVER mecanismos de apoio 
ao agricultor com políticas públicas 
e diversificação.

CONSTRUÇÃO de modelos de parcerias 
público-privadas que fortaleçam a 
assistência técnica e a pesquisa.

São necessárias linhas de apoio que 
permitam renda e melhoria da qualidade 
de vida aos pequenos agricultores. Para 
isso é preciso:

ESTABELECER políticas de conservação 
em bacias e microbacias hidrográ-
ficas e de compensação por serviços 
ambientais.

IMPLEMENTAR zoneamento ecológico-
econômico para o Estado.

CRIAR política de incentivo a sistemas 
sustentáveis de produção.

FORTALECER a participação do engenheiro 
agrônomo no planejamento de políticas 
públicas e de sustentabilidade.

A agricultura precisa ser sustentável em 
todos os seus aspectos: econômico, social 
e ambiental. O engenheiro agrônomo é o 
profissional que tem o papel de orientar 
um padrão de agricultura que respeite a 
natureza, preserve os solos e proteja a 
saúde dos agricultores e dos cidadãos.  
A proposta:

SUSTENTABILIDADE
1 2

PRODUÇÃO 
DE GRÃOS

3

AGRICULTURA 
FAMILIAR

4
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POR 

A expressão “filho de peixe, peixe é” tem bons exemplos 
entre famílias de engenheiros, arquitetos e agrônomos

por LUCIANO PATZSCH

Os engenheiros civis Carlos de 
Loyola e Silva, diretor-presidente, 
e Edmundo Talamini Filho, diretor 
vice-presidente da Cesbe Engenha-
ria e Empreendimentos, são filhos 
dos engenheiros que fundaram 
a empresa em 1946. A empresa 
começa a pensar na sucessão e terá 
apoio da terceira geração, represen-
tada por hora pela engenheira civil 
Barbara Talamini Villas Bôas e pelo 
geólogo Edmundo Talamini Neto, 
filhos de Edmundo. O engenheiro 
civil Manfred Theodor Schmid, de 

72 anos, tem seis engenheiros de 
várias especialidades entre os sete 
filhos. Os quatro filhos do enge-
nheiro e arquiteto Elgson Ribeiro 
Gomes estudaram arquitetura.

Os exemplos acima mostram 
uma situação comum em profis-
sões como a medicina. É a chamada 
“herança profissional” e ocorre 
também entre gerações de enge-
nheiros, arquitetos e agrônomos, 
mostrando que o amor à profis-
são se transmite entre gerações de 
famílias de alguns profissionais.

Segundo a professora-
doutora Lidia Weber, 

psicóloga e pes-
quisadora do 

curso de 

COMPORTAMENTO Legado da profissão é comum nas famílias

GERAÇÕES
psicologia e do mestrado em edu-
cação da Universidade Federal do 
Paraná, coordenadora do Núcleo de 
Análise do Comportamento, vários 
fatores concorrem para isso. Um 
deles é a admiração do filho pelo 
trabalho do pai ou mãe, associada ao 
fato de os pais serem percebidos com 
um estilo adequado, ou seja, parti-
cipativo, envolvido e com interesse 
real na vida do filho, não somente 
envolvido com a sua profissão.

Existe também o “estilo parental 
intrusivo”. Ocorre quando os pais, 
de maneira velada ou não, forçam 
o filho a escolher o que acham que 
é melhor, ou a profissão em que 
imaginam que ele pode ganhar 
mais dinheiro, ter melhor status. 
Ou, pragmaticamente, fazer o filho 
seguir os negócios da família, preo-
cupação pertinente na sucessão em 
empresas familiares. “Os pais têm 
papel fundamental para auxiliar os 
filhos na escolha, mostrar caminhos, 
permitir que conversem com outros 
profissionais, desenvolvam e testem 
habilidades, mas é preciso cuidado 
para não exercer o ‘controle psico-
lógico’ sobre o filho, como quando 
dizem: eu me sentiria tão mais feliz 
se você ‘escolhesse seguir’ a nossa 
carreira”, alerta Lidia Weber.
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>>

FAMÍLIA SCHMID

FAMÍLIA GOMES FAMÍLIA 
TALAMINI E LOYOLA

POR GERAÇÕES
Os Schmid (acima), Elgson Ribeiro Gomes e o  filho 
Péricles (ao lado) e os engenheiros Edmundo Talami-
ni Filho e Carlos de Loyola e Silva, da Cesbe: famílias 
em que o amor à profissão influencia filhos, trans-
mitida entre gerações. 
NAS PRÓXIMAS PÁGINAS, saiba um pouco 
mais sobre a história das três famílias
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SEIS ENGENHEIROS EM SETE FILHOS

>>

O engenheiro agrônomo Manfred 
Leoni Schmid, 37 anos, é o terceiro 
de uma família de sete irmãos. Uma 
é bióloga e seis são engenheiros: dois 
civis, um mecânico, um florestal e um 
químico, além de Manfred. “Nunca 
influenciei, mas imagino que o exemplo 
de vida, os princípios e a vida profissio-
nal tiveram peso. Eles escolheram por 
vontade própria”, conta o pai, o enge-
nheiro civil Manfred Theodor Schmid. 

Especialista em concreto armado 
e protendido, Schmid está em plena 
atividade aos 72 anos e é conhecido 
de boa parte dos engenheiros do 
Paraná. Por 30 anos foi professor de 
engenharia da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) e Pontifícia Universi-
dade Católica (PUC-PR). Entre outros 
projetos, colaborou com a constru-
ção do Edifício Castello Branco (hoje 
Museu Oscar Niemeyer), que possui 
um vão livre muito grande. 

O filho agrônomo é sócio de uma 

empresa criada com colegas de uni-
versidade para produzir software para 
a área agrícola. “Reuni o interesse 
pela informática, que eu sempre tive, 
com a vocação para cuidar da terra, 
que desenvolvi nos fins de semana, na 
adolescência, numa chácara da família 
em Quatro Barras”, lembra. “Herdei 
do papai a cultura de participação e 
atuação comunitária, de ajudar as 
pessoas”, conta Schmid, que é pre-
sidente da Associação dos Enge-
nheiros Agrônomos 
do Paraná – Região  
Metropolitana de 
Curitiba.

Família Schmid

Influência da música pesou mais que a  
arquitetura entre os filhos de Elgson Ribeiro Gomes

Com pai e mãe professores, os sete filhos da família Schmid tinham bom exemplo a seguir a partir de casa

QUATRO FILHOS,  
QUATRO ARQUITETOS

>>
Família Gomes

ARQUITETURA O engenheiro e arquiteto Elgson Ribeiro Gomes, com o filho arquiteto 
e professor Péricles Varella Gomes: influência da arte e da visão plástica da profissão
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BOM EXEMPLO 
Ambiente de tecnologia 
proporcionado inicialmente 
pelo pai, Manfred Theodor 
Schmid, professor da área, 
influenciou os filhos Alo-
ísio, Maria Inês, Marcelo, 
Ana Teresa e Manfred Leoni 

Schmid, todos ex-alunos 
da UFPR 
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O engenheiro civil e arquiteto Elgson 
Ribeiro Gomes, um dos fundadores do 
curso de arquitetura da UFPR, teve 
influência forte na formação dos filhos 
desde a infância. “Fui muito influenciado 
pelo arquiteto alemão Adolf Franz Heep, 
com quem trabalhei por 10 anos. Talvez 
por isso coloquei os quatro para estudar 
música, artes e línguas. Essas atividades 
intelectuais deles eram remuneradas”, 
lembra Elgson, que aos 83 anos, 
aposentado do magistério, exerce sua 
verve literária. Está escrevendo cinco 
livros ao mesmo tempo. 
Os quatro filhos estudaram arquitetura  
e estagiaram na empresa do pai, mas 
a influência da música, enraizada na 
infância, foi mais forte. Duas filhas 
são musicistas da Orquestra Sinfônica 
do Paraná. O único que mantém um 

O DESAFIO PARA A TERCEIRA GERAÇÃO

>>

Famílias Loyola e Talamini

Famílias começam a pensar na sucessão na Cesbe, criada há 60 anos

A engenheira Civil Barbara Tala-
mini Villas Bôas, de 33 anos, e o irmão, 
o geólogo Edmundo Talamini Neto, de 
29, são filhos e netos de engenhei-
ros. A família foi uma das fundado-
ras da Cesbe Engenharia, companhia 
que assina diversas obras presentes no 
Paraná: viadutos, usinas hidrelétricas, 
instalações industriais (fábricas da 
Renault, Volkswagen/Audi e Tritec), 
o edifício do Museu Oscar Niemeyer, 
incluindo o novo olho, são algumas.

“Eu gostava de matemática e 
informática. Achei que a engenharia 
era o caminho e entrei para o ramo por 
insistência, porque meu avô achava que 
engenharia não era para mulher”, lem-
bra Barbara, que trabalha com compu-
tação aplicada à engenharia na UFPR, 
mas atuou como engenheira da Cesbe.

Edmundo Neto, que acompanhava 
o pai em visitas às obras na adoles-
cência, se interessou pelo aspecto 
geológico. “Recolhi muitas rochas no 

porta-malas”, lembra. Depois de um 
mestrado na Escola de Engenharia de 
São Carlos (USP), enveredou para a 
geologia aplicada à engenharia e atua 
em uma empresa de São Paulo.

Carlos de Loyola e Silva e Edmundo 
Talamini Filho, hoje diretor-presi-
dente e diretor vice-presidente, res-
pectivamente, entraram na Cesbe no 
início dos anos 1970. A empresa foi 
uma escola. “Eu tinha facilidade em 
matemática, física e desenho, por 
isso optei pela engenharia no ves-
tibular”, lembra Edmundo, que foi 
estagiário na primeira obra tocada 
por Carlos Loyola, em Santo Antônio 
da Platina. “Mas quando entrei na 
empresa, assim como o Carlos, fomos 
estagiários, sem maiores privilégios, 
mas com grandes cobranças.”

NO CAMINHO Barbara com o pai, Edmundo Talamini Filho, e os pioneiros da 
Cesbe com empregados em frente ao prédio da UFPR: engenharia em família

laço com a arquitetura é Péricles 
Varella Gomes, de 46 anos, professor 
da disciplina de desenho de observação 
do curso de Arquitetura da PUC-PR e 
professor visitante da Michigan State 
University (EUA), onde cursou um 
doutorado em tecnologias educacionais 
com ênfase em ensino à distância. 
“Não sou muito de canteiro de obras, 
mas herdei do papai a paixão pela 
arte visual, pelo desenho, e agreguei 
a computação gráfica e a fotografia, 
com que trabalho hoje, sem abandonar 
a música”, conta Péricles, que toca 
violoncelo e coordena a orquestra da 
PUC-PR, que ajudou a criar, em 1998. O 
irmão mais velho, Gelson Varella Gomes, 
cursou um mestrado em urbanismo e 
um doutorado em ciências políticas em 
Washington.
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Fórum permanente criado pelo 
CREA-PR discute acessibilidade

por PATRÍCIA BLÜMEL
Criar condições para que pessoas com 

deficiências permanentes ou temporárias 
tenham acesso a instalações físicas, à edu-
cação e ao mercado de trabalho. Esse é um 
desafio que está em debate em todo o Brasil. 
O CREA-PR está fazendo a sua parte com a 
criação do Programa de Acessibilidade, que 
em agosto passado promoveu um seminário 
sobre “Acessibilidade: responsabilidade pro-
fissional”. Foi criado um fórum permanente 
de discussão sobre o assunto.

O fórum tem promovido reuniões com 
instituições de ensino, representantes do 
governo estadual e municipal, Ministério 
Público e entidades de classe. A próxima 
está marcada para 28 de novembro, no Uni-
cenp (Centro Universitário Positivo). “Que-
remos despertar nos nossos profissionais a 
importância de prever a acessibilidade em 
seus projetos”, diz a engenheira civil Vivian 
Curial Baeta de Faria, coordenadora do Pro-
grama de Acessibilidade do CREA-PR.para ter >>acesso

“Toda a sociedade usufrui dos benefícios, 
que melhoram também a vida dos idosos, 
crianças e gestantes”, avalia o engenheiro 
civil Antonio Borges dos Reis, ouvidor do 
CREA-PR e coordenador do Fórum Perma-
nente, para quem a acessibilidade não be-
neficia apenas as pessoas com deficiência.

Os principais instrumentos que re-
gulamentam a questão são o decreto-lei 
5.296/2004, e as normas da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas, disponíveis para 
consulta no site do CREA-PR. Quem que se 
sente lesado por não ter acesso a uma edifi-
cação pode denunciar ao Ministério Público 
e a órgãos de fiscalização. Desde 1998 foram 
instaurados 27 processos administrativos 
no MP relativos à falta de acessibilidade. A 
maioria é resolvida com um termo de ajuste 
de conduta e adaptação da edificação. Qua-
tro processos foram ajuizados como ações 
civis públicas.

BARREIRAS URBANAS
O que dificulta a vida em Curitiba para pessoas
 como José Aparecido Leite, deficiente motor e visual 

NEM SEMPRE José Aparecido em elevador para acesso 
à estação-tubo. Apesar de algumas  boas iniciativas, as pessoas 
com deficiência ainda enfrentam várias dificuldades

>> ACESSO a banheiros públicos no centro da cidade 
(somente a Biblioteca Pública do Paraná e o terminal 
Guadalupe possuem banheiros adaptados); 

>> FALTA de livros em braile;

>> FALTA DE ACESSO a serviços públicos: teatros, lojas e 
lanchonetes, além de mobiliário não adaptado; 

>> DIFICULDADE de trafegar com a cadeira de rodas nas 
calçadas, muitas vezes em mau estado de conservação.
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DESAFIO COLETIVO Integrante do fórum acredita em mudança

“Ainda há muito para ser feito, mas 
tudo indica que haverá acessibilidade. 
Eu quero presenciar essa mudança”. A 
frase reflete a esperança de José Apare-
cido Leite, representante do Comitê de 
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana 
do Ministério das Cidades no fórum do 
CREA-PR, deficiente motor e de visão. 

Leite encara diversas barreiras no dia-
a-dia (veja na página ao lado). Segundo 

ele, em Curitiba já existem as plataformas 
de embarque e desembarque, no mesmo 
nível da porta de acesso dos ônibus ape-
lidados de “Ligeirinhos”. São 351 plata-
formas, destas, 195 têm elevadores para 
deficientes físicos. “Mas no cotidiano a 
gente percebe que muitas, cerca de 40%, 
estão com os elevadores quebrados”, 
denuncia. “Pensar a cidade de maneira 
que todos possam ter acesso é uma ati-
tude urgente”, conclui.

CONGRESSO
Na foto, platéia do 12º Congresso Brasileiro 
de Engenheiros Civis, em Curitiba, em que a 
acessibilidade foi um dos temas

>>A força dos números
500 milhões de pessoas no mundo 

são deficientes, segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS). 

50% possuem deficiência mental.

14,5% da população brasileira (25 
milhões de pessoas) têm algum tipo 
de deficiência, segundo o IBGE.

POR QUE PENSAR EM ACESSIBILIDADE

“Cidades para todos é urgente”

EM AÇÃO
O Programa de Acessibilidade 
do CREA-PR prevê

CRIAÇÃO do Fórum Permanente de 
Acessibilidade

REALIZAÇÃO de seminários com o tema 
“Acessibilidade: Responsabilidade Pro-
fissional” nas regionais do CREA-PR em 
todo o Estado 

ADEQUAÇÃO do formulário de ART (Ano-
tação de Responsabilidade Técnica), 
com campo específico onde o profis-
sional declara ciência das normas de 
acessibilidade

MATERIAL de divulgação do tema

PROPOR e apoiar a realização de pales-
tras sobre o tema nas instituições de 
ensino e nas entidades de classe, para 
divulgação da questão aos profissionais 
e acadêmicos

REALIZAÇÃO de cursos para qualificação dos 
profissionais de Engenharia e Arquitetura 
e para agentes de fiscalização do Conselho

FISCALIZAÇÃO em obras e serviços para 
verificar dispositivos de acessibilidade

ADEQUAÇÃO das instalações do CREA-PR

ESTUDO de um diferencial para as 
empresas e profissionais que inserem a 
acessibilidade em seus projetos e obras 

CRIAÇÃO de um histórico das ações 
desenvolvidas 

Norte e Nordeste apresentam as maiores 
proporções (16,1% e 16,7%, 
respectivamente). A Paraíba tem 
a maior proporção de população 
com pelo menos uma deficiência 
(18,8%) e São Paulo, a menor 
(11,4%).

No máximo 30% das crianças com 
deficiência estão matriculadas na 
escola. 

Até 90% das pessoas com deficiência 
na América Latina e no Caribe estão 
desempregadas.

Le
an

dr
o 

Ta
qu

es



34

Forçajovem
por LUCIANO PATZSCH

O desafio era grande, mas um 
grupo de arquitetos formados entre 
2002 e 2004 na Pontifícia Univer-
sidade Católica do Paraná (PUC-PR) 
provou que jovens podem produzir 
projetos até melhores do que gran-
des escritórios. Eduardo Paranhos 
Coelho, Marlos Hardt, Paulo José Te 
Vaarwerk Duarte e os irmãos Gün-
ther Kaltmaier Junior e Karlos Ervin 
Kaltmaier, sócios da MKPEG Arqui-
tetura e Urbanismo, conquistaram o 
primeiro lugar no Concurso Público 
Nacional de Projeto Arquitetônico 
lançado pela Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp) para um novo 

ARQUITETURA Amizade iniciada na faculdade gera parceria de sucesso

Grupo de arquitetos recém-formados pela PUC-PR vence concurso nacional 
para projetar um novo campus da Universidade Federal de São Paulo

campus, em Diadema.
A vitória valeu um contrato de 

R$ 1,58 milhão para projetar a pri-
meira parte do campus. Em setem-
bro foram entregues as plantas do 
prédio principal (bloco acadêmico de 
ciências biológicas, química, enge-
nharia química e farmácia), que vai 
abrigar laboratórios de ensino e pes-
quisa e salas de aula, a área admi-
nistrativa e os acessos ao campus. 
Para atender prazos, foram subcon-
tratados outros doze escritórios para 
projetos complementares.

Além de cursar a mesma univer-
sidade, e ter integrado o centro aca-
dêmico do curso, onde as amizades e 
a paixão pela Arquitetura ganharam 

força no grupo, todos os inte-
grantes participaram 

de outros concursos. 
Em equipes dife-

rentes alcan-
çaram bons 

resultados, como um 2º lugar nos 
concursos nacionais de projetos para 
postos de bombeiro comunitário, da 
Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Urbano do Paraná, e outro 2º 
lugar no anteprojeto de Arquitetura 
para a sede do CREA Apucarana.

“Concurso é um investimento 
caro e toma tempo, mas é uma 
das únicas formas para um arqui-
teto recém-formado ser visto, por 
enquanto”, explica o arquiteto Paulo 
Duarte. “O projeto dos postos comu-
nitários nos levou a reunir uma 
equipe que foi afinada a partir da 
qualidade e desempenho do traba-
lho”, completa Karlos Kaltmaier. 

Todos no grupo foram estagiá-
rios do escritório do arquiteto Elgson 
Ribeiro Gomes (leia na pág. 30), com 
quem criaram uma relação quase 
de pai para filhos. Gomes cedeu o 
espaço para que os cinco sócios 
pudessem projetar o campus.
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O GRUPO Marlos, Karlos, paulo, Eduardo 
e Günther, arquitetos da MKPEG: amiza-
des formadas na universidade e participa-
ção em concursos para mostrar trabalho

>>CONTATO arquitetura@mkpeg.com.br ou 
3353-6027 / 3018-5323
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PROTEÇÃO Terreno é acidentado e tem restrições ambientais

O projeto do campus da Unifesp em 
Diadema consumiu um mês de reuniões 
na casa dos irmãos Kaltmaier. A grande 
preocupação era otimizar a ocupação 
de uma área de manancial em terreno 
acidentado, ao lado da represa Billings. 
“Procuramos unir essa característica 
com a funcionalidade, conscientes de 
que ao projetar uma universidade fede-
ral é preciso prever também restrições 
de recursos”, conta o arquiteto Eduardo 
Paranhos Coelho.

Concebida para ser implantada em 
fases, a proposta paranaense atendeu à 
obrigatoriedade de preservar 60% da área 
de mata nativa e atingiu o potencial cons-
trutivo máximo do terreno com o plano 
urbanístico, que prevê os futuros blocos. 

A racionalização pautou o projeto. O 
bloco acadêmico não tem fluxo cruzado 

de pessoas. Os laboratórios de ensino da 
graduação e os de pesquisa, projetados 
para as pontas, estão separados pelas 
salas de aula e a cantina, ao centro. “A 
infra-estrutura é comparável à de um 
hospital, devido ao grau de complexi-
dade”, afirma Marlos Hardt.

A questão da exaustão dos gases, do 
próprio uso e da proximidade dos labora-
tórios foi avaliada junto a cada pesquisa-
dor, em reuniões com professores e com 
a arquiteta responsável da Unifesp, para 
adequar informações do edital, sem fugir 
da diagramação original do projeto.

A licitação para a construção foi 
aberta em setembro. As obras, ao custo 
aproximado de R$ 12 milhões (primeira 
fase, com estrutura e fechamento), 
devem ser iniciadas em 2007 e a opera-
ção do campus em 2009.

IMPLANTAÇÃO
A locação dos edifícios nos lotes levou em conta as 
condicionantes de insolação, topografia, proximidade 
de vias e acessos e a legislação vigente para o local. 
Preservou-se 60% da área total do terreno, uma área 
de proteção permanente.

SISTEMA VIÁRIO 
Para separar o fluxo de veículos e de pedestres, foi 
proposto um eixo de circulação peatonal (para pedes-
tres) privilegiado, com dimensões generosas, trata-
mento paisagístico cuidadoso e abertura de visuais. O 
eixo é intercalado por espaços abertos configurados 
como praças para encontro e convivência.

SETORIZAÇÃO 
>> A implantação da primeira fase posiciona os edi-
fícios próximos aos acessos, reduzindo a pavimenta-
ção necessária para os acessos a estacionamentos e 

>>O DIFERENCIAL Principais características do projeto da MKPEG a vencer o concurso

blocos. A administração foi locada no ponto mais alto da 
gleba juntamente com uma praça para recepção e convi-
vência dos usuários. 

>> As salas de aulas, laboratórios de ensino, área de 
pesquisa e áreas de uso cultural foram propostos em um 
único edifício, para integrar todas as atividades do corpo 
docente e discente em torno de um espaço de encontro 
e convivência.

PROTEÇÃO SOLA R, ACÚSTICA, VENTILAÇÃO

Algumas soluções para filtrar ou barrar a luz são propos-
tas para as fachadas do bloco, em conjunto com as esqua-
drias, para minimizar o uso de energia elétrica e conferir 
aos ambientes o conforto termoacústico necessário. A 
cobertura solta proporciona a exaustão do ar quente. Na 
face sudoeste, a cobertura permite a entrada dos ventos 
predominantes e a outra face permite o escoamento dos 
ventos por ventilação cruzada.

COMUNIDADE 
Foi proposta uma área cultural para 
espetáculos, exposições e convenções 
configurando um edifício com auditório 
para mil pessoas e museu para expo-
sições temporárias, com um segundo 
acesso, livre para a comunidade de 
Diadema.

ACESSIBILIDADE 
As circulações externas têm inclinação 
máxima de 8%, permitindo total aces-
sibilidade aos portadores de deficiên-
cia física. Foram locadas rampas nos 
acessos, quando necessário. No inte-
rior do edifício são propostos dois ele-
vadores e os banheiros de uso comum 
possuem infra-estrutura e fácil acesso 
para deficientes.

O PROJETO O futuro campus da Unifesp 
em Diadema (SP): grupo entrevistou pes-
quisadores e professores para adequar as 
plantas
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Projeto preserva 60% da mata
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Tratar com cal
É SEGURO

LODO DE ESGOTO Pesquisadores defendem uso

por IRMA BICALHO

O CREA-PR despertou uma dis-
cussão produtiva ao abordar a utiliza-
ção do lodo de esgoto processado na 
agricultura, na edição nº 40 da revista 
CREA-PR. Pesquisadores ligados à 
área procuraram o Conselho em busca 
de espaço para esclarecimentos. Um 
deles foi o engenheiro civil Fernando 
Fernandes, que possui doutorado em 
compostagem de lodo de esgoto pelo 
Instituto Nacional Politécnico de Tou-
louse (França) e é professor da UEL 
(Universidade Estadual de Londrina).

Fernandes participou de uma pes-
quisa financiada pelo governo do 
Paraná envolvendo mais de quinze 
instituições (UFPR, Iapar, Embrapa, 
Senai/CETSAM, Lacen e outras) para 
analisar diversos aspectos da disposi-
ção do lodo no solo. O resultado deste 
trabalho, realizado por mais de 150 
pesquisadores, está publicado em nove 
livros e cerca de 200 artigos técnicos. 

Segundo ele, todos os critérios para 
uso seguro do lodo de esgoto, como 
hoje é feito em Curitiba, foram rigo-
rosamente estudados por pesquisado-
res isentos, de diversas instituições. 
“Temos que desfazer o equívoco de que 
o lodo tratado com a cal é inadequado 
e ampliar a discussão para difundir 
o conhecimento técnico, obtido com 
ampla pesquisa, por sinal, patrocinada 
com dinheiro público”, argumenta 
Fernandes, que integra a Comissão de 
Meio Ambiente do Conselho.

O engenheiro agrônomo Cléverson 
Andreoli, gerente de pesquisa da Sane-
par, diz que o Paraná é um dos pionei-
ros em estudos da reciclagem de lodo de 
esgoto. A Sanepar conquistou os prêmios 
Finep de Inovação Tecnológica (1998) e 
Expressão Ecologia (2005), após inves-
tir cerca de U$ 1,3 milhão em 10 anos 
de pesquisa. Pesquisadores do Paraná 
coordenaram quatro das cinco rodadas 
de editais do PROSAB (Programa de 
Pesquisas em Saneamento Básico).

Andreoli sugere a organização de 
um seminário técnico, com visitas a 
áreas de uso de lodo, para aprofundar 
o debate. Ele afirma que o lodo ofere-
cido pela Sanepar aos agricultores tem 
garantia e qualidade agronômica e sani-
tária. “Fornecemos orientação técnica, 
com todos os cuidados a serem tomados 
e, em parceria com a Emater, analisa-
mos a vocação do solo para receber o 
lodo processado”, completa. Segundo 
ele, até hoje, o monitoramento (por 
amostragem) das áreas 
que receberam o lodo 
processado mostrou 
resultados comple-
tamente seguros.

> Manual Técnico para Utilização 
Agrícola do Lodo de Esgoto no Paraná 
(1997) – Sanepar 

> Reciclagem Agrícola do Lodo de 
Esgoto – Estudo Preliminar para 
Definição de Critérios para Uso 
Agronômico e de Parâmetros para 
Normatização Ambiental e Sanitária 
(1999) – Sanepar

> Manual Prático para Compostagem 
de Biossólidos (1999) – PROSAB (Progr. 
de Pesquisa em Saneamento Básico)

> Uso e Manejo do Lodo de Esgoto na 
Agricultura (1999) – PROSAB

> Manual de Métodos para Análises 
Microbiológicas e Parasitológicas 
em Reciclagem Agrícola de Lodo de 
Esgoto (2000) – Sanepar

> Reciclagem de Biossólidos 
– Transformando Problemas em 
Soluções (2001) – Sanepar

> Lodo de Esgoto: Tratamento e 
Disposição Final. Série Princípios 
do Tratamento Biológico de Águas 
Residuárias, vol. 6 (2001) – PROSAB

> Resíduos Sólidos do Saneamento: 
Processamento, Reciclagem e 
Disposição Final (2001) – PROSAB 2

> Biological Wastewater Treatment in 
Warm Climate Regions, vol. 2 – IWA 
– International Water Association 
(2005)

> Biossólidos: Alternativas de Uso de 
Resíduos do Saneamento (2006) 
– PROSAB

(*) Todas são do Fundo Editorial da ABES 
(Assoc. Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental) e podem ser adquiridas pelo 
site www.abes-dn.org.br

Conheça publicações de 
pesquisadores paranaenses 
sobre disposição do lodo (*)

>>
SAIBA MAIS

Conhecimento técnico produzido com muito 
investimento público precisa ser difundido

<< CONHECIMENTO O engenheiro 
civil Fernando Fernandes, que participou 
de diversos estudos sobre o lodo de 
esgoto: produto seguro
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SAIBA MAIS

SOLUÇÕES
para o campo

Instituto Agronômico desenvolve pesquisas para 
desenvolvimento sustentável no meio rural

por PATRÍCIA BLÜMEL
Com 34 anos de atuação, o 

IAPAR (Instituto Agronômico do 
Paraná), vinculado à Secretaria de 
Estado da Agricultura e Abasteci-
mento (Seab), já apresentou im-
portantes resultados para a agro-
pecuária do Estado. 

Com sede em Londrina, no 
Norte do Paraná, o instituto reali-
za pesquisas relacionadas à gera-
ção de tecnologias para a seguran-
ça alimentar e o desenvolvimento 
econômico da população, com ma-
nutenção da biodiversidade e dos 
recursos naturais.

Segundo o engenheiro agrô-
nomo Arnaldo Colozzi, diretor 
técnico-científico do IAPAR, são 
os projetos desenvolvidos no ins-
tituto que dão sustentação à exe-

cução de políticas públicas. “As 
pesquisas alavancam o desenvol-
vimento econômico regional em 
bases sustentáveis”, diz.

A história do instituto se mis-
tura à do café. O IAPAR nasceu 
no auge dessa cultura no Paraná e 
foi o responsável pela criação do 
modelo de plantio adensado, que 
possibilitou retomar a cafeicultu-
ra, que havia sido aniquilada no 
Estado com a geada de 1975.

“Hoje a técnica é utilizada em 
55% da área cultivada (107 mil 
hectares, 13 mil propriedades), 80% 
delas com menos de 50 hectares”, 
explica o coordenador do Programa 
de Pesquisa do Café no Paraná, Ar-
mando Androcioli Filho. 

Neste ano a produção será em 
torno de 2,2 milhões de sacas.

IAPAR Instituto nasceu no auge da cultura do café

17 ESTAÇÕES experimentais

25 LABORATÓRIOS

23 ESTAÇÕES agrometeorológicas

15 PROGRAMAS de pesquisa

O IAPAR EM NÚMEROS

>>

991 FUNCIONÁRIOS no total

139 PESQUISADORES – a maioria 
engenheiros agrônomos e também 
agrícolas, químicos, biólogos e 
bioquímicos

R$ 45 MILHÕES de orçamento anual 

MANTENEDORES: Governo do 
Estado, CNPq, Fundação Araucária, 
Finep, Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, Secretaria de Ciência e 
Tecnologia, Consórcio Brasileiro de 
Pesquisa em Café e direitos de proteção 
intelectual a variedades

Saiba um pouco mais sobre o Instituto Agronômico do Paraná

BIODIESEL 
aumenta renda 
para os pequenos

Há dois anos o IAPAR 
estuda oleaginosas para 
produção de biodiesel. “Es-
tamos selecionando plantas 
com alta capacidade produ-
tiva e teor de óleo e que se 
adaptem ao solo e clima do 
Paraná”, diz a coordenado-
ra do grupo de Biodiesel, 
Dalziza de Oliveira.

O instituto também 
está desenvolvendo alter-
nativas para que o produ-
tor possa utilizar em sua 
propriedade os resíduos 
vegetais que resultam da 
produção do óleo. 

Entre as espécies estu-
dadas, o girassol apresenta 
bom potencial produtivo 
na região Norte, com ren-
dimento médio de 2,5 mil 
quilos por hectare. 

Resultados preliminares 
com o amendoim também 
mostraram que as culti-
vares IAC-Tatu-ST e Run-
ner-IAC-886 foram as que 
melhor se adaptaram, al-
cançando produtividades de 
até 4 mil quilos por hectare, 
com teor médio de óleo de 
56%. Outras espécies pes-
quisadas são o nabo forra-
geiro, colza/canola, mamo-
na, tungue, pinhão manso, 
cártamo e linhaça.

ENERGIA 
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De olho no futuro
REAÇÃO Engenharia ambiental estuda impacto das atividades humanas

por PATRÍCIA BLÜMEL

Avaliar e dimensionar alterações 
ambientais causadas por atividades 
humanas, benéficas ou adversas, e 
adotar procedimentos para minimi-
zar os impactos indesejáveis. Esse 
é o papel do engenheiro ambiental, 
uma profissão criada pelo Ministério 
da Educação em 1994 e que teve o 
registro e atribuições profissionais 
regulamentados em 2000.

A pressão internacional e as leis 
ambientais, que exigem que as empre-
sas incorporem a qualidade ambiental 
em seus processos de produção, tornam 
promissor o campo de trabalho desses 
profissionais. “É um mercado com um 

PROFISSÃO E MERCADO um guia de oportunidades

>>
FORMANDOS 
EM AÇÃO
Alunos da primeira turma já 
estão empregados

“A engenharia ambiental é uma ótima 
carreira. É uma área multidisciplinar com 
muitas novidades e que exige estudo 
contínuo”, afirma Rodrigo Reksidler. 

Formado engenheiro ambiental pela UFPR, 
ele cursou uma especialização em 
Engenharia do Petróleo e hoje trabalha 
no Cenpes (Centro de Pesquisas da 
Petrobras), no Rio de Janeiro.

Aos interessados ele avisa: “É uma 
engenharia pesada, com muita 
matemática e física. Exige muita 
dedicação. Uma boa dica é buscar 
especializações no exterior, que podem 
alavancar a carreira do profissional 
dessa área.”

Nayana Marques, que também se formou 
na UFPR, sonha com a  carreira de 
docente. “Estou concluindo o mestrado 
e pretendo fazer doutorado”, afirma.

Enquanto isso ela trabalha com 
gerenciamento de projetos relacionados 
a estudos ambientais de Pequenas 
Centrais Hidrelétricas, para a Limiar 
Engenharia Ambiental, de Belo 
Horizonte (MG). 

potencial grande ainda não consolida-
do. A Engenharia Ambiental tem apli-
cações em quase todos os setores da 
atividade humana”, diz o engenheiro 
civil Afonso Augusto Magalhães de 
Araújo, coordenador do curso na Uni-
versidade Federal do Paraná.

“Há também um campo de atuação 
no mercado docente, principalmente no 
Paraná, que ainda é composto por pro-
fissionais de outras áreas da engenha-
ria”, diz o engenheiro florestal Gabriel 
Magalhães Miranda, coordenador do 
curso da Unicentro (Universidade Esta-
dual do Centro-Oeste), em Irati (PR).

ONDE CURSAR
>>

EMPRESAS de Saneamento

EMPRESAS de projetos, obras e 
consultoria

EMPRESAS de extração, de 
transformação e de geração de energia

COMPANHIAS como Petrobras e Vale do 
Rio Doce realizam concursos nessa área

AGÊNCIAS de regulação de serviços 
públicos e entidades governamentais, 
como o Ibama

INSTITUTOS de pesquisa e 
desenvolvimento

INDÚSTRIAS 

ONGs

>>
ONDE TRABALHAR

CURITIBA FAESP Faculdade Anchieta

CURITIBA PUC-PR Pontifícia Univ. 
Católica do Paraná

CURITIBA UFPR Univ. Federal do Paraná

CURITIBA UTP Univ. Tuiuti do Paraná

DOIS VIZINHOS FAED Fac. Educacional

FOZ DO IGUAÇU UNIAMÉRICA Fac. 
União das Américas

FOZ DO IGUAÇU UDC Faculdade 
Dinâmica das Cataratas

IRATI UNICENTRO Univ. Estadual do 
Centro-Oeste

MAGISTÉRIO O professor 
Afonso Araújo, coordena-
dor do curso de engenha-
ria ambiental da UFPR, e 
Nayana: campo promissor
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5 DE DEZEMBRO 

WORKSHOP FENOLOGIA COMO FERRAMENTA 

PARA CONSERVAÇÃO E MANEJO 

O I Workshop Fenologia como Ferramenta para Conser-
vação e Manejo de Recursos Vegetais Arbóreos será nos 
dias 5 e 6 de dezembro, em Curitiba. Vai discutir os pa-
drões fenológicos das espécies arbóreas nos ecossistemas 
naturais como subsídios para estudos da biodiversidade, 
produtividade e organização das comunidades florestais 
e interações das plantas com a fauna. Informações: (41) 
3675-5638 ou claudia@cnpf.embrapa.br

AGENDA para você se programar

CONGRESSO, CURSO, WORKSHOP e CONFERÊNCIA

>>

1 DE DEZEMBRO 

PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA QUÍMICA

A Universidade Federal da Bahia 
está com inscrições abertas para 
o Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Química. Para o 
mestrado são 6 linhas de pes-
quisa e para o doutorado são 3. 
O curso é gratuito e as bolsas 
de estudos são solicitadas aos 
órgãos de fomento de pós-gra-
duação como CAPES, CNPq e 
FAPESB, com dedicação integral 
dos alunos ao programa. As ins-
crições podem ser feitas até 1º 
de dezembro. Mais informações 
pelo telefone (71) 3203-9809 
ou no site www.maeq.ufba.br. 

>>

 >> 

7 A 9 DE DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO

O curso de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil 
será de 7 a 9 de dezembro, em 
Curitiba. O objetivo é proporcio-
nar a profissionais e estudantes 
das áreas das Engenharia Civil, 
Sanitária e Ambiental, de Arqui-
tetura, Meio Ambiente e Técnicos 
Ambientais conhecimentos bási-
cos sobre elaboração de Plano 
de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil (demolição, 
construção e reconstrução). 
Mais informações pelo tele-
fone (11) 3739-0901 ou no site 
www.aeacursos.com.br.

>> GOVERNANÇA  
COOPERATIVA CREA-PR

Próximas reuniões do programa que 
aproxima o Conselho dos profissionais. 

>>

1º/12 Curitiba Governança 
Cooperativa

4/12 Ponta Grossa Governança 
Cooperativa

5/12 Cascavel Colégio de Inspetores 
e Reuniões Modais

6/12 Pato Branco Colégio de 
Inspetores e Reuniões Modais

11 A 13 DE DEZEMBRO

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE AGROENERGIA

A Conferência Internacional de Agroenergia será de 11 
a 13 de dezembro, em Londrina. O evento é destinado a 
engenheiros, arquitetos, agricultores, professores, enti-
dades e estudantes e será realizado no Hotel Sumatra. 
Na programação estão previstas conferências, painéis 
e seminários e são esperadas 1.500 pessoas. Mais in-
formações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3241-
1000, pelo e-mail conferenciaagroenergia@gmail.com 
ou no site www.pjeventos.com.br. 

Vem aí o ENCIT 2006

CIÊNCIAS TÉRMICAS E ENGENHARIA Em Curitiba, de 5 a 8 de dezembro

O ENCIT 2006 - 11º Congresso Brasileiro de Ciências Térmicas e de En-
genharia, será de 5 a 8 de dezembro, em Curitiba. O evento é realizado pela 
ABCM (Sociedade Brasileira de Ciências Mecânicas e Engenharia), PUC/PR 
(Pontifícia Universidade Católica do Paraná), UFPR (Universidade Federal do 
Paraná), e pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). Informa-
ções pelo telefone (41) 3271-1514, pelo e-mail encit2006@pucpr.br ou no site 
www.abcm.org.br/encit2006.

DECISÃO Compreendem a Governança 
Cooperativa: Reuniões Modais, Colégio 
de Inspetores, Diretoria, Audiências com 
o Presidente, Reuniões de GPD, Reuniões 
com Entidades de Classe.
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ÉTICA PROFISSIONAL por Jaime Pusch

Volta e meia alguém ressuscita a tese da necessi-
dade de se implantar um exame de qualificação para 
os egressos dos cursos de graduação. Argumenta-se 
que é necessário averiguar sua bagagem de conheci-
mentos adquiridos na escola antes de conceder-lhe o 
registro profissional. É sadia a preocupação, porquanto 
se verifica um certo clima de desconfiança quanto à 
qualidade didática e à quantidade de conteúdo técnico 
administrado em certas instituições de ensino.

 Usa-se como reforço argumentativo o exemplo do 
que ocorre com a Ordem dos Advogados do Brasil, que 
só habilita seus novos profissionais após aprovação 
no chamado “exame de ordem”. Parecido com isto, 
também a Ordem dos Músicos do Brasil faz exame para 
credenciar profissionalmente os artistas da música.

Como argumento, a comparação não é válida. 
Note-se que não existe Faculdade de Advocacia no 
País. Nenhuma instituição de ensino forma advoga-
dos, senão, bacharéis em direito ou em ciências jurí-
dicas. Isto é, os cursos de Direito não são, por si só, 
profissionalizantes. O egresso, após a graduação, pode 
então buscar sua profissionalização e esta, necessaria-
mente, se dará pela via do concurso. O bacharel em 
direito poderá tornar-se advogado, juiz, promotor, 
procurador, cartorário, desde que aprovado em exames 
específicos que conferirão, finalmente, sua condição 
profissional. Quanto aos músicos, admite-se a forma-
ção escolar em academias informais, com professores 
particulares e até mesmo o autodidatismo.

 Esta situação não se verifica com outras profis-
sões. Na Engenharia, na Arquitetura e na Agronomia 
o egresso sai titulado, sai pronto para o exercício da 
profissão que escolheu e na qual se graduou e não 
há mais espaço legal para os autodidatas e os práti-

cos. Ao sistema controlador, ao CREA, resta reco-
nhecê-lo como qualificado e habilitá-lo pelo 

assento de seu registro e emissão de sua 
carteira. 

Por força de lei, o egresso é 
acolhido do jeito que vier da 

escola regular que o formou. 

Isto é o que diz a 
lei 5.194/66 em 
seu art. 2º: que 
“o exercício, no 
País, da profissão de enge-
nheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo (...) é asse-
gurado aos que possuam, devidamente registrado, 
diploma de faculdade ou escola superior de engenha-
ria, arquitetura ou agronomia, oficiais ou reconheci-
das, existentes no País”. 

Isto seria um ponto final na discussão se, entre 
os parênteses, não houvesse a expressão “observa-
das as condições de capacidade e demais exigências 
legais”. Quais seriam estas “condições de capacidade” 
e a quem competiria legalmente verificá-las? Não 
são as próprias escolas com seus currículos subme-
tidos à apreciação do Ministério da Educação e com 
seus sistemas de avaliação periódica do aprendizado 
dos seus alunos? A princípio, sim e, acresça-se, não 
compete ao CREA fazê-lo, pois que a lei não lhe dá 
essa atribuição. O exame de ordem já acontece no 
próprio curso de formação profissional.

Para reflexão, deixo anotado o que diz nosso 
Código de Ética Profissional em seu artigo 8º, o que 
fala dos princípios éticos, em seu inciso VII. “A profis-
são é de livre exercício aos qualificados (...)”. E quem 
os qualifica? A escola o capacita pela formatura e o 
CREA o habilita pelo registro. Qualificação é aprendi-
zado consagrado pelo diploma, mais o reconhecimento 
formal oficial do título e das competências adquiridas.

Lembremos que as escolas têm assento nos conse-
lhos profissionais por seus representantes. Se a raiz da 
preocupação está na formação escolar, cabe ampliar-se 
e aprofundar-se o diálogo entre o sistema profissional 
e as instituições de ensino com vistas a uma melhor 
qualificação profissional. Quanto ao recém-egresso, 
que se mantenha o reconhecimento do direito de livre 
exercício profissional respaldado em sua qualificação. 
A segurança da prática profissional, como proclamada 
neste mesmo artigo do CEP, é de interesse coletivo. A 
garantia da liberdade do exercício profissional passa a 
ser objeto de segurança jurídica e ética.

Se a raiz da preocupação está na formação escolar, cabe 
ampliar-se e aprofundar-se o diálogo entre o sistema 
profissional e as instituições de ensino com vistas a uma 
melhor qualificação profissional.

“

Exame de ordem
AVALIAÇÃO Egresso de curso de tecnologia sai pronto para exercer a profissão

40
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PLURAL um tema, duas opiniões

>> Uma opção estratégica
O modo de produção de software livre é um novo e 
fundamental componente da economia moderna. Sua 
característica mais importante é a liberdade de uso, cópia, 
modificação e redistribuição, que confere vantagens como 
o acesso aos códigos-fontes, permitindo maior controle e 
segurança sobre dados e informações. Há vantagens técni-
cas consideráveis. A comunidade de desenvolvimento de 
software livre forma uma rede de técnicos espalhada pelo 
mundo, que coopera nos projetos pela internet. 

A cultura de engenharia praticada pela comunidade 
que desenvolve os protocolos se baseia na publicação 
de propostas, o que permite melhor avaliação, correção 
de eventuais erros, discussão e aperfeiçoamento. Nas 
áreas de Engenharia e Arquitetura os esforços resul-
taram em programas de alta confiabilidade, como o 
OpenCascade, para a arquitetura; o Qcad para desenhos 
técnicos, ou o LinuxCAD, com funções do AutoCAD.

No software livre somem pressões de mercado ligadas à 
venda de novas versões: funcionalidades ‘imprescindí-
veis’; obsolescência programada e prazos muito curtos 
de desenvolvimento e testes. Também não é possível 
que um ‘produto’ seja descontinuado pela conveniência 
comercial do fornecedor. A robustez e a confiabilidade 
geram reduções de custos operacionais e os sistemas 
podem ser adaptados às necessidades dos usuários.

No Paraná, a opção pelos programas de código aberto 
é estratégia de governo, que vê no modelo uma inova-
ção e um instrumento de desenvolvimento econô-
mico e social. Tendo por base a Companhia de 
Informática do Paraná (Celepar), a política 
de software livre do Paraná responde 
por diversos projetos, da migração 
dos órgãos governamentais para 
programas de código aberto ao 
desenvolvimento de solu-
ções eletrônicas para 
programas em áreas 
diversas.

Marcos Viní-
cius Ferreira 
Mazoni é pre-
sidente da 
Companhia de 
Informática do 
Paraná – CELEPAR.

“Software livre: implantar ou não? Por quê?”

DUAS VISÕES Marcos Mazoni, presidente da Celepar, defende a idéia. Luís M. Luchetta, da ABES, o contraponto

>> A luta do bem contra o mal?
Profissionais de informática e leigos assistem a um debate 
sobre vantagens e desvantagens de programas abertos e 
programas privados. Para uma conclusão sadia, é preciso 
ter uma visão global do que se debate e do que se vai ofe-
recer ao consumidor, o alvo “daqueles que almejam co-
meçar tudo de novo por conta do dinheiro do governo”.

Primeiro: a correta tradução para o termo em inglês “free 
software” é software livre (programa de código aberto) e 
não software grátis como tem sido traduzido por desavi-
sados. Segundo: software livre também exige gastos.

Defensores do aberto elegeram um alvo: a Microsoft. Esque-
cem de que somente no Brasil cerca de 45.000 pessoas traba-
lham e geram empregos ao redor dessa plataforma. A empresa 
investe US$ 6,9 bilhões/ano em pesquisa e desenvolvimento 
de soluções, fora investimentos da IBM, Oracle e outras. A 
migração de um sistema privado para o aberto acarretará a 
migração dos empregos, e não a criação de mais empregos 
— como alegam os defensores radicais do aberto — além de 
investimento estatal para criar soluções para dotar a máquina 
pública de agilidade e presteza. Uma reinvenção da roda. 

Detalhe importante: softwares da Microsoft são capazes de 
se integrar a todas as plataformas de software abertos dis-
poníveis no mercado. Não há dúvida de que o governo que 
optar radicalmente pelo software aberto terá que fazer de-
sembolsos, investir e até jogar fora recursos aplicados por 
anos, para refazer tudo em software aberto. E não grátis.

A solução é os governos comprarem as soluções que as máqui-
nas administrativas precisam para funcionar e atender ao 

cidadão ao melhor custo da solução completa: planeja-
mento + software + hardware + desenvolvimento + 

implementação + treinamento + manutenção. E 
comparar as diferenças sem paixões.

E mais: definir plataforma significa fa-
zer reserva de mercado. Isso, gra-

ças à evolução tecnológica, é 
coisa do passado.

Luís Mário Luchetta é 
conselheiro da ABES  

(Associação Brasi-
leira das Empresas 
de Software) e di-

retor da Sofhar, em-
presa especializada em 

gestão e tecnologia.

>> >>
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MUITO MAIS

CONCRETO Alta resistência proporciona estruturas mais leves, com melhor aproveitamento de espaço e menor custo 

por IRMA BICALHO

A empresa paranaense Concrebras (Grupo Cia. de Ci-
mento Itambé) acaba de bater o recorde nacional de re-
sistência do concreto com o fornecimento do Concreto de 
Alto Desempenho CAD 90 MPa. A resistência de 90 MPa 
(Megapascal) é o triplo dos concretos normais se comparar 
com o fck de 30 MPa. Isso permite construir estruturas mais 
leves, com economia de aço, volume de concreto, área de 
fôrmas e principalmente de mão-de-obra. A durabilidade 
da estrutura é estimada em cerca de 500 anos. 

Tecnicamente, o CAD apresenta diversas vantagens em 
relação a produtos similares. É indicado em situações com 
concentração de cargas a compressão e ideal para ambien-
tes de agressividade elevada, como na região litorânea. 
Também é mais aderente ao aço e às juntas de concre-
tagem, além de apresentar menor deformabilidade, pois é 
menos elástico.  

O CAD 90 MPa está sendo utilizado na construção do 
Centro Empresarial Antártica, em Ponta Grossa (PR). A 
aplicação nos pilares principais da estrutura vai permitir 
maior espaçamento entre pilares e aumentar o número de 
vagas no estacionamento, otimizando as áreas úteis de lo-
jas e escritórios. Algo parecido aconteceu na construção do 
e-Tower, em 2002, em São Paulo (SP), quando o engenhei-
ro Ricardo França utilizou fck = 80 MPa, possibilitando 16 
novas vagas na garagem.

O segredo, segundo o engenheiro civil Jorge Christó-
folli, gerente de desenvolvimento técnico da Concrebras, é 
a baixa relação água/aglomerante, o uso da sílica ativa e 
dos aditivos superfluidificantes de última geração, dosados 
cientificamente após vários estudos em laboratório. “Tudo 
isso resulta em um incremento na resistência e durabilidade 
com a redução da porosidade do concreto”, diz ele. A Con-
crebras preocupou-se em utilizar os agregados graúdos da 
região de Ponta Grossa, de origem basáltica, que favorecem 
a obtenção de resistências elevadas.

O CONTROLE TECNOLÓGICO da obra do Centro 
Empresarial Antártica, em que está sendo apli-
cado o concreto de alto desempenho foi feito pelo 
diretor regional do Ibracon (Instituto Brasileiro do 
Concreto), engenheiro Cesar Daher, que atestou a 
uniformidade e a conformidade do CAD 90 MPa. 

O DIMENSIONAMENTO da estrutura feito pelo 
engenheiro civil Moacir Inoue, da Tecnical, se 
embasou em normas internacionais para viabili-
zar os cálculos, pois a NBR-6118 — que define o 
procedimento para projeto e execução de obras 
de concreto simples, armado e protendido — con-
sidera somente concretos de até 50 MPa.

TECNOLOGIA Aplicação de CAD 90 MPa em 
construção em Ponta Grossa: otimização

DE PONTA novidades a seu favor

O PROFISSIONAL O engenheiro civil 
Jorge Christófolli, da Concrebras: recorde

ACOMPANHAMENTO
Dimensionamento exigiu normas 
internacionais

>>

RESISTENTE
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O social a todos
os profissionais
registrados no
CREA-PR Benefícios Sociais

> Auxílio Pecuniário
> Pecúlio por morte
> Auxílio Funerário

Benefícios 
Reembolsáveis

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

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

Confira o que temos em
nosso site: www.mutua.com.br

CAIXA/PR
Fone: (41) 3350-6927
 (41) 3350-6929
Fone/fax: DDG 0800 642 0003
E-mail: caixapr@mutua.com.br




