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CREA-PR tem programa de ações 
para fomentar discussão sobre 
gestão municipal no Estado

+ nesta edição

Segurança em minas é precária; 
PR teve 5.137 acidentes em 2006

Prêmio GT Mulher destaca 
profissionais da área tecnológica

Uso racional de energia reduz 
conta de luz em até 70%
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LEITURA RÁPIDA E oNLINE  Tudo o que você vai ler na revista e ver no site

36 JUSTIÇA o que diz a lei sobre a responsabilidade civil de profissionais de tecnologia

A responsabilidade civil de engenheiros, arquitetos, agrônomos 
e outros profissionais do sistema CONFEA/CREA é de natureza 
subjetiva, diz o advogado do CREA-PR, Igor Tadeu Garcia.

+ no site da revista 

Lei também prevê situações de exclusão 

     direito e 

Lei fortalece programa 
25 Casa Fácil

Sanção da lei da engenharia e arquitetura 
públicas amplia serviços de profissionais.

Veja como funciona o programa 
Casa Fácil, iniciativa do CREA-PR

CREA-PR vai ajudar administraçõesUso racional melhora produtividade
20 Gestão pública18 Energia no campo

Conselho pretende auxiliar na melhoria 
das administrações públicas municipais.

Programa atende 1.000 produtores, quer ir 
a 4.000 e reduz conta de luz em até 70%.

Prefeitos avaliam participação de 
profissionais da área tecnológica

Confira em resumo as vantagens 
do Programa de Irrigação Noturna

Norma muda avaliação imobiliária
32 Avanço

Diretrizes vão garantir obtenção de valores 
confiáveis no mercado de imóveis urbanos.

IBAPE-PR investiga e denuncia casos 
de avaliação realizados por leigos

Segurança ainda é precária
38 Trabalho em minas

Dados mais recentes apontam 5.137 
acidentes em 2006 no Paraná.

Confira quais são as normas 
reguladoras do setor mineral

Fiscalização não para de avançar
33 Para frente

Ação para este ano foram estabelecidas com 
ampla consulta a profissionais da área.

Fiscalização na área de 
Saúde está em todo o Estado

Norma regulamenta elevador
30 Acessibilidade

Plataforma de elevação vertical tem novas 
regras, com 13 temas e mais de 300 itens.

Acessibilidade está desde 
a primeira Constituição

Instituto é guru tecnológico
29 IAPAR

 O Instituto Agronômico do Paraná tem 
fama e reconhecimento internacionais.

Confira alguns dos principais 
números do instituto

Tecnologia transforma madeira
28 Novidade

Oficina da Pastilha é opção de empreendi-
mento ecologicamente viável e rentável.

Quanto é preciso investir 
para fazer pastilhas de madeira

dever
38

36 32
2628

32

29
30

18

Le
an

dr
o 

Ta
qu

es

Le
an

dr
o 

Ta
qu

es



17 CURTAS CREAÇÃO, curso 
pré-vestibular gratuito, se consolida por 
meio de parcerias e doações.

Mais seções

7 EXPRESSo Arapongas sediou 
em março a 7ª Feira de Móveis do 
Estado do Paraná (MOVELPAR).

6 CARTA A importância 
do engajamento social de 
profissionais da área tecnológica.

16 gUIA CREA CAT com ou sem 
atestado pode agora ser emitida pela 
internet para todas as modalidades.

39 PRoFISSÃo e mERCADo 
Engenharia de alimentos está em alta 
com demanda por produtos saudáveis.

40 oPINIÃo Resíduos da constru-
ção civil sobrecarregam serviço público e 
chegam a 50% dos recursos naturais.

41 PLURAL Arquiteto do IPPUC e 
presidente do Senge-PR dão sua opinião 
sobre a Linha Verde, em Curitiba

42 DE PoNTA Projeto Ecohabitare 
desenvolve novas tecnologias verdes 
para a construção civil.

FAÇA a reportagem
Elas estarão nas próximas edições

FALE com a gente
1. Pelo site www.crea-pr.org.br
2. E-mail comunicacao@crea-pr.org.br
3. Fax (41) 3350-6937
4. Endereço Rua Dr. Zamenhof, 35, 
Alto da Glória, Curitiba-PR 
CEP 80.030-320

mANDE sua pergunta
Você participa da entrevista

Vá ao site e pergunte ao próximo entrevistado.

Rosana Scaramela é engenheira florestal, 
especialista em Gestão e Engenharia e em Análise 
Ambiental, servidora pública de carreira do DER há 24 
anos e autora do projeto “Agenda 21 de Engenharia – 
Por um Novo Padrão de Produção”.

Todos os assuntos podem virar reportagem. Mande 
ideias, sugestões, caminhos para cada uma delas.

1 mercado imobiliário A nova realidade do setor 
em meio à crise econômica mundial.

2 PAC Paraná As obras e como está o andamento 
do Programa de Aceleração do Crescimento no Estado.

3 oportunidade O mercado para engenheiros 
agrônomos diante da crise do setor agropecuário.

12 PALAVRA  Secretário desta-
ca a participação da sociedade para 
o desenvolvimento do Estado.

Pós ensina como construir
26 Engenharia contra incêndio

Curso da PUC-PR mostra como gerenciar, 
projetar e atuar em situação de risco.

Conselho premia mulheres
31 Competência

Prêmio GT Mulher 2009 reconhece 
quem foi destaque na área tecnológica.

Leia frase das vencedoras de cada 
uma das sete regionais do conselho

As situações observadas  
nos projetos
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Informação que interessa e a opinião de quem lê

Para você se programar

Confira um resumo de eventos

Maio

Junho

agenda

7 e 8

ANÁLISE PRELImINAR DE RISCoS – APR – CURITIbA 

20

CAPACITAÇÃo Em SISLEg – APUCARANA, IRATI E ToLEDo

25

mETALURgIA DA SoLDAgEm - CURITIbA 

8

gESTÃo EFICAz DE PASSIVoS AmbIENTAIS – CURITIbA 

17

FoRmAÇÃo DE AUDIToRES INTEgRADoS (AmbIENTAL E DA 
SAúDE E SEgURANÇA Do TRAbALho) – LoNDRINA 

17

INoVAÇÃo ATRAVéS Do DESENVoLVImENTo INTEgRADo DE 
NoVoS PRoDUToS (DINP) – CURITIbA

24

CAPACITAÇÃo Em SISLEg – JACAREzINho E UmUARAmA

mais informações em  
procrea@crea-pr.org.br

para se aprimorar

24 de abril Curitiba
Análise Preliminar de Riscos
Promoção do IBAPE-PR (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias 
de Engenharia do Paraná). Entre os objetivos, a capacitação profis-
sional em gerenciamento de riscos (ambientais, da saúde, da segu-
rança do trabalho e de incêndios) através do conhecimento de uma 
ferramenta do sistema da qualidade: a APR – Análise Preliminar de 
Riscos. Telefone (41) 3225-1167. E-mail: ibapepr@ibapepr.org.br 

28 de abril  Londrina
gestão Eficaz de Passivos Ambientais
Promoção do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina – 
CEAL. Entre os objetivos, capacitar profissionais para prestarem 
serviços técnicos de elaboração de Laudos Técnicos Ambientais e 
definir Plano de Gerenciamento de Passivos Ambientais. Telefone 
(43) 3348-3100 E-mail: ceal@sercomtel.com.br

7 de maio  Curitiba
Avaliação de Imóveis Urbanos por 
Inferência Estatística (módulo básico)
Promoção do IBAPE-PR (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de 
Engenharia do Paraná). Entre os objetivos, atualização na área de enge-
nharia de avaliações, através de procedimentos técnicos. Telefone (41) 
3225-1167 E-mail: ibapepr@ibapepr.org.br 

15 de maio  Curitiba
Pós-graduação em gestão de obras 
Promoção do SENAI, com ênfase em Edificações. É focada no desenvol-
vimento de competências para o planejamento de um empreendimento, 
acompanhamento de sua execução, medição e análise de resultados. 
Informações pelo telefone (41) 3271-7777

22 e 23 de maio  Curitiba
Curso orçamento de obras 
Promoção da Spazio Idéia e Sinduscon. Entre os objetivos, desenvolver as 
técnicas de elaboração de estimativas detalhadas de custos e do processo 
de orçamentação de obras de construção civil praticadas pelos participan-
tes.  Telefone (41) 3079-5909, E-mail: info@spazioidea.com.br

24 e 25 de julho Curitiba
Curso de Planejamento de obras
O objetivo do curso é desenvolver a técnica de planejamento dos serviços a 
serem executados no canteiro de obras, aumentando as chances de atingir 
as metas de custo e prazo preestabelecidos. Ajuda na elaboração de um 
plano detalhado sobre a alocação de materiais, equipamentos e mão de 
obra. Telefone (41) 3079-5909. E -mail: info@spazioidea.com.br

Pós-graduação, MBA e outros cursos

mais informações em  
procrea@crea-pr.org.br

LEITURA RÁPIDA E oNLINE  
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para ler

para navegar Site que tem valor

geografia da UFPR tem sua história
O curso de Geografia da Universidade Federal do Paraná fez 
50 anos em 1988 e os geógrafos Alda Maria Moeller e Eny 
de Camargo Maranhão contam essa história de meio século 
em um livro que traz um panorama do curso, os fatos mais 
marcantes, nomeia todos os diplomados nesse período e traz 
as legislações e normas que regem a profissão.

Livros que valem a pena

ACESSE          .crea-pr.org.br

CoNFEA conta seus 75 anos e do brasil
A história de 75 anos do COnFEA é contada em sete capí-
tulos. Começa pelos marcos históricos, com os primórdios da 
engenharia, arquitetura e agronomia, até os desafios do século 
21. no meio do caminho, tem ainda a criação do COnFEA 
nos anos 30, democracia e desenvolvimento, o conselho sob 
nova legislação, os anos 80 com sua crise econômica, a aber-
tura política e a democracia no COnFEA.

Segurança elétrica Tudo sobre o cobre

A ABRACOPEL (Associação Brasilei-
ra de Conscientização para os Perigos 
da Eletricidade) debate e organiza 
conceitos de segurança e técnicas de 
controle do risco em instalações e ser-
viços com eletricidade. A associação 
quer fazer o que a maioria das grandes 
concessionárias e empresas faz hoje de 
forma isolada: conscientizar, debater 
e propor soluções conjuntas à popu-
lação e profissionais do setor sobre os 
riscos da eletricidade.

Pro Cobre é um site especializado neste 
produto que acompanha a humanida-
de há milênios. Ali, além da história 
do mineral, sua importância para a 
economia e principais usos, o internau-
ta descobre suas aplicações em áreas 
como energia sustentável, energia so-
lar, instalações elétricas e tubulações. 
É possível fazer downloads de manuais 
para diversas aplicações, acompanhar 
notícias, e você pode até baixar uma 
revista em PDF só sobre o mineral.

www.abracopel.org.br www.procobre.org

palavra do leitor 
A sua opinião

Erramos
Edson Soares de Oliveira é advogado e não 
procurador de Justiça do CREA-PR, conforme 
reportagem publicada na edição 55.

Escreva, dê sua opinião. 
Vá ao site do CREA-PR

Leia mais cartas na seção Palavra do Leitor da 
versão online da revista

Pontual
Venho informar que todos do grupo CREA-PR, em 
especial o pessoal do serviço prestado a nós, 
técnicos, estão de parabéns, pois quando tenho 
dúvidas sou pontualmente informado. E sempre 
me atualizo na revista que me enviam. 

Obrigado,
Fábio Pereira Correia, técnico em Eletrônica

IDh
Adorei a reportagem sobre a abordagem do IDH. 
Para reforçar este assunto, sugiro que vejam o 
programa Universidade Sem Fronteiras, atendidos 
pelo Seti. O principal objetivo é privilegiar os 
municípios com IDH desfavorável.
Cordialmente,
Valdir Lopes, professor da UENP, campus 
FALM

Inspetoria
Declaro que todas as pendências que haviam por 
parte desta inspetoria para comigo foram resolvi-
das com agilidade e profissionalismo. Agradeço 
todas as pessoas que me atenderam por telefo-
ne ou por correio eletrônico ou pessoalmente na 
inspetoria do CREA-PR em Curitiba. Todos foram 
extremamente gentis, profissionais e atuaram nas 
lacunas prontamente. Meus parabéns a todos.
Fraternalmente,
Antonio Pereira Júnior, tecnólogo em eletrô-
nica, MBA em Gerenciamento de Projetos, 
membro do PMI – Capítulo de Curitiba
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A palavra do presidenteCARTA

a importância do 

engajamento
Edição mostra exemplos de como a participação pública 
de profissionais da área tecnológica é fundamental

RESPONSABILIDADE CREA-PR vai ajudar a mudar realidade de municípios

A reportagem de capa desta 
edição mostra como, de uma maneira 
concreta, o CREA-PR vai contribuir 
para melhorar a qualidade de vida da 
população. O conselho, por meio do 
conhecimento dos profissionais que 
representa, quer fomentar o debate e 
ajudar os municípios na formulação 
de políticas públicas e propostas que 
permitam seu avanço. 

A importância de profissionais da 
Engenharia, Arquitetura, Agronomia, 

Geografia, Geologia e Meteorologia 
para o desenvolvimento pode ser 
medida por outro assunto tratado 
nesta edição, o projeto de Irrigação 
noturna, do Governo do Estado. Por 
um processo simples e ao mesmo tempo 
engenhoso, os agricultores familiares 
que participam economizam até 70% 
na conta de energia.

Outro programa de alcance social, 
o Casa Fácil, desenvolvido pelo CREA-
PR em parceria com prefeituras e 
entidades de classe, mostra o seu 
acerto com a nova Lei de Engenharia e 
Arquitetura públicas, sancionada pelo 
presidente Lula, em dezembro. 

A lei reforça a filosofia do programa, 
que coincide em muitos pontos, como 
assegurar o direito das famílias de baixa 
renda à assistência técnica pública e 
gratuita para o projeto de construção 
de habitação de interesse social, como 
você vai ler em uma outra reportagem 
desta edição. 

Três reportagens e três exemplos da 
importância do engajamento público e 
social de profissionais da área tecnológica 
para o desenvolvimento do país.

Boa leitura

Álvaro Cabrini Jr. 
engenheiro agrônomo 

 e presidente do CREA-PR

Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba-PR, CEP 80.060-240
e-mail comunicacao@crea-pr.org.br 
site www.crea-pr.org.br 
Fones (41) 3350-6700 ou 0800-410067

CONSELHO EDITORIAL

CÂmARAS ESPECIALIzADAS

CEEC Eng. Civil Newton Rogério Rutz da Silva 
CEEE Eng. Eletricista Antonio Carlos Dequech José
CEgEm geólogo mauro Salgado monastier 
CEEmm Eng. mecânico Lindolfo zimmer 
CEEQ Eng. Químico Ernesto galvão Ramos de Carvalho
CEARQ Arquiteto Paulo Ritter de oliveira
CEA Eng. Agrônomo Carlos Augusto Petersen Parchen 

CoNSELhEIRA FEDERAL 
Titular Arquiteta Angela Canabrava 
Suplente Arquiteto Cláudio maiolino

PRESIDENTE Eng. Agrônomo Álvaro José Cabrini Júnior CEARQ 
Arquiteto Agostinho Celso zanelo de Aguiar CEA Eng. Agrônomo 
Paulo gatti Paiva CEEC Eng. Civil gilberto Piva CEEE Técnico em 
Eletrônica Waldir Aparecido Rosa CEEQ Eng. Químico Ernesto 
galvão Ramos de Carvalho CEEmm Eng. mecânico Elmar 
Pessoa Silva CEgEm geólogo mauro monastier 

Coordenação Anna Preussler (jornalista)

Realização Toda Editora R. México, 20, conj. 31, 
Curitiba (PR) (41) 3236-2141 e 3356-1696
toda@todaeditora.com.br / www.todaeditora.com.br

Editor Flávio Arantes
Editor-adjunto Patrícia blümel
Colaboram nesta edição
CREA-PR Rolf gustavo meyer 
Reportagem Patrícia blümel, Cláudia Tavares, 
Flávio Arantes, Katia Kertzman, marielle dos 
Santos, Jean Paterno, Jocelaine dos Santos, 
Diniz Neto e muriel Amaral
Fotos Leandro Taques, Stock.XChNg, CREA-PR 
e divulgação
Diagramação Letícia Junqueira
Tratamento de imagens Paulo de Arazão
Revisão hellen guareschi
Pós-produção Daniel Nunes 
Jornalista responsável Cláudia Tavares

Sua opinião é importante para 
nós. Escreva para a seção de 
cartas:comunicacao@crea-pr.org.br

* TIRAGEM 52.000 exemplares

DIREToRIA
mandato 14/01/2009 a 31/12/2009

PRESIDENTE 
Eng. Agrônomo Álvaro José Cabrini Júnior

10 VICE-PRESIDENTE 
Eng. Civil gilberto Piva

20 VICE-PRESIDENTE 
Eng. Civil hélio Sabino Deitos 

10 SECRETÁRI0 
Téc. em Eletrônica Waldir Aparecido Rosa

20 SECRETÁRIo 
Eng. mecânico Elmar Pessoa Silva 

30 SECRETÁRIo 
Eng. Agrônomo Paulo gatti Paiva

10 TESoUREIRo 
Eng. Civil Joel Kruger

20 TESoUREIRo 
Arquiteto Agostinho zanelo de Aguiar 

DIREToR ADJUNTo 
 Eng. Agrônomo Carlos Scipioni 

CREAPR
R e v i s t a

Exemplos da 
importância do 
engajamento 
público e social de 
profissionais da área 
tecnológica para o 
desenvolvimento 
do país

“
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

OESTE DO PARANÁ Obra da Usina do Baixo Iguaçu deve começar em setembro

uma nova hidrelétrica
O Oeste do Paraná vive a ex-

pectativa dos reflexos econômicos 
e sociais da construção da Usina do 
Baixo Iguaçu, prevista no PAC, o 
Programa de Aceleração do Cres-
cimento, do Governo Lula.

A hidrelétrica, com início 
das obras previsto para setem-
bro, será implantada entre os 
municípios de Capitão Leônidas 
Marques e Capanema. O inves-
timento chegará a R$ 1 bilhão e 
quando estiver pronta, terá ca-

Marialva, município com quase 30 mil habitan-
tes, próximo a Maringá, é a “Capital da Uva Fina” 
no Paraná, mas começa a diversificar sua economia. 
O título se justifica. São cerca de 1.500 hectares, 6 
mil empregos e 50% da receita agrícola do município. 
Marialva colhe metade das 103 mil toneladas de uva 
da safra paranaense. 

Mas o município investe cada vez mais na sua in-
dustrialização. “O mapa econômico do município se 
redesenha na medida em que incorporamos ao nosso 
parque industrial empresas de diversos setores”, afir-
ma o prefeito Humberto Feltrin. 

Dois bons exemplos são a chegada da CPA Trading 
e da Agrenco. A primeira é uma empresa de logística 
que atua na área de açúcar e álcool. A segunda, uma 
multinacional especializada na produção de biodiesel. 

“A instalação fortalece a economia, o aumento 
da oferta de emprego e maior giro de recursos, o que 
aponta para melhoria das condições de vida das popu-
lações”, avalia o prefeito. (por Flávio Arantes)

pacidade de atender a demanda 
por energia de uma cidade com 
um milhão de habitantes. Há 
consenso entre os líderes da mi-
crorregião de que a hidrelétrica 
trará avanços, com a geração de 
novos empregos e a abertura de 
novos nichos de investimentos. 
A execução da obra ficará a car-
go da neoenergia, empresa flu-
minense vencedora de licitação.

O PAC prevê também a se-
gunda ponte entre Foz do Igua-

çu e Cidade do Leste, mas ainda 
não há previsão de início da obra. 
O presidente da Associação Co-
mercial e Industrial de Foz do 
Iguaçu, Rodiney Alamini, diz 
que o projeto deve sair do papel 
em até cinco anos, mesmo assim, 
se houver pressão da comunida-
de. Há previsão ainda de libe-
ração de recursos do PAC para 
estender a Ferroeste a cidades do 
interior do Mato Grosso do Sul. 
(por Jean Paterno)

Capital da Uva diversifica economia
MARIALVA Município atrai indústrias para aumentar oferta de empregos
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ATRAÇÃO
Cabrini, presidente 
do CREA-PR, e 
Feltrin, prefeito 
de Marialva 
em frente ao 
Monumento 
que simboliza 
a produção de 
uva na cidade: 
economia 
fortalecida
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

O engenheiro agrônomo Rosalino 
Piccin decidiu fazer do abacate mais 
do que uma fruta saborosa. Desde 
2006, transforma a colheita de sua 
chácara de sete hectares, em Ubiratã, 
em óleo para uso industrial. A tec-
nologia é novidade no Brasil. E o ga-
nho de escala, imenso. “Um quilo in 
natura de abacate custa cerca de R$ 
0,10. O litro do óleo processado vale 
até R$ 15. nos Estados Unidos, até 
US$ 90 (ou mais de R$ 200)”, conta 
o engenheiro.

A tecnologia foi desenvolvida em 
parceria com o químico nabi Assad 
Filho. O óleo de abacate, segun-
do Piccin, tem várias utilidades: da 
produção de cosméticos e graxa para 

máquinas até o consumo humano. 
A dificuldade, segundo o enge-

nheiro agrônomo, é convencer o mer-
cado, já que é uma tecnologia nova. 
Além disso, ele afirma não ter recur-
sos para investir em maquinário para 
refinar o óleo. Sua luta agora é encon-
trar um parceiro para esse processo. 
Para Piccin, agregar valor à produção 
de abacate é uma alternativa de ren-
da maior para pequenos produtores. 
“É uma tecnologia que pode se espa-
lhar. Eu, por exemplo, decidi por esse 
caminho porque minha chácara é pe-
quena e produzir culturas convencio-
nais exige, por exemplo, investimen-
to em maquinário, o que é inviável”, 
explica. (por Flávio Arantes) 

o uso industrial do abacate

Feira movimenta o setor da 
construção civil e novos negócios

PATO BRANCO 

O engenheiro agrônomo Alfredo Raeder é 
o novo presidente da Areac, a Associação dos 
Engenheiros Agrônomos de Cascavel. Ele vai 
comandar os destinos de uma das entidades 
de classe mais tradicionais da cidade, que em 
2008 completou 40 anos. Entre os compro-
missos da Raeder, estão: fortalecer e integrar 
ainda mais os profissionais da área e ampliar 
progressivamente os resultados do Campo Fá-
cil, parceria que a Areac mantém com a Secre-
taria Municipal de Agricultura. O programa 
é considerado uma referência por estender, de 
forma gratuita, assistência técnica especializa-
da a micro e pequenos produtores rurais de 
Cascavel. Os resultados são tão bons que há 
negociações para ampliar o número de famílias 
assistidas pela parceria. (por Jean Paterno)

Associação dos Engenheiros 
tem novo presidente

CASCAVEL

MAIS E MENOS O engenheiro agrônomo 
Rosalino Piccin em sua plantação de abacates: 

valor agregado e dificuldade de mercado

UBIRATÃ Engenheiro usa processo inédito e transforma fruta em óleo 

A terceira edição da feira Casa e Cons-
trução ocorreu em Pato Branco, de 15 a 
18 de abril. Foram aproximadamente 
40 estandes dos diferentes segmentos 
da construção civil. Para o presidente da 
Associação Regional de Engenheiros e 
Arquitetos de Pato Branco (AREA-PB), 
engenheiro civil Luís Carlos Braun, a in-
dústria da construção civil é um das que 
mais gera emprego na região, fato que 

pode ser associado aos pólos de educação 
e de saúde que existem em Pato Branco. 
A Casa e Construção é um momento em 
que as novidades são exibidas à população 
e novos negócios são firmados, o que per-
mite o fortalecimento do setor. Realizam o 
evento a Area-PB, Acepb, Assimop, Creci, 
Prefeitura Municipal e Sebrae. O Sindico-
mércio, o Sinduscom e a Caixa Econômica 
apoiam a feira. (por marielle Santos)

FOCO Estande 
da feira no 

ano passado: 
oportunidade de 

negócios e avanços 
tecnológicos
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PONTA GROSSA Principal via de circulação da cidade passa por mudanças

calçadão revitalizado

LONDRINA Cidade recebe verba para três viadutos

um canteiro de 

Londrina deve se tornar um canteiro 
de obras. A cidade vai receber do Depar-
tamento nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DnIT) R$ 25 milhões para 
a construção de três viadutos. Um deles 
na zona Oeste, próximo ao Parque Ouro 
Branco. Os demais vão transpor a BR-
369, o primeiro ligando a avenida Jockei 
Club, próximo à Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUC), com a rua das 
Indústrias, que dá acesso ao Pool de Com-
bustíveis, e o segundo prevê a transposição 

da linha férrea, próxima ao Pool de Com-
bustível. Outra obra prevista é o recapea-
mento de ruas em vários pontos da cidade, 
totalizando 13 projetos. De acordo com o 
secretário interino de Obras, engenheiro 
civil Junker Grassioto, está previsto o or-
çamento de aproximadamente R$ 26 mi-
lhões. “As obras já começaram e serão rea-
lizadas de acordo com a prioridade de cada 
local”. O primeiro trecho a ser recapeado 
foi no centro da cidade, nas ruas Benjamin 
Constant e Sergipe. (por muriel Amaral)

obras

Considerada a principal via de circu-
lação de pedestres de Ponta Grossa, com 
fluxo médio diário de 50.000 pessoas, o 
calçadão da Rua Coronel Cláudio está 

passando por um processo de revitaliza-
ção. As obras incluem a retirada da fiação 
elétrica aérea e substituição por tubula-
ções subterrâneas, adequação dos passeios 

e colocação de piso tátil para deficientes 
visuais e também de rampas junto às fai-
xas de segurança. O projeto também pre-
vê a instalação de semáforos específicos 
para pedestres e deficientes visuais, além 
da colocação de lixeiras em vários pontos 
da via e postes ornamentais idênticos aos 
que foram instalados nas praças da cida-
de. A revitalização do Calçadão é mais 
uma etapa do programa de revitalização 
da zona central da cidade, que também 
inclui a remodelação da Avenida Vicen-
te Machado, uma das principais vias de 
Ponta Grossa. O próximo passo é a alte-
ração das regras que regem a publicidade 
externa de casas comerciais para evitar 
a poluição visual nas áreas revitalizadas. 
(por Jocelaine Santos)DE CARA NOVA Projeção de como vai ficar o novo calçadão de Ponta Grossa: mais moderno
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

APUCARANA Fiscalização em local de evento garante segurança aos visitantes

Arapongas sediou em março a 7ª 
Feira de Móveis do Estado do Paraná 
(MOVELPAR). O evento tem caracte-
rísticas internacionais e recebeu mais 
de 38 mil visitantes durante os cinco 
dias de feira. 

Pensando na segurança dos fre-
quentadores, os fiscais da Regional 
Apucarana fiscalizaram os estandes 
antes do início da feira. Dos 190 es-
tandes e expositores, 114 contavam 
com alguma atividade envolvendo a 
engenharia civil, mecânica, elétrica e 
arquitetura e foram inspecionados du-
rante quatro dias.

“Verificamos as condições dos es-
tandes, ar-condicionado, estruturas 
metálicas e instalações elétricas tem-
porárias, com o objetivo de verificar 
se havia o acompanhamento de pro-
fissional habilitado”, disse o gerente 
regional de Apucarana, engenheiro 
civil Hélio Xavier da Silva Filho. Se-
gundo ele, o índice de irregularidade 
foi grande. “Detectamos irregularida-
des em 99 dos 114 espaços fiscalizados 
e orientamos visando à adequação”, 
afirma o gerente. A feira aconteceu no 
Pavilhão Expoara Centro de Eventos.
(por Patrícia blümel)

De olho na moVELPAR

Os novos moldes do convênio Casa 
Fácil foram discutidos pelas entidades de 
classe da Regional Apucarana. O I Semi-
nário Inter-regional sobre o Programa 
Casa Fácil, que aconteceu em 31 de mar-
ço, contou com a participação de mais 
de vinte entidades de classe da região de 
Apucarana, Londrina e Maringá.

“Em toda a região, existe a busca 
pela confirmação e renovação dos con-
vênios junto aos municípios, porém as 
entidades de classe encontram algumas 
dificuldades. O seminário foi fundamen-
tal para melhor orientar as entidades de 
classe quanto aos detalhes do convênio”, 
explica o gerente Regional de Apucara-
na, engenheiro civil Hélio Xavier da Sil-
va Filho. (por Patrícia blümel)

Seminário discute Casa Fácil 
com entidades de classe

APUCARANA Encontro detalha convênio com prefeituras

O trote do Centro de Tecnologia e 
Urbanismo (CTU) da Universidade Es-
tadual de Londrina (UEL) foi diferente. 
Os ovos e farinha deram lugar a ações 
beneficentes. Pela primeira vez, os cursos 
de Engenharia Civil, Elétrica e Arquite-
tura e Urbanismo se uniram para fazer 
a reforma no asilo São Vicente de Paula. 
Os calouros, acompanhados por profes-
sores e veteranos, aplicaram técnicas de 
mosaicos em alguns móveis da entidade, 
pintaram, limparam e realizaram a ma-
nutenção do jardim. “É uma forma de 
colocar os ingressantes em contato com 
a profissão, além de praticar a solidarie-
dade”, afirma a professora e arquiteta 
Milena Kanashiro. (por muriel Amaral)

UEL faz trote 
solidário em cursos 
do CTU

LONDRINA

NOVOS MOLDES Seminário em 
Apucarana reuniu representantes de 
vinte entidades de classe: debate
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569 profissionais votaram na mais 
disputada eleição da história do Insti-
tuto de Engenharia do Paraná (IEP), 
que aconteceu no dia 12 de março, 
com quatro chapas concorrendo aos 
cargos. O presidente eleito foi o en-
genheiro civil Jaime Sunye neto, com 
256 votos. Sunye assumiu no final de 
março e o mandato é de dois anos.

Sunye defende um IEP indepen-
dente, tendo como prioridade o au-
mento da representatividade do insti-
tuto junto à sociedade, atendendo aos 
anseios dos associados e oportunizando 
a todos a utilização de seus talentos e 
conhecimentos específicos em prol da 
comunidade. “Vamos participar efeti-
vamente do cenário nacional e iremos 
discutir a capacitação profissional, o 
empreendedorismo e a inovação por 
meio de uma gestão técnica e autos-
sustentável”, destaca Sunye.

na mesma eleição também foi 

escolhido o Conselho Deliberativo, 
com mandato de três anos e compos-
to pelos seguintes membros titulares: 
eng. civil Aristides Athayde; eng. civil 
Flávio Hermógenes; eng. civil Paulo 
nascimento; eng. civil Euclésio Ma-
noel Finatti. Como suplente foi eleito 
o eng. Civil Marcelo Brandão. (por Pa-
trícia blümel) 

sob nova direção
Graças a um convênio fir-

mado entre o CREA-PR e o 
Centro de Integração Empresa/
Escola do Paraná (CIEE-PR), os 
profissionais liberais registrados 
no Conselho podem contratar 
estagiários. O convênio prevê o 
desenvolvimento de ações con-
juntas para programas de estágio, 
em conformidade com a nova Lei 
do Estágio (nº 11.788), em vigor 
desde setembro de 2008. A nova 
lei abre um novo campo para 
complementação prática na for-
mação dos estudantes. “Isso tor-
na o curso muito mais objetivo. A 
possibilidade da prática, aliada ao 
conhecimento experimental pos-
sibilitará melhorar a capacitação 
do futuro profissional. É um gran-
de benefício para o ensino e para 
o estudante”, afirma o presidente 
do CIEE, Luiz nicolau Mëader 
Sunyé.  (por Patrícia blümel)

Convênio permite 
a contratação de 
estagiários

CURITIBACURITIBA Eleição no IEP define conselhos

FCO BELTRÃO Parque ganha Plano Diretor para evitar crescimento desordenado

para os próximos 40 anos
O Plano Diretor do Parque de 

Exposições Jayme Canet Júnior de 
Francisco Beltrão está em desenvolvi-
mento. A Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos do Sudoeste do Paraná 
(Sudenge) foi convidada pela adminis-
tração municipal para realizar o traba-
lho, que começou em fevereiro. 

O presidente da Sudenge, enge-
nheiro civil André Luiz Tomazoni, ex-

plica que o objetivo é planejar o parque 
para os próximos quarenta anos. Serão 
indicadas adequações de estruturas 
existentes e propostos novos atrativos. 
“O desenvolvimento do Plano Diretor 
evitará o crescimento desordenado do 
Parque de Exposições”, afirma Toma-
zoni. Há, também, a preocupação em 
relação à acessibilidade e ao cumpri-
mento da legislação em vigor.

Um grupo formado por enge-
nheiros e arquitetos ligados à Su-
denge está à frente do projeto, que 
conta com a participação das demais 
organizações que utilizam o Parque 
de Exposições. O trabalho conjunto 
visa ao levantamento das necessida-
des que precisam ser consideradas na 
elaboração do Plano Diretor. (por ma-
rielle Santos)

UMA META 
Jaime Sunye Neto, 
eleito presidente 
do IEP: 
debate sobre 
capacitação 
profissional 
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Perguntas e respostas

MELHOR
O secretário Ênio Verri afirma que falta conhecimento 
para prefeituras elaborarem PPAs e elogia parceria 
pioneira com o CREA-PR que, segundo ele, vai ajudar 
a tornar os planos “mais ricos, tecnicamente bem 
fundamentados, viáveis e mais eficientes”
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por PATRíCIA BLüMEL

O economista Ênio Verri está pela segunda vez à frente da Secretaria de 
Planejamento e Coordenação Geral e se tornou um forte aliado do programa 
Agenda Parlamentar, que será desenvolvido pelo CREA-PR neste ano. na 
entrevista, o secretário fala sobre a importância do planejamento e da parti-
cipação da sociedade, especialmente dos profissionais das áreas tecnológicas 
na gestão das cidades.

o senhor teve papel decisivo na criação da Política de Desenvolvimento Econômico 
(PDE) do governo do Estado e que norteia as ações de governo até 2010. Esta 
política leva em conta as diferentes condições do Estado?

VERRI Esta política, lançada em julho de 2007, leva em conta as diferentes re-
giões porque foi elaborada com base em um grande estudo socioeconômico 
do Paraná, feito pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 
e Social (IPARDES), que é vinculado à Secretaria de Planejamento e Coor-
denação Geral. Por meio deste estudo, foi possível dividir o Estado em seis 
regiões e identificar as regiões prioritárias, ou seja, as mais pobres e com os 
menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH-M) do Paraná.

Assim, se chegou ao Centro Expandido, como foi chamada a região que mais 
necessita de investimentos, de ações, de políticas públicas e de programas 
de geração de emprego e renda. Integra esta região o Centro do Estado, o 
norte Pioneiro e o Vale do Ribeira. Com 121 municípios, a maioria muito 
pobres, a região concentra as maiores contradições do Estado e é onde o 
Governo do Estado precisa atuar fortemente com investimentos em saúde, 
educação e programas sociais. 

um Paraná
mais igualSecretário de 

Planejamento 
e Coordenação 
Geral do 
Estado destaca 
importância da 
participação 
popular e das 
entidades civis 
organizadas 
nas discussões 
e elaboração 
dos Planos 
Plurianuais dos 
municípios

ESTRATÉGIA Planejamento da gestão municipal é fundamental para o desenvolvimento

NA PÁGINA 20 O envolvimento do CREA-PR para acelerar o desenvolvimento
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Qual o investimento previsto no PDE?

VERRI A PDE norteia todas as ações do governo no período de 2007 a 2010 
e é a base para a formulação das políticas públicas e como missão a busca 
da redução das desigualdades sociais entre as regiões. São R$ 3 bilhões em 
investimentos em quatro anos. E as ações já estão dando resultado. Das 68 
metas que foram assumidas com a região do Centro Expandido, de 2007 a 
2010, 57% já foram concluídas ou estão em andamento, como, por exem-
plo, a questão da sanidade agropecuária, com 94% das metas já atingidas. 
Em outros projetos, como o Fundo de Aval, Manejo do Solo, Agricultura 
Familiar, Irrigação noturna, Trator Solidário e Leite das Crianças, os índices 
alcançados também ultrapassam a casa dos 90%. Ou seja, os investimentos 
nestes municípios não ficaram apenas no discurso, mas já estão efetivamente 
ajudando a melhorar a qualidade de vida da população.

Esta política foi a base para o desenvolvimento do Plano Plurianual (PPA), para o 
período de 2008 a 2011. Quais os principais eixos do PPA?

VERRI O Plano Plurianual (PPA) traz o planejamento para quatro anos e faz 
parte dos instrumentos de planejamento de um governo. Ele existe na esfera 
federal, estadual e municipal. no Paraná, o PPA foi elaborado a partir da 
PDE, para o período de 2008-2011. O documento destaca três grandes 
eixos: Promoção da Cidadania, Inclusão Social e Justiça, Desenvolvimento 
Econômico Sustentável e Descentralizado e Gestão Pública Transparente e 
Integrada. Estes eixos se desdobram em ações, programas e projetos gover-
namentais. 

O PPA orienta as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e os Orçamentos 
Anuais (LOAs) e é também nele que estão ações estratégicas do governo 
como os programas “Leite das Crianças”, “Trator Solidário”, “Bibliotecas 
Cidadãs” e “Mata Ciliar”.

Qual a importância da elaboração de um PPA de qualidade para a gestão dos 
municípios?

VERRI A elaboração dos PPAs é de vital importância até por uma questão 
orçamentária. O PPA nada mais é do que a transformação do programa de 

Perguntas e respostasPALAVRA

O PROFISSIONAL

ÊNIO VERRI
é secretário de Planejamento e 
Coordenação geral do Paraná

 É PROFESSOR DA UNIVERSIDADE Estadual 
de Maringá e Doutor em Integração da 
América Latina pela Universidade de São 
Paulo. Começou sua militância nos movi-
mentos sociais participando das Pastorais 
da Juventude, Universitária e Operária.

 É PROFESSOR LICENCIADO do Departa-
mento de Economia na Universidade Es-
tadual de Maringá. Ingressou no Partido 
dos Trabalhadores em 1985. Foi secre-
tário municipal de Fazenda em Maringá 
e assumiu a Secretaria de Governo do 
município em 2003.

 FOI ASSESSOR DO ORçAMENTO Geral 
da União na Câmara Federal e chefe de 
Gabinete no Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, no primeiro mandato 
do presidente Lula. 

 EM 2006, FOI ELEITO deputado estadual, 
se licenciando para assumir a Secretaria 
de Planejamento e Coordenação Geral do 
Paraná. Sua primeira medida foi traçar o 
planejamento estratégico de governo, con-
solidado na criação da Política de Desen-
volvimento Econômico do Estado, a PDE. 

 EM MAIO DE 2008, REASSUMIU a cadeira na 
Assembléia Legislativa e, em outubro, no-
vamente a convite do governador Roberto 
Requião, assumiu a Secretaria de Planeja-
mento e Coordenação Geral do Paraná

O CREA-PR é pioneiro com este programa. 
É a primeira entidade que nos procurou para 
uma ação efetiva de auxilio técnico à gestão 
dos municípios e espero que se torne um 
exemplo para outras entidades de classe.

“
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governo dos prefeitos – validado pela população nas urnas – oficializado 
e legalizado. 

É fundamental que este plano seja realista e represente a leitura fiel da re-
alidade do município. Também é preciso que leve em consideração o PPA 
do Estado e da União para que seja um trabalho integrado, consolidado e 
com base na conjuntura municipal.

os gestores ainda têm dúvidas sobre a elaboração dos planos? Como a Secreta-
ria do Planejamento auxilia os municípios?

VERRI Infelizmente, ainda existe desconhecimento e despreparo dos gesto-
res. Algumas prefeituras inclusive terceirizam a elaboração do PPA. É uma 
prática que vem diminuindo, mas ainda acontece. nestes casos, o PPA se 
torna uma obra de ficção e não alcança seu objetivo de contribuir para a 
melhoria de vida da população.

A Secretaria do Planejamento contribui de duas formas. Em parceria com 
a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDU), promovemos cursos 
para líderes públicos, nos quais apresentamos aos prefeitos as ferramentas 
necessárias para a elaboração dos PPAs e também colocamos a nossa equi-
pe técnica à disposição para este auxílio.

A segunda forma é por meio de um software que permite que os prefeitos, 
ou secretários, técnicos das prefeituras, acessem e acompanhem passo a 
passo como deve ser confeccionado um PPA.

Mas existe uma ação fundamental que deve ser de iniciativa do municí-
pio: o envolvimento da população nas discussões e no estabelecimento 
dos PPAs. E o momento é agora já que os planos devem estar prontos em 
agosto.

Como o senhor avalia a ação do CREA-PR, que pretende fomentar a discussão 
e contribuir com o conhecimento técnico de seus profissionais na gestão dos 
municípios, desde as discussões dos PPAs, acompanhamento e execução das 
políticas públicas? Qual a importância da contribuição dos profissionais da área 
tecnológica neste processo?

VERRI Os profissionais já participam como atores deste processo, trabalhan-
do na ponta, na execução de obras, de programas para agricultura e ou-
tros. Agora, com esta ação do CREA-PR, eles têm a oportunidade de atuar 
como elaboradores dos planos, o que terá como resultado PPAs mais ricos, 
tecnicamente bem fundamentados, viáveis e mais eficientes.

O CREA-PR é pioneiro com este programa. É a primeira entidade que nos 
procurou para uma ação efetiva de auxilio técnico à gestão dos municípios 
e espero que se torne um exemplo para outras entidades de classe. Se ti-
vermos todos os setores da sociedade envolvidos e comprometidos com as 
gestões municipais, teremos efetivamente planos que representem diag-
nósticos reais e soluções viáveis para o desenvolvimento dos municípios. 

A Secretaria do 
Planejamento 
promove cursos para 
líderes públicos e 
oferece um software 
que permite que 
acompanhem passo 
a passo como deve 
ser confeccionado 
um PPA.

“

O Plano Plurianual (PPA) 
destaca três grandes 
eixos: Promoção da 
Cidadania, Inclusão 
Social e Justiça, 
Desenvolvimento 
Econômico Sustentável 
e Descentralizado 
e Gestão Pública 
Transparente e 
Integrada. Estes eixos 
se desdobram em 
ações, programas 
e projetos 
governamentais.

“



16

CR
EA

PR
R

e
v

is
ta

A CAT é o documento 
expedido pelo CREA que 
propicia ao profissional 
a comprovação de sua 
experiência técnica, de 
acordo com as informações 
constantes nas ARTs 
devidamente registradas. 

A CAT possibilita a 
participação em licitações, 
cadastro, dentre outros. A 
certidão pode ser adquirida 
a qualquer época em que se 
queira comprovar o exercício 
da profissão.

+ no site da revista 

 Os itens 
mínimos 
exigidos 
para a CAT 
Online

Novidades a seu favor

rápida e ampla
Todos os profissionais 
do Paraná podem 
usufruir das vantagens

AVANÇO Certidão de Acervo Técnico Online está disponível para todas as modalidades

gUIA CREA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) 
com ou sem atestado pode agora ser emi-
tida pelos profissionais pela internet para 
todas as modalidades profissionais e em 
todo o Estado. O projeto da CAT Online 
foi desenvolvido como piloto apenas para 
a modalidade Engenharia Civil, na Inspe-
toria de Curitiba. “O resultado foi muito 
bom e, a partir de agora, todos os pro-
fissionais do Estado podem contar com a 

facilidade”, conta o engenheiro eletricis-
ta Mário Guelbert, gerente da Regional 
Curitiba do CREA-PR.

Segundo ele, as principais vantagens 
para o profissional são a agilidade do pro-
cesso com diminuição da burocracia, infor-
mação prévia de regularidade ou não das 
Anotações de Responsabilidade Técnica 
(ART) registradas, além de evitar a perda 
da taxa correspondente quando o protoco-

lo é indeferido. “Precisei retirar a CAT para 
participar de uma licitação e consegui de 
modo bem rápido, pela internet. Se fosse 
o prazo anterior, não conseguiria o docu-
mento em tempo hábil”, afirma o enge-
nheiro civil Artur Ferreira de Souza Filho.

Em outubro do ano passado foi realizado 
um workshop para apresentar o projeto ao 
Conselho Federal (COnFEA) e aos demais 
CREAs e o sistema já se tornou referência.

3.

4.

PASSO A PASSO
1. Acesse o site do CREA-PR – www.crea-pr.org.br

2. Clique em Serviços Online – primeiro campo no  
lado direito do site

3. Insira seus dados para o acesso restrito ao site

4. Vá ao campo ART do lado esquerdo

5. Clique em Serviços Online de ARTs / Solicitação de 
Certidão de Acervo Técnico com ou sem Atestado

6. Selecione a(s) ART(s) que deseja acervar e confirme

7. Imprima o boleto e faça o pagamento

8. Depois da confirmação do pagamento, basta imprimir 
sua CAT sem Atestado

8. No caso de certidão com atestado, é preciso ir ao 
CREA para incluir o selo de autenticidade

9. No caso de CAT com Atestado é preciso ir ao CREA 
para incluir o selo de autenticidade

10.  Após este passo, a CAT com Atestado será liberada 
para impressão

5.
8.

Confira o que é a 
CAT Online

SAIBA MAIS
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CURTAS

Diz o ditado que a união faz a 
força. Para os alunos, professores e 
coordenadores do Creação Pré-Ves-
tibular, esta frase faz cada vez mais 
sentido. O curso beneficente para 
alunos de baixa renda começou a ser 
oferecido pelo CREA-PR este ano 
em parceria com o Instituto de En-
genharia do Paraná (IEP) e já con-
quistou o apoio de empresas para a 
consolidação do trabalho.

A mais recente parceria é com o 
IESDE que, por meio da Videolivra-
ria, doou todo o material didático aos 
alunos. Foram diversos livros do curso 
pré-vestibular e DVDs com videoau-
las. “nós acreditamos no projeto do 
CREAÇÃO e participamos com o 

nosso material, o qual 
irá ajudar os alunos em 
seu objetivo de passar 
no vestibular. Além de 
estudar nos livros, eles 

também poderão as-
sistir os DVDs das 

videoaulas que aliam som e imagem, 
em qualquer lugar. É um material de 
alta qualidade e abrangência”, afirma 
o gerente nacional do SAE do IESDE, 
José Shehadeh Mahmud.Para o ideali-
zador do projeto, o estudante de En-
genharia Elétrica e membro do Pro-
grama CREAjr-PR, Drayton Roger 
Lebid, o apoio dos parceiros tem sido 
fundamental. “Graças à estrutura que 
conseguimos oferecer e a participação 
comprometida da equipe de voluntá-
rios, a vontade de vencer que vemos 
nos alunos é muito grande”, explica. 
Drayton também é um dos 30 profes-
sores voluntários.

A aluna Cláudia Terezinha Salda-
nha conta que o curso é a oportuni-
dade de realizar o sonho de ingressar 
em uma universidade. “O cunho hu-
mano e social desse trabalho é impor-
tante. A preocupação dos professores 
em nos motivar e o comprometimen-
to e paciência em ensinar, fazem do 
CREAÇÃO um diferencial”, conta.

por um mesmo 
Curso pré-vestibular gratuito se 
consolida por meio das parcerias

SOLIDARIEDADE Doação de material didático auxilia alunos do CREAÇÃO

IESDE Material didático – Saiba 
mais: 0800-725 9797 ou  
www.videolivraria.com.br

Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR) 
cedeu o espaço para realização 
da primeira fase da seleção.

Caixa Econômica Federal (CEF) 
cedeu as camisetas para o curso.

Conheça as empresas 
parceiras do CREAÇÃO

COLABORAÇÃO

8.

objetivo

Cristian Bortolini Ferreira, tam-
bém aluno, concorda. ”Os professo-
res fazem aulas dinâmicas e passam o 
conteúdo com tranquilidade”, afirma.

AVANÇO Mahmud, 
(acima), gerente do 

SAE do IESDE. Ao lado, 
o material didático do 

curso e Lebid, idealizador 
do projeto e integrante 

do CREAjr-PR: apoio 
fundamental e aulas 

dinâmicas
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Desconto 
na conta de 

luz chega 
a 70% e já 
atende mil 
produtores

ENERGIA Programa de irrigação noturna reduz custos e aumenta produtividade

MÃO NA TERRA Ao 
lado e acima, a propriedade 
dos irmãos Proença. Irrigação 
rotativa, com 2,5 quilômetros de 
rede elétrica pela terra    
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 As vantagens 
do PIN

por kATIA kERTZMAN

Em época de crise econômica, de aque-
cimento global e de conservação de recur-
sos naturais, o Paraná dá bons exemplos de 
economia e eficiência energética. Tecnolo-
gias adotadas no estado permitem a redu-
ção dos gastos com a conta de luz, o uso 
racional de água e energia limpa e cuidam 
do meio ambiente.

na lavoura, um projeto para agriculto-
res familiares economiza até 70% na conta 
de energia elétrica. O Programa de Irriga-
ção noturna (PIn), do governo do Esta-
do, foi implantado com apoio e orientação 
do EMATER-PR (Instituto Paranaense de 
Assistência Técnica e Extensão Rural) e 
suporte da Copel (Companhia Paranaense 
de Energia).

O PIn permite aos agricultores a redu-
ção de custos e incentiva o uso racional de 
energia e água. De quebra, ainda tem o au-
mento da produtividade e a diminuição do 
uso de agrotóxicos.

Hoje, são mil produtores ligados ao 
PIn e 800 inscritos – em fase de implan-
tação. A meta é chegar a 4 mil agricultores 
atendidos até o final de 2010.

O PIn concede desconto de 60% a 70% 

na conta da energia elétrica usada para irri-
gação das 21h30 às 6 horas. O abatimento 
é um incentivo do sistema elétrico para ali-
viar a demanda no horário de pico.

O programa ainda oferece aos produ-
tores facilidades de acesso a equipamentos 
e sistemas de irrigação acionados por ele-
tricidade. O Emater faz o projeto técnico 
e a avaliação ambiental e a Copel atende a 
rede elétrica.

A Copel, além de toda orientação técni-
ca para colocar a rede elétrica, custeia parte 
da rede e ainda subsidia a parte do produtor. 
nas lavouras onde não há energia elétrica, 
rede nova de até 200 metros sai de graça. 

Já onde há falta de capacidade, o produ-
tor que aderir ao PIn ganha 600 metros de 
rede para a troca da rede monofásica para 
trifásica. Além disso, a Copel arca com 50% 
do custo do que ultrapassar essa distância. 
Despesa financiada também pela empresa 
de energia, em 24 meses sem juros.

O governo do Estado tem, ainda, um 
sistema de equalização de custo de finan-
ciamento dos equipamentos para irrigação 
com juro de 1% ao ano. Sempre com assis-
tência técnica do Emater, que ajuda tam-
bém na compra do equipamento adequado 
e do relógio medidor.

Conta cai de R$ 2,5 mil para R$ 350
SEM ERRO Agricultores ainda tem segurança da produção

Os irmãos Sergio e Enéias Proença trabalham 
numa área de 25 hectares em São Jerônimo da 
Serra. Plantam tomate, repolho, couve-flor e pe-
pino de forma rotativa em cinco hectares. No res-
tante da área, produzem milho e trigo em sistema 
de plantio direto rotacionado com hortaliças e 
cereais com adubação verde com milheto e aveia 
para cobertura e proteção do solo. 

O PIN permitiu a implantação de 2,5 quilôme-
tros de rede elétrica e de um transformador para 
instalação de motor de 40 CV para irrigação notur-
na. A troca do motor a diesel pelo elétrico trouxe 
economia. “O motor antigo consumia R$ 2,5 mil 
por mês com combustível, bombeando seis horas 
por dia na seca de agosto, setembro e outubro 
de 2007. Agora, gastamos R$ 350 por mês com a 

tarifa reduzida do PIN”, comemoram.
A área é toda irrigada por sistema de goteja-

mento em hortaliças e aspersão na área ampliada 
de cereais. A irrigação noturna garante a renda e 
segurança dos produtores. “O PIN salvou a safra 
de milho plantada em 15 hectares na seca de no-
vembro e dezembro do ano passado. A diferença 
de produtividade cobriu quase 50% do valor gas-
to para a instalação do PIN, que eliminou o risco 
com as estiagens”, afirmam os irmãos Proença.

Os irmãos Proença, orientados pelo Emater, 
são pioneiros na região no plantio direto de hor-
taliças com cobertura vegetal, que reduziu signi-
ficativamente a perda de água do solo por eva-
poração. Somando o PIN, o resultado é economia 
de dinheiro e recursos naturais.

Tecnologia troca 
combustível 
fóssil por 
energia elétrica

mEIo AmbIENTE 

o ENgENhEIRo AgRôNomo Benno 
Henrique Weigert Doetzer, res-
ponsável pelo PIN no Emater, ex-
plica que o instituto acompanha 
todo o processo, desde serviços 
de outorga e licença de acesso 
à água e a técnica de instalação 
dos equipamentos.

DoETzER RESSALTA QUE o PIN alia 
a economia de dinheiro e de re-
cursos naturais, principalmente 
pela troca do uso de combustível 
fóssil pela energia elétrica. “Boa 
parte dos pequenos produtores 
paranaenses usa bombas a die-
sel e até mesmo o motor do trator 
para acionar os equipamentos de 
irrigação, um problema ambiental 
já que muitas lavouras ficam nas 
proximidades de rios, córregos 
e sistemas de captação. O PIN 
elimina essa situação. 

ELE DESTACA AINDA o aumento 
na produtividade, segurança de 
produção – garantida mesmo em 
períodos de estiagem – e a di-
minuição do uso de agrotóxicos: 
“Depois do sistema instalado, 
damos assistência técnica até 
mesmo para a utilização racional 
da água. Afinal, queremos irriga-
ção, não molhamento”, afirma, 
referindo-se ao sistema que 
utiliza o gotejamento e a micro-
aspersão.
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PARTICIPAÇÃO CREA-PR vai aproximar profissionais de gestores públicos 

agenda 
positiva
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Conselho incentiva e 
propõe debates para
melhorar a qualidade
de vida da população

por PATRíCIA BLüMEL

Para colaborar com o desenvolvimento do 
Estado e mudar a realidade dos municípios, o 
CREA-PR conta com um programa detalha-
do de ações que serão desenvolvidas durante 
este ano.

“O CREA-PR vai fomentar as discussões 
e contribuir, por meio do conhecimento téc-
nico de seus profissionais, para a elaboração 
de projetos de lei e propostas que melhorem 
a qualidade de vida da população”, afirma o 
presidente do CREA-PR, engenheiro agrôno-
mo Álvaro Cabrini Jr.

O programa do CREA-PR, chamado 
Agenda Parlamentar - Ideias e Soluções para a 
Gestão dos Municípios, será desenvolvido em 
parceria com as entidades de classe, institui-
ções de ensino e sociedade. A ação foi iniciada 
no ano passado, quando representantes de en-
tidades de classe levaram aos deputados para-
naenses os projetos de lei priorizados nas áreas 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

Para o secretário do Planejamento e Coor-
denação Geral do Paraná, Ênio Verri, o debate 
feito pelo CREA-PR em todo o Estado vai con-
tribuir para a elaboração dos Planos Plurianuais 
(PPAs). “Este é o momento ideal para a dis-
cussão, porque os PPAs devem ser feitos pelos 
municípios até agosto e os profissionais ligados 
ao CREA-PR têm muito a contribuir com seu 
conhecimento técnico para a qualidade dos pla-
nos. Será um debate muito rico”, disse.

Segundo ele, o CREA-PR também dá 
exemplo à sociedade com um programa que 
participa na elaboração, execução e avaliação 
das propostas de desenvolvimento. “Todas as 
entidades civis organizadas, que representam 
a população, deveriam participar das discus-
sões de gestão dos municípios”, afirma. 

agenda 
positiva

+ NA PÁGINA 22  
Como vai funcionar a agenda 
parlamentar do CREA-PR
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Confira como vai funcionar a 
agenda parlamentar do CREA-PR

EM AÇÃO Gerente e assessores foram treinados sobre os PPAs

O primeiro passo para o envolvimento do 
Conselho nas discussões foi o treinamento 
dos gerentes e assessores sobre o Plano 
Plurianual (PPA) e orçamento público. A 
capacitação aconteceu em março e contou 
com palestra do economista Américo Antônio 
Gaion, chefe da Coordenação de Monitora-
mento e Avaliação da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Coordenação Geral (SEPL). 

 “O CREA-PR está assumindo um impor-
tante papel de colaborar, de ser parceiro dos 
municípios na elaboração de seu planejamen-
to. Os PPAs têm prazo de quatro anos, então 
a participação nas discussões é fundamental 
e este é o momento”, afirma Gaion.

Para o gerente regional do CREA-PR em 
Pato Branco, engenheiro agrônomo Gilmar 
Ritter, o treinamento foi fundamental. “Princi-
palmente para avaliar qual o melhor momento 
e forma de colaborar com os municípios.”

O segundo passo do programa foi o trei-
namento dos inspetores e a apresentação 

das ações aos deputados na Assem-
bléia Legislativa no dia 25 de 
março. “O foco do programa é 

na integração entre a classe profissional e os 
gestores públicos”, afirma o coordenador do 
programa, administrador Claudemir Prattes.

A continuidade do programa será com 
discussões durante as reuniões de Go-
vernança Cooperativa nas Regionais do 
CREA-PR, nos meses de abril, junho, julho, 
agosto e outubro. Em novembro, durante o 
35° Encontro Paranaense de Entidades de 
Classe, o Conselho fará uma nova agenda 
parlamentar com os deputados. 

“Neste encontro, pretendemos divulgar 
um documento final com todas as propos-
tas formuladas nos municípios. Este mesmo 
documento também será entregue aos can-
didatos ao governo do Estado nas próximas 
eleições e aos municípios com baixo Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH)”, expli-
ca Prattes.

Ele lembra que o envolvimento das en-
tidades de classe no programa do CREA-PR 
será essencial. “São as entidades e lide-
ranças locais que conhecem o município e 
sabem das carências e necessidades da po-
pulação”, afirma Prattes. 

“O CREA-PR está 
assumindo um 
importante papel 
de colaborar, 
de ser parceiro 
dos municípios 
na elaboração 
de seu 
planejamento. 
Os PPAs têm 
prazo de quatro 
anos, então a 
participação 
nas discussões 
é fundamental 
e este é o 
momento”
Américo Gaion, chefe 
da Coordenação de 
Monitoramento e Avaliação 
da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Coordenação 
Geral (SEPL)

“

PARA FRENTE  Gaion, da secretaria de Planejamento do 
PR, que ajudou no treinamento de gerentes e assessores do 
CREA-PR: primeiro passo do projeto agenda parlamentar

COM MAIS
Prattes, coordenador 

do programa: foco está 
na integração entre a 
classe profissional e 
os gestores públicos 
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CREA-PR acompanha projetos de lei 
priorizados na Assembléia Legislativa

JUNTO Governança Cooperativa está de olho em dez propostas

O CREA-PR tem acompanhado 
constantemente o andamento dos 
Projetos de Lei em trâmite na Assem-
bléia Legislativa do Paraná. Dos dez 
projetos priorizados no fim de 2008, 
durante a Governança Cooperativa, 
um foi aprovado, o PL 206/2008, que 
dispõe sobre descarte de pilhas,  lâm-
padas fluorescentes, baterias de celu-
lar e outros artefatos que  contenham 
mercúrio metálico em lixo doméstico e 
comercial. 

O PL 508/2007, que obriga as em-

presas potencialmente poluidoras a 
contratarem pelo menos  um responsá-
vel técnico ambiental, foi aprovado pelos 
deputados e  encaminhado para sanção, 
mas foi vetado pelo governador Roberto 
Requião,  por inconstitucionalidade.

Outros dois PLs foram vetados. São 
eles o 409/2007, que institui o Programa 
Estadual de Recuperação e Proteção de 
Minas Naturais de Água, e o 201/2008 
que dispõe sobre a recuperação e o ma-
nejo sustentável das  áreas de reserva 
legal no Estado do Paraná. 

+ NA PÁGINA 24 Confira bons exemplos de desenvolvimento
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 Prefeitos dizem como veem 
participação de profissionais 
da área tecnológica

Entidades já desenvolvem propostas 
para o desenvolvimento

BONS EXEMPLOS

Algumas entidades de classe ligadas ao Sistema 
CONFEA/CREA já executam ações de elaboração 
de propostas para o desenvolvimento de algumas 
regiões do Estado. Veja dois exemplos:

Pensando Toledo 

A ação da Associação dos Engenheiros e Arquitetos 
de Toledo visa ajudar a pensar o desenvolvimento 
do município e fazer com que a sociedade organi-
zada divida responsabilidades com o poder público 
na melhoria dos indicadores da cidade. Por meio 
de reuniões periódicas, a comissão do programa 
estuda propostas para que o crescimento da cida-
de ocorra de forma organizada. “A nossa discussão 
gira no momento em torno das calçadas da cidade. 
Já envolvemos pessoas com deficiência na discus-
são e, em parceria também com a prefeitura da 
cidade, estamos elaborando um conceito para as 
calçadas do município”, explica a engenheira civil 
Gerte Cecília Filipetto, membro da comissão.

O Pensando Toledo foi lançado no ano passado e 
pretende receber todas as informações possíveis 
sobre programas, ações e projeção de liberação 
de recursos, para que, a partir desses dados, tenha 
como contribuir com sugestões para as questões 
urbanísticas que têm influência em todos os de-
mais setores.

Região Metropolitana de 
Curitiba em Debate 

A proposta é do Sindicato dos Engenheiros no Estado 
do Paraná (Senge-PR) e prevê a atuação, em conjun-
to com outras entidades, de um processo organizado 
de discussão para contribuir com críticas e sugestões 
para a construção de políticas públicas voltadas ao 
desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba. 
“Consideramos o momento para esta análise crítica 
oportuno, porque durante este ano será discutido na 
Assembléia Legislativa o Projeto de Lei 2012/2008, que 
trata justamente da implementação de um novo mo-
delo de gestão para as funções públicas de interesse 
comum dos municípios da RMC”, explica o presidente 
do Senge-PR, engenheiro civil Valter Fanini.
O CREA-PR é um dos parceiros do projeto. “O Conselho 
vai participar do projeto com apoio institucional e téc-
nico, principalmente nas discussões de diretrizes nas 
áreas de transporte coletivo, aterros sanitários, abas-
tecimento de água e habitação”, afirma o diretor te-
soureiro do Conselho, engenheiro civil Joel Krüger, que 
será o representante do CREA-PR junto ao projeto.

FRENTES 
O engenheiro 

civil Joel Kruger, 
diretor tesoureiro 

e representante do 
CREA-PR no projeto: 

atuação em 
várias áreas
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 Veja como funciona programa do CREA-PR

Sanção da Lei da Arquitetura e Engenharia Públicas 
amplia serviços prestados pelos profissionais

A nova Lei da Engenharia e 
Arquitetura Públicas, sancionada 
pelo presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva em dezembro do ano passado, 
complementa e amplia o alcance 
do programa Casa Fácil, executado 
pelo CREA-PR, em parceria com 
prefeituras e entidades de classe pa-
ranaenses. A lei entra em vigor em 
junho deste ano.

“A lei e o programa coincidem 
em muitos pontos, inclusive no ob-
jetivo principal de assegurar o di-
reito das famílias de baixa renda à 
assistência técnica pública e gratuita 
para o projeto de construção de ha-
bitação de interesse social”, explica a 
engenheira civil Vivian Curial Baêta 
de Faria, da Assesssoria de Relações 
Institucionais do CREA-PR. 

Segundo ela, a lei amplia a par-
ticipação dos profissionais e exige o 
envolvimento das entidades de clas-

se nas parcerias, como já era feito no 
Casa Fácil. “A novidade é que a lei 
prevê a disponibilização de recursos 
de fundos federais públicos ou priva-
dos”, afirma. no programa Casa Fá-
cil os recursos eram disponibilizados 
pelas prefeituras.

“O programa do Paraná já é 
exemplo para outros estados e agora, 
com dotação de recursos da União, 
será mais fácil ampliar o atendimen-
to”, afirma a presidente da Associa-
ção dos Engenheiros e Arquitetos de 
Cascavel (AEAC), engenheira civil 
Ivete Lilliani Dilenburg Giovanella. 
A AEAC desenvolve o Casa Fácil há 
19 anos.

O programa do CREA-PR tam-
bém conta com o apoio da Caixa 
Econômica Federal, que disponibili-
za linhas de financiamento especiais 
para as moradias do Casa Fácil.

mais longe
PARA MELHOR Regulamentação fortalece Casa Fácil

O que diz a lei sobre 
os profissionais

O CURSO

Os serviços de assistência técnica objeto 
de convênio ou termo de parceria com 
União, Estado, Distrito Federal ou Município 
devem ser prestados por profissionais 
das áreas de arquitetura, urbanismo e 
engenharia, que atuem como:

I – servidores públicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios;

II – integrantes de equipes de organizações 
não-governamentais sem fins lucrativos;

III – profissionais inscritos em programas 
de residência acadêmica em arquitetura, 
urbanismo ou engenharia ou em 
programas de extensão universitária, 
por meio de escritórios-modelos ou 
escritórios públicos com atuação na 
área;

IV – profissionais autônomos ou integrantes 
de equipes de pessoas jurídicas, 
previamente credenciados, selecionados 
e contratados pela União, Estado, Distrito 
Federal ou Município.

VALOR  Profissionais em ação no 
programa Casa Fácil, que sai fortalecido 
com lei pública da engenharia e arquitetura

DOCE LAR Abaixo, família beneficiada 
pelo programa, sucesso há duas décadas
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prédio seguro
Capitão do Corpo 
de Bombeiros, 
idealizador da 
proposta, diz que 
objetivo é ensinar 
aos profissionais 
como gerenciar, 
projetar e atuar 
em situações de 
risco

PÓS-GRADUAÇÃO Engenharia de Segurança contra Incêndio e Pânico ganha curso

Preencher uma lacuna na questão de segu-
rança contra incêndio e pânico nos projetos da 
construção civil. Foi com este objetivo que a 
PUC-PR implantou o novo curso de pós-gra-
duação e especialização em Engenharia de Se-
gurança contra Incêndio e Pânico. A intenção 
é dar aos profissionais os conhecimentos ne-
cessários para que possam gerenciar, projetar 
e também atuar em situações que envolvam 
sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

A ideia do curso, que começou em abril, 
surgiu a partir da monografia de conclusão do 
curso de Engenharia Civil apresentada pelo 
capitão Ivan Ricardo Fernandes, que atua no 
Setor de Engenharia do Corpo de Bombeiros 
do Paraná. Ele explica que, depois de dez anos 
nesse setor, percebeu que muitos projetos apre-
sentavam erros em prevenção de incêndios. 
“Decidi então cursar Engenharia Civil para ver 
como era estar do outro lado. E foi quando 

percebi que o curso abordava muito su-
perficialmente esta área”, conta. 

Para Fernandes, o desconheci-
mento, a inobservância e a dificul-
dade de interpretação recaem em 
erros que comprometem a seguran-

ça das edificações e muitas vezes inviabilizam 
até que sejam regularizadas junto aos órgãos 
competentes. “Em alguns casos, acontecem 
acidentes de proporções catastróficas, como 
nos edifícios Andraus e Joelma, em São Pau-
lo”, diz.

Por isso, insiste, os conhecimentos nesta 
área são fundamentais. “Toda edificação com 
mais de 100 m² precisa ter projeto de preven-
ção de incêndio e pânico. Isso inclui os tipos e 
largura das escadas, levando em consideração 
o número de pessoas que circulam no local, a 
colocação de sprinklers, extintores, entre ou-
tros detalhes específicos. Itens simples podem 
comprometer a segurança de pessoas e bens 
em uma edificação”, afirma.

Monografia concluída, veio a proposta 
para implantar o curso de pós-graduação e 
especialização em Engenharia de Segurança 
contra Incêndio e Pânico. Fernandes destaca 
que o curso possui amplo mercado de trabalho 
para os profissionais da área. “Ainda há muito 
campo nesta área, principalmente diante das 
necessidades presentes e futuras da área da 
construção civil e é de fundamental importân-
cia para a segurança das edificações”, afirma.

Erros em projetos definem as disciplinas
As disciplinas do curso foram decididas 

com base em um estudo de situação com 
pesquisas de erros em mais de 5 mil pro-
jetos junto ao Setor de Análise de projetos 
de prevenção de incêndio e pânico do Cor-
po de Bombeiros de Curitiba. O objetivo foi 
detectar quais os erros mais frequentes nos 
projetos.

Além disso, foram analisados especifi-
camente 50 projetos de prevenção de in-
cêndios e projetos arquitetônicos de edifica-

ções comerciais e industriais encaminhados 
ao Corpo de Bombeiros pelos profissionais 
que projetam as edificações conforme as 
normas de prevenção de incêndios e pânico 
vigentes, para que possam receber a auto-
rização do poder público para execução das 
edificações. Estes projetos devem incluir, 
entre outros itens, documentação técnica, 
sistemas móvel e fixo de proteção, vias de 
abandono, sistemas de alarme e detecção, 
iluminação de emergência, entre outros.  

PARA ACERTAR Falhas mais comuns de profissionais foram a base
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+ no site da revista  As situações observadas nos projetos

Confira as disciplinas da pós-graduação

O CURSO

 Metodologia científica aplicada ao projeto e 
pesquisa em Segurança contra Incêndio e Pânico. 
Monografia  

 A fumaça de incêndio em edificações 
 Análise de risco de incêndio 
 Aspectos legais da segurança contra incêndio. 
Normatização, certificação, homologação e 
legislação 

 Aspectos técnicos do projeto arquitetônico visando à 
segurança contra incêndio e pânico 

 Comportamento ao fogo dos elementos construtivos 
e dos materiais combustíveis incorporados às 
edificações 

 Epistemologia 
 Ética 
 Introdução à engenharia de segurança contra incêndio 
e pânico 

 Planos de ação de emergência 
 Prevenção e proteção contra explosão 
 Projeto de sistemas de detecção e alarme de incêndio 
 Projeto de sistemas de proteção contra incêndio e 
pânico 

 Segurança das estruturas de edifícios em situação de 
incêndio

Inscrições e mais informações no site:  
http://www.pucpr.br/cursos/especializacao

MAIS Fernandes, do Corpo de Bombeiros, idealizador da pós. 
Engenheiro diz que a ideia veio porque curso de engenharia 
abordava riscos de incêndio de maneira superficial
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+ no site da revista 

 O investimento 
para fazer pastilhas 
de madeira

Modelo de empreendimento é oferecido pela Fupef 
com forte apelo social e ambiental

NOVIDADE Oficina da Pastilha usa tecnologia nova para transformar restos de madeira

ecológico 

TODA A CASA 
Lubas, da Fupef, diz 
que, além de 
ecológicos, 
painéis de 
pastilhas têm 
aplicação do 
chão ao teto

rentável e

PR tem matéria-prima a custo mais baixo
VALOR Cada metro cúbico de madeira vira até 30 metros quadrados de pastilha

O negócio ficou ainda melhor para 
empreendedores do Paraná, já que recen-
temente o uso de madeira de florestas de 
pinus e eucalipto foi testado e aprovado na 
confecção das pastilhas. “Agora, a matéria-
prima pode ser obtida aqui mesmo, o que 
barateia o custo de produção”.

Até então, as pastilhas utilizavam ape-
nas os resíduos de madeira vinda da Ama-
zônia. E mesmo neste caso, a economia de 
recursos naturais é grande. Na tecnologia 

do pastilhamento, cada metro cúbico de 
resíduo pode ser transformado em uma 
quantidade de 25 a 30 metros quadrados 
de painel pastilhado, numa espessura de 20 
milímetros.

O próximo passo será a negociação 
para um convênio entre a Fupef e o Sebrae 
(Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) que atenderá os novos empre-
endedores na gestão deste novo modelo de 
empreendimento.

A madeira como opção de empreen-
dimento ecologicamente viável e rentá-
vel. Esta é a oportunidade que oferece 
a Oficina da Pastilha, um processo de 
industrialização que utiliza restos de 
madeira e também madeira de florestas 
plantadas na fabricação de pastilhas com 
ampla aplicação na construção civil.

A Oficina da Pastilha é um negócio 
sob medida para quem procura inovação 
e competitividade, com investimento 
inicial relativamente baixo. “É um novo 
modelo de empreendimento na cadeia 
produtiva da madeira, com forte apelo 
socioambiental, além de alta agregação 
de valor”, ressalta o engenheiro florestal 
Marcelo Lubas, pesquisador e secretário-

geral da Fupef (Fundação de Pesquisas 
Florestais do Paraná), ligada à UFPR.

Para Lubas, quem apostar na insta-
lação de uma oficina estará investindo 
na inovação de tecnologia, de produtos 
e da criação de novas formas de aplica-
ção. “Os painéis feitos com as pastilhas 
têm aplicação do piso ao teto. Podem 
ser usados em pisos, revestimento de 
parede, no teto, em divisórias, em mo-
biliário”, explica Lubas.

O projeto foi desenvolvido pela Fu-
pef e está inserido em um novo padrão 
tecnológico para a madeira – as pasti-
lhas – gerado pela Tecnologia Primas 
(Padronização de Resíduos Industriais de 
Madeira Sólida). O objetivo do Primas é 

reduzir o desperdício e desenvolver tec-
nologias que garantam a sustentabilida-
de da atividade madeireira, eliminando 
práticas incorretas.

O CREA-PR participa do projeto 
promovendo a divulgação do Primas e 
cursos e palestras para os profissionais 
da área.

Para mais informações, ligue (41) 3360-
4222 ou envie e-mail para fupef@ufpr.br

SERVIÇO
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+ no site da revista 

 O Iapar  
em números

de vanguarda
Iapar é uma espécie de guru tecnológico 
para quem vive do setor agropecuário

 O Instituto Agronômico do Pa-
raná (Iapar) tem fama e reconheci-
mento internacionais. Atende tanto 
o agricultor familiar quanto os gran-
des pecuaristas e industriais agríco-
las. Vinculado à Secretaria de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento 
(SEAB), a missão do instituto é ofere-
cer instrumentos tecnológicos e cien-
tíficos para embasar os programas de 
políticas públicas, levantando sempre 
a bandeira da preservação ambiental 
aliada às da produtividade e viabili-
dade econômica. “nossos desafios 
são atingir os pequenos e grandes 
produtores, manter-se na vanguarda 
da pesquisa tecnológica e promover 
a sustentabilidade vinculada ao res-
peito ambiental”, diz José Augusto 
Teixeira de Freitas Picheth, engenhei-
ro florestal, doutor em Agronomia e 
diretor-presidente do Iapar.

Alguns exemplos de sua posi-
ção de vanguarda. O instituto foi a 
primeira instituição a fazer parte do 
Consórcio Brasileiro de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Café (CBP&D/
Café) fora de Brasília. Hoje, o Iapar 
tem uma das maiores coleções mun-
diais de variedades de café. Recente-
mente, a Etiópia contou com o ins-
tituto para recuperar variedades que 
haviam se extinguido do país.  

Das 600 toneladas anuais de se-
mentes geneticamente melhoradas  
pelo Iapar, 150 são de feijão. O ins-
tituto criou a primeira e única va-
riedade de feijão branco brasileiro, o 
Garça. É também o criador das varie-
dades mais cultivadas no país, como 
os feijões pretos Uirapuru e Tiziu e os 
cariocas Juriti e Eldorado. Os feijões 
do Iapar são cultivados também em 
diversos países da América Latina.

PERFIL Instituto tem valor internacional e auxilia pequenos e grandes produtores

Para atender as regiões centro-
norte e sul do Paraná, o Iapar criou 
duas variedades de maçã, fruta típica 
de regiões frias, específicas para cli-
mas mais quentes. As maçãs Julieta e 
Eva são diversificações da Gala, e já 
estão sendo produzidas até na Bahia.

As seringueiras paranaenses são a 
base de um programa lançado recente-
mente em Maringá, que tem meta de 
atingir dez mil hectares de seringais 
em dez anos. A heveicultura é boa al-
ternativa de renda ao agricultor familiar 
e ainda ajuda no reflorestamento das 
propriedades rurais. 

Iapar criou série 
de variedades

DESTAQUE

AVANÇADO Da esquerda para a direita, evento promovido pelo IAPAR, duas variedades de feijão e Picheth, presidente do instituto: tecnologia
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Com 13 temas e mais de 300 itens, norma nacional 
foca  segurança, ergonomia e autonomia dos usuários

por CLÁUDIA TAVARES

Após cinco anos de estudo, em feve-
reiro entrou em vigor a primeira norma 
brasileira de plataformas de elevação 
vertical para Pessoas com Deficiência. O 
texto da nBR15655-1, regulamentado 
pela Associação Brasileira de normas 
Técnicas (ABnT), é uma tradução da 
norma internacional (ISO 9386-1), ela-
borada na Europa. 

“Optamos pela internacional porque 
foi a que melhor se adaptou às condições 
brasileiras. Mas, analisamos as diversas 
normas existentes, como a alemã, ca-
nadense e americana”, diz o engenheiro 
mecânico Sergio Yamawaki, palestrante 
e consultor em acessibilidade, geren-
te de acessibilidade da Daiken, e único 
paranaense na Comissão de Estudos de 
Elevadores para Pessoas Portadoras de 
Deficiência, grupo que trabalhou na ela-
boração da norma brasileira. 

Segundo Yamawaki, a importância 
da norma está diretamente ligada à se-
gurança. “A norma é um padrão a ser 

seguido. Uma reunião das melhores prá-
ticas. Sem ela, o equipamento é muito 
mais suscetível a falhas, colocando em 
risco a vida dos usuários.”

De acordo com o consultor, o decre-
to que regulamentou as primeiras leis de 
acessibilidade criadas no Brasil, em 2004, 
diz que as adequações para acessibilidade 
sempre devem ser feitas atendendo as 
normas nacionais da ABnT.

Hoje, as empresas que fornecem pla-
taformas elevatórias verticais utilizam a 
norma nBR9050, que regulamenta a 
acessibilidade em edificações. nela, há 
apenas três itens sobre plataformas de 
elevação. A norma brasileira que acaba 
de entrar em vigor tem mais de 300. Ou 
seja, 100 vezes mais. Todos os itens es-
tão voltados para garantir a segurança, 
ergonomia e autonomia dos usuários. 
“Isso quer dizer que agora os direitos dos 
usuários estão garantidos. Instituições 
públicas e privadas que instalarem pla-
taformas fora da norma brasileira estarão 
passíveis de fiscalização e processos judi-
ciais em caso de acidentes”, finaliza.

mais direitos 

SUBINDO
Plataforma 
de elevação 
vertical, que 
agora tem 
norma própria

e segurança

ACESSIBILIDADE Plataforma de elevação ganha norma

+ no site da revista 

 Acessibilidade está 
desde a primeira 
Constituição
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Eva Aparecida de Jesus, de 43 anos, 
gostaria de esquecer o dia 11 de fevereiro 
deste ano. Mas é impossível. A marca dos 
sete pontos que levou na testa e o roxo no 
olho direito são algumas das cicatrizes visí-
veis desta experiência traumática. Deficiente 
física, moradora de Pinhais, Eva é uma das 
usuárias dos elevadores do sistema de trans-
porte de Curitiba e Região Metropolitana. 
Mesmo com dificuldades para falar, ela conta 
a história do dia 11, quando um dos elevado-
res despencou com ela em cima. 

“Eu estava vindo para a ADFP (Associa-
ção dos Deficientes Físicos do Paraná) e os 
dois elevadores das linhas que eu uso es-
tavam em manutenção. Então, peguei outra 
linha. Quando o ônibus parou, a cobradora 
acionou o elevador e depois me colocou em 
cima. E ele caiu. Foi horrível. Eu fui pra frente, 
com tudo. Tive que ser removida pelo Siate e 
levada para o hospital”, conta. Foi o primeiro 
acidente que Eva sofreu. Mas ela aproveita 
pra fazer uma reivindicação. “Além de bons 
equipamentos em funcionamento, muitos 
vivem parados e com os tra-
vadores estragados, é pre-
ciso treinar os cobradores. 
Porque hoje, são eles que 
acionam o sistema 
para nós.”

Cadeirante 
vive experiência 
traumática

NA REAL
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RISCO  Eva 
sofreu acidente 
em plataforma 
de ônibus e 
cobra bons 
equipamentos
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Grupo de trabalho 
existe desde 2007

O GT MULHER

Homenagem será
feita todos os anos 
no mês de março

RECONHECIMENTO CREA-PR entrega primeira edição do Prêmio GT Mulher

Como forma de reconhecer o trabalho 
das mulheres das áreas de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, o CREA-PR 
entregou no dia 2 de março, na sede do 
Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), 
o Prêmio GT Mulher 2009. Foi a primeira 
edição do prêmio que será realizado todos 
os anos envolvendo profissionais de todo 
o Estado, em março, mês em que se co-
memora o Dia Internacional da Mulher.

Para o presidente do CREA-PR, en-
genheiro agrônomo Álvaro Cabrini Jr, a 
inovação e a criatividade fazem parte da 
alma feminina e são as qualidades que 
destacam as mulheres em sua atuação no 
mercado de trabalho.

Participaram mulheres profissionais 
de seis Regionais do Conselho, que en-
viaram currículos, analisados por uma co-
missão. Somente a Regional Apucarana, 
que recentemente iniciou suas atividades, 
não teve inscritas. As profissionais que 
mais se destacaram em sua área de atua-
ção foram premiadas. 

Duas profissionais também foram ho-
menageadas: a geógrafa Alda Aracy Mo-
eller e a engenheira agrônoma Jane Maria 
Jonasson da Costa Lima, por relevantes 
serviços prestados à sociedade.

competência 
premiada

+ no site da revista 

 O que 
pensam as 
vencedoras

 O GT foi criado em 8 de março 
de 2007, no Dia Internacional 
da Mulher;

 Reúne profissionais das áreas 
tecnológicas que se reúnem 
bimestralmente;

 O objetivo é debater a 
participação das mulheres 
profissionais, promover a 
interação com os demais 
Conselhos Regionais e 
ampliar os conhecimentos dos 
problemas afetos à mulher no 
mercado profissional, além de 
reconhecer as profissionais que 
contribuíram para a valorização 
e inserção das mulheres no 
mercado de trabalho.

Confira as premiadas

QUEM VENCEU

Regional Cascavel Engenheira 
agrônoma Veruschka R. M. Andreolla

Regional Curitiba Arquiteta Mirna  
Luiza Cortopassi Lobo

Regional Maringá Arquiteta  
Regina Midori Acutu 

Regional Londrina Engenheira 
agrônoma Neusa Maria Colauto Stenzel  

Regional Pato Branco Engenheira Civil e 
de Segurança do Trabalho Denise Clemente 

Regional Ponta Grossa  
Engenheira Civil Liliane Claudino Ferreira

Te
m
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VALOR  
A geógrafa Alda 
Aracy Moeller, 
homenageada 
na festa por sua 
história como 
profissional

PREMIADAS 
As seis profissionais 
reconhecidas pelo  
Prêmio GT Mulher: 
talento premiado
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Arquivo pessoal

1

2

3

4

5

61

2 3 45 6
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Trabalho para profissionaisAVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA

Avaliação imobiliária contará com diretrizes 
básicas claras para obtenção de valores 
confiáveis no mercado de imóveis urbanos

NORMA Revisão deve ser publicada em breve

A revisão da ABnT nBR 14653-
2, que trata da avaliação de imóveis 
urbanos, está quase concluída. O pro-
cesso de revisão, que iniciou em 2007, 
terá um texto base final em abril e a ex-
pectativa é de mais 90 dias para a vota-
ção, ajustes finais e publicação. O novo 
texto normativo é aguardado com an-
siedade pelos profissionais que atuam 
na área de engenharia de avaliações. 

“São cerca de seis mil profissionais 
atuando em um mercado de trabalho 
de aproximadamente R$ 600 milhões, 
cuja maior demanda vem do Sistema 
Financeiro e do Poder Judiciário”, ex-

plica o engenheiro civil Octavio Galvão 
neto, presidente da Comissão de Estu-
dos da norma.

Para o engenheiro civil Osmar do 
nascimento Junqueira, secretário de 
Obras de Umuarama, a revisão deve 
trazer ajustes de itens da norma que ge-
ravam dúvidas. “A norma deve dar, de 
forma clara, o caminho e a orientação 
no trabalho”, explica. 

bem 
avaliada

O engenheiro Galvão Neto explica 
por que, para segurança da sociedade, 
as avaliações devem ser feitas por enge-
nheiros civis ou arquitetos e não por cor-
retores de imóveis. Opinião compartilha-
da pela presidente do Instituto Brasileiro 
de Avaliações e Perícias de Engenharia 
do Paraná (IBAPE-PR), engenheira civil 
Vera Campos Shebalj. “A avaliação feita 
sem conhecimento técnico pode não dar 
atenção a patologias importantes”, afir-
ma. Confira outros argumentos:

NÚMERO Galvão Neto, 
presidente da Comissão de 
Estudos da nova norma: 6.000 
profissionais atuando

 Há um princípio ético de caráter inter-
nacional que determina: “quem avalia 
não vende e quem vende não avalia”;

  Somente o profissional com formação 
na área tecnológica tem conhecimentos 
técnicos que permitem a formulação de 
modelos com a identificação de variá-
veis que permitem calcular, fundamen-
tar e explicar o valor de um imóvel;

 Ordinariamente o corretor tem um 

domínio restrito do mercado em que 
costuma atuar e usualmente apoiado 
em unidades padronizadas. A atuação 
em outros mercados e a avaliação de 
imóveis atípicos envolve conhecimen-
tos mais amplos e sofisticados;

 A falta de conhecimento técnico do 
corretor pode levá-lo a subestimar 
uma patologia importante, trazendo 
sérios riscos aos compradores e/ou 
moradores do imóvel.

+ no site da revista 

 IBAPE-PR investiga 
avaliação feita por 
leigos

CAMINHO  Curitiba (no alto 
da página) e o secretário de Obras 
de Umuarama, Osmar Junqueira, 
engenheiro civil e de avaliação e 
perícia. Ele mostra parede com 
infiltração: mais qualidade na avaliação
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Ações têm 
como objetivo 
o incentivo à 
conduta ética

AVANÇO Fiscalização do CREA-PR diversifica áreas de atuação

O CREA-PR vai investir forte-
mente durante este ano em ações de 
fiscalização do exercício leigo das pro-
fissões e na averiguação de eventuais 
falhas éticas. “A palavra de ordem é o 
incentivo ao bom exercício profissio-
nal como forma de combate sistemá-
tico ao exercício profissional não-ético 
ou exercício leigo”, afirma o superin-
tendente do CREA-PR, engenheiro 
agrônomo Celso Roberto Ritter.

Estes são os pontos centrais no 
processo de planejamento estratégico 
do CREA-PR para as ações de fisca-
lização em 2009. O superintendente 
explica que o objetivo é garantir as 
melhorias já alcançadas e aprimorar 
os procedimentos fiscais na conduta 
ética do exercício da profissão e na 
presença de profissionais habilitados 
em obras e serviços.

Ritter ressalta que as linhas de 
ação do conselho para este ano foram 
estabelecidas com base numa ampla 
consulta com profissionais da área, 
conselheiros, inspetores empresários, 
trabalhadores e representantes de 
instituições públicas e privadas em 
todo o Paraná. “O resultado é uma 
riqueza de pontos de vista e opiniões 
que permite ao CREA cumprir seus 
objetivos sob a ótica daqueles dire-
tamente atingidos pelas decisões do 

Conselho”, afirma.
Dentro do planejamento estra-

tégico, esclarece, a fiscalização, um 
dos principais produtos do Conselho, 
continua em destaque. “Queremos 
dar continuidade às ações de suces-
so, como o investimento na equipe 
de profissionais na fiscalização – que 
hoje na quase totalidade é composta 
de fiscais cujas profissões pertencem 
às jurisdicionadas ao CREA-PR – e o 
investimento em novas tecnologias, 
como o PDA (Personal Digital Assis-
tants), a descentralização e o aprimo-
ramento do processo fiscalizatório, e 
agora avançar”, afirma.

E quando fala em avançar, Ritter 
refere-se, por exemplo, à implanta-
ção do Laboratório de Georreferen-
ciamento com o desenvolvimento do 
SIG – CREA-PR (Sistema de Infor-
mações Geográficas). “O laboratório 
permitirá que os dados coletados pelo 
PDA sejam sistematizados e espa-
cializados em Sistema de Infor-
mações Geográficas (SIG), o que 
abre possibilidades de grandes 
avanços tecnológicos e de ele-
vação da eficiência e eficácia da 
fiscalização”, prevê.

Os avanços também con-
tam com importantes contri-
buições da equipe de fiscais do 

valorização  do exercício

Conselho. Todos os anos, as melhores 
práticas são reconhecidas com o Prêmio 
Qualidade e Inovação da Fiscalização. 
Participam fiscais de todas as regionais 
do CREA que inscrevem suas práticas 
para concorrer à premiação.

+ NA PÁGINA 34  
O PRÊMIO QUALIDADE 
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A META Ritter, do CREA-PR: incentivo ao exercício profissional 
como forma de combate à atuação não-ética e o trabalho leigo

profissional
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Contribuição para melhoria 
contínua da fiscalização

Os fiscais do Conselho contribuem para o proces-
so de melhoria da eficácia e eficiência da fiscalização. 
“As melhores práticas são adotadas e reconhecidas por 
meio do Prêmio Qualidade e Inovação da Fiscalização”, 
diz o presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Ál-
varo Cabrini Jr.

Em novembro deste ano, acontece a terceira edição 
e premiará os melhores projetos na categoria individu-
al e também na categoria equipe. O programa prevê o 
aproveitamento das experiências e ações inovadoras do 
corpo de fiscais para serem incorporadas na rotina de 
fiscalização do Conselho. “Todos os trabalhos são ino-
vadores e sempre contribuem e resultam em impactos 
altamente positivos para a fiscalização”, explica Cabrini. 
A entrega do prêmio será feita durante o IV Seminário 
de Fiscalização.

RECONHECIMENTO Boas práticas são premiadas 
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Confira alguns números de fiscalização do CREA-PR de 2006 a 2008

FEF – Fiscalização de 
Empreendimentos em Funcionamento

 2007 2.829

 2008 2.131

 

Acessibilidade

 2007 20

 2008 350

 

NA MÃO  O Personal Digital 
Assistents, computador de mão dos 

fiscais, que será também um GPS

+ no site da revista 

 Fiscalização na área de 
saúde está em todo Estado
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Um exemplo das ações do CREA-PR é a fiscalização 
da atividade profissional no licenciamento ambiental. O 
objetivo do conselho é coibir o exercício ilegal da pro-
fissão e fiscalizar a maior diversidade de categorias pro-
fissionais ligadas ao sistema, incluindo as dificilmente 
encontradas em verificações rotineiras.

Para agilizar o processo, o CREA-PR firmou em 2008 
um convênio com o IAP (Instituto Ambiental do Paraná), 
que facilitou o acesso às informações dos sistemas infor-
matizados das duas instituições.

Foram fiscalizadas no ano passado praticamente 
todas as modalidades profissionais envolvidas nos pro-
cessos de licenciamento de recursos naturais renováveis 
(loteamentos, atividades de mineração e de cerâmica), 
licenciamentos estratégicos (usinas hidrelétricas, linhas 
de transmissão) e atividades poluidoras (laticínios e in-
dústria galvânica).

No total, foram analisados 18 processos de licen-
ciamento ambiental que geraram 60  relatórios de fis-
calização. Destes, 57 estavam irregulares e apenas três, 
regulares, um índice de 95% de irregularidades, sendo a 
principal a falta de ART, com 73%.

Licenciamento 
ambiental também 
é objetivo do CREA

oUTRAS mETAS

Acessibilidade

Prefeituras Fiscalizadas

 2007 237

 2008 184

Obras e serviços verificados
na fiscalização de rotina

Fiscalização em Obras 
Públicas 2008 1199

 2007 56.216

 2008 56.231

Os aquecedores de água a gás também são alvo da fiscalização do CREA-PR. 
Um projeto-piloto iniciado em 2008 pela Regional de Curitiba detectou irregularida-
des em 85% das empresas responsáveis pela manutenção desses equipamentos.

O arquiteto Paul Albert Kopf , que participou da elaboração do projeto-piloto 
e da fiscalização, explica que o trabalho começa com a visita de domicílios onde 
estão instalados os aquecedores. “Ano passado, visitamos 522 apartamentos de 
16 condomínios. As visitas geraram 270 processos. Fomos então para as empresas 
que tinham feito a manutenção dos equipamentos e constatamos que 85% dos 
casos tinham irregularidades”, disse.

De acordo com Kopf, as irregularidades mais frequentes são empresas sem 
registro junto ao CREA-PR e também o não-preenchimento das ARTs – Anotação 
de Responsabilidade Técnica – pelas empresas registradas.

Ele ressalta que, além da fiscalização, o CREA-PR atua na orien-
tação dos moradores quando os aquecedores não passaram por 
nenhum tipo de manutenção. “Orientamos sobre os perigos e tam-

bém para eles façam esse tipo de serviço, procurando sempre 
uma empresa registrada no Conselho”, explica.

Para este ano, a meta é que cada um dos 15 fiscais 
da Regional de Curitiba fiscalize pelo menos um con-

domínio por mês.

Manutenção é irregular 
em 85% das empresas

gÁS DE CASA

ALVO Kopf, arquiteto e fiscal 
do CREA-PR: falha em 85% 

das empresas de 
manutenção
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Erro no projeto ou na execução é o que leva à responsabilização civil
A responsabilização dos engenheiros, arquitetos e agrôno-

mos decorre do erro no projeto ou na execução da obra, colo-
cando em perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de 
alguém. 

Abrange ainda defeitos e imperfeições na obra decorren-
tes de imperícia, negligência ou imprudência na execução do 
serviço. Também, a inobservância das obrigações contratuais. 
“O profissional deve executar obras e serviços dentro da boa 
técnica e fielmente ao estatuído no contrato, haja vista que o 
acordo de vontades faz lei entre as partes pacta sunt servanda”, 
explica Tadeu Garcia.

Os danos causados por atuação dolosa ou culposa podem 
ser emergentes (quando o prejudicado perde algo), ou cessantes 

(quando se deixa de ganhar). “A moral do terceiro igualmente 
pode ser afetada gerando desconforto psíquico e social, como, 
por exemplo, vergonha, desprezo, insatisfação que ultrapasse o 
conceito de mero aborrecimento. Fatos ofensivos a sua honra 
objetiva e subjetiva. Saliente-se o fato da responsabilidade civil 
desses profissionais antes de encontrar respaldo legal nos arti-
gos mencionados, decorrer de preceitos éticos e de imperativos 
categóricos, como o de ‘não lesar ninguém’, ‘dar a cada um o 
que é seu’ e ‘viver honestamente’”, explica o advogado. “Logo, 
o profissional que orienta sua vida profissional nos deveres éti-
cos, na boa-fé e na probidade empregando técnica requintada e 
dever objetivo de cuidado na execução diligente de seu traba-
lho, dificilmente terá contra sua atuação injunções judiciais”.

PARA ACERTAR Advogado lembra que melhor caminho é ética, boa-fé e “técnica requintada”

Responsabilidade civil de engenheiros, arquitetos e agrônomos tem 
relação direta com projetos, serviços e obras mal-executados

Qual a responsabilidade civil de engenheiros, ar-
quitetos, agrônomos e outros profissionais ligados ao 
sistema COnFEA/CREA? Segundo o advogado do 
CREA-PR, Igor Tadeu Garcia, especialista em Direi-
to Civil e Empresarial, a responsabilidade civil desses 
profissionais é de natureza subjetiva, valorando-se a 

conduta, ou seja, o atuar do profissional, 
estando prevista no artigo 186 do Código 
Civil Brasileiro. 

Diz referido artigo que “aquele que, por 
ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, co-
mete ato ilícito”.

o seu 
DIREITOS E DEVERES Responsabilizações são tratadas pelo Código Civil

“Assim, toda imputação objetiva e subjetiva de 
responsabilidade, seja por danos morais ou ma-
teriais funda-se no dolo – que é a vontade deli-
berada e intencional de causar um determinado 
dano – ou na culpa, conhecida como um defeito 
de inteligência causada por negligência – inobser-
vância de normas que nos ordenam a agir com 
atenção, capacidade e solicitude. Também impru-
dência – que é a precipitação ou o ato de proceder 
sem cautela; e a imperícia – falta de habilidade ou 
inaptidão para praticar certo ato no atuar profis-
sional”, explica Tadeu Garcia. “A responsabiliza-
ção pressupõe a existência de uma conduta dolo-
sa ou ao menos culposa geradora de um dano ou 
violação de um direito de terceiro”. O advogado 
conta que são três os   (veja quadro na página ao 
lado).

compromisso

SERVIÇO  Igor Tadeu Garcia, advogado 
do CREA-PR, explica quando existe 
responsabilidade civil dos profissionais 
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Os três pressupostos para imputação 
de responsabilidade ao profissional

ORDEM PARA IMPUTAÇÃO 
DE RESPONSABILIDADE

1) Prática de uma conduta comissiva – fazer – ou omissiva – 
não fazer –, sendo necessariamente esse comportamento 
doloso ou ao menos culposo

2) O nexo de causalidade conhecido como o liame objetivo 
de causa e efeito entre a conduta e o resultado danoso 
produzido

3) O dano que pode ser patrimonial - danos emergentes 
ou lucros cessantes e moral – ofensivo à honra 
objetiva e subjetiva. Neste contexto, praticando 
o profissional uma conduta geradora de danos e 
existindo um nexo de causalidade entre a conduta e 
o resultado lesivo exsurge o dever de reparar

+ no site da revista 

 Lei também prevê situações de exclusão

A melhor 
opção para o 
seu negócio

Você já pensou? Engenharia, arquitetura 
e agronomia estão em tudo. Do campo 
à cidade, da construção de um edifício a 
um projeto de irrigação. 

Engenheiros, arquitetos e agrônomos 
estão em toda a rede de negócios que 
movimenta a economia do Estado e do 
país. São, além de grandes formadores 
de opinião, potenciais consumidores do 
seu produto ou serviço. 

Quer falar com eles? A Revista CREA-
PR é o veículo perfeito! Saiba por quê:
-  Maior publicação do Estado
- São 52 mil exemplares distribuídos 
para os 47 mil associados do CREA-PR
- Os outros 4.000 exemplares são 
distribuídos a outros formadores de 
opinião: imprensa, órgãos públicos 
municipal, estadual e federal

Novidade
Agora, a Revista CREA-PR é multimídia. Além 
da versão impressa, tem site próprio, que 
você acessa pelo portal do CREA-PR (www.
crea-pr.org.br), o que amplia o número de 
leitores e deixa a revista mais abrangente. 
E o anúncio do seu negócio pode estar nas 
duas versões. Não perca tempo. Solicite 
seu orçamento. o preço é imbatível.

Temos a melhor solução para seus negócios 
e possibilidades financeiras.

orçamentos:
Eliane: eliane@todaeditora.com.br
Cláudia: claudia@todaeditora.com.br

Flávio: flavio@todaeditora.com.br

ou ligue para 3236-2141

CREAPRR e v i s t a
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Acordos e normas buscam aumentar a fiscalização e 
diminuir os acidentes de trabalho

exploração

O trabalho em minas é perigoso. 

Os profissionais estão sujeitos a 

diversos riscos. Confira alguns:

CONHEÇA  

OS RISCOS

 Riscos físicos (ruídos, vibrações, 

temperatura, umidade e radiações)

 Riscos químicos (poeiras minerais, 

fumo, gases, névoas, produtos 

químicos)

 Riscos biológicos (vírus, parasitas e 

bactérias)

 Riscos ergonômicos (postura 

inadequada, esforço físico, jornada e 

turnos)

segura

ExTRAÇÃO MINERAL PR é o 11o no ranking de acidentes

Segundo Anuário Brasileiro de Prote-
ção de 2008, uma publicação da Revista 
Proteção, o Paraná ocupa hoje a 11ª po-
sição no ranking dos estados brasileiros, 
com o maior índice de acidentes no setor 
extrativo mineral. Os dados têm como 
base as notificações enviadas à Previdên-
cia Social. Os últimos números são de 
2006. no anuário, o Paraná aparece com 
5.137 acidentes e nenhuma morte. O 
Estado ocupa uma posição menos grave 
que Santa Catarina (6.299) e Rio Grande 
do Sul (5.526).

Mas não há o que comemorar, já que 
os números existem e podem ser ainda 
maiores. Segundo o engenheiro de mi-
nas Ronaldo Moyle Baeta, o registro dos 
acidentes é feito pela própria empresa ao 
Ministério da Previdência Social, quan-
do a Comunicação de Acidentes de Tra-
balho é preenchida. Baeta é especialista 
em recurso mineral do Departamento 
nacional de Produção Mineral (DnPM/
PR), órgão que fiscaliza a segurança das 
atividades de mineração, bem como a 
pesquisa, lavra e o beneficiamento dos 
bens minerais, podendo realizar vistorias, 
autuar infratores e impor as sanções em 
conformidade com a legislação mineral.

Segundo Baeta, “pela legislação, a 
toda mineradora é obrigada a informar 
ao DnPM sobre a ocorrência de aciden-
tes, mas isso raramente é feito. Como 
não há uma comunicação eficiente entre 
os Ministérios do Trabalho, da Previdên-
cia Social e o DnPM, não há como sa-

bermos da ocorrência do sinistro. neste 
sentido está sendo desenhado um acordo 
entre esses órgãos de forma a melhorar 
essa comunicação bem como a coleta de 
dados sobre os acidentes. neste acordo, 
o DnPM e o Ministério do Trabalho fa-
rão fiscalizações conjuntas, com vistas às 
condições de saúde e segurança do tra-
balhador”.

As empresas mineradoras do Paraná 
produzem, principalmente, calcário, bri-
ta, areia, argila, talco e xisto. O setor ex-
trativo mineral paranaense é formado por 
empresas de pequeno a médio porte, e a 
maioria das minas é a céu aberto. Apenas 
duas mineradoras em atividade, uma de 
ouro, em Campo Largo, e outra de car-
vão, em Figueira, são subterrâneas. 

Segundo o engenheiro, as condições 
de trabalho nas minerações do Estado 
têm melhorado ano a ano. Principalmen-
te a partir de 2001, quando entraram em 
vigor as normas Regulamentadoras de 
Mineração (nRM). “Antes, o trabalho de 
fiscalização era feito apenas com base no 
Código da Mineração. As nRM são mais 
detalhadas e definem mais claramente os 
itens a serem fiscalizados. Mas, há muito 
ainda o que melhorar”, diz.

+ no site da revista 

 Confira quantas 
e quais são as 
normas reguladoras 
do setor mineral
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Um guia de oportunidadesPRoFISSÃo e mERCADo

Áreas de atuação da 
Engenharia de Alimentos

ONDE 
TRABALHAR

Supervisão, coordenação e orientação técnica.

Estudo, planejamento, projeto e especificações.

Estudo de viabilidade técnico-econômica.

Assistência, assessoria e consultoria.

Direção de obra e serviço.

Vistoria, perícia, avaliação arbitramento, laudo e 
parecer técnico.

Desempenho de cargo e função técnica.

Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e 
divulgação técnica, extensão.

Elaboração de orçamento.

Padronização, mensuração e controle de qualidade.

Execução e fiscalização de obra e serviço técnico.

Produção técnica e especificação.

Condução e trabalho técnico.

Condução de equipe de instalação, montagem, 
operação, reparo e manutenção.

Execução de instalação, montagem e reparo.

Operação e montagem de equipamento e instalação.

Execução de desenho técnico.

Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e 
embalagens.

Projetos industriais, comerciais e marketing.

Registro de produtos.

mercado 

Atuação de engenheiro 
de alimentos vai do 
desenvolvimento de 
novos produtos à 
fiscalização e tratamento 
de resíduos

Um macarrão saboroso, nutritivo 
e que leva resíduos da agroindústria na 
sua composição. O produto já existe, 
utiliza farelo de soja, e foi desenvolvido 
pelo curso de Engenharia de Alimentos 
da Unicentro (Universidade Estadual do 
Centro-Oeste) do Paraná.

O objetivo do projeto foi desenvolver 
um alimento com mais nutrientes, de 
baixo custo. “O farelo de soja resultante 
da extração do óleo é usado quase que 
exclusivamente na produção de ração 

animal. Mas tem alto teor de proteína, 
propriedades funcionais, versatilidade e 
preço baixo”, explica o engenheiro de 
alimentos, José Raniere Mazile Vidal 
Bezerra, professor e diretor do Setor de 
Ciências Exatas e de Tecnologia da Uni-
centro.

Esta é apenas uma das linhas de pes-
quisa e desenvolvimento da área. Ranie-
re ressalta que o mercado é amplo e está 
em crescimento, principalmente pela 
demanda por alimentos mais saudáveis, 
referindo-se principalmente aos alimen-
tos funcionais, que podem prevenir e 
combater doenças.

Todo alimento industrializado passa 
pelo profissional de Engenharia e Ali-
mentos. E isto significa atuar em prati-
camente todos os estágios da produção, 
do recebimento da matéria-prima ao 
controle de qualidade. São estes profis-
sionais que testam o valor nutricional, o 
sabor e a consistência.

Além disso, o engenheiro de alimen-
tos desenvolve novos produtos e tecno-
logias de processos de produção, equipa-
mentos específicos, planos de controle 
de qualidade químico, microbiológico 

e sensorial, atua na administração 
e fiscalização das 
indústrias, no tra-
tamento de resídu-
os. Hoje, são 210 
engenheiros de ali-
mentos registrados 
no CREA-PR.

ENGENHARIA DE ALIMENTOS Oferta cresce com demanda por produtos saudáveis

saboroso

Onde estão os engenheiros 
de alimentos
60% trabalham em empresas privadas.

10% são professores em universidades públicas.

10% são professores em universidades privadas.

20% estão cursando pós-graduação.
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Por Maria Rodrigues, Luís Boza, Soélio Vendramin e Vitor FylykoPINIÃo

resíduos da construção civil

GERENCIAMENTO O que é preciso fazer para não sobrecarregar o serviço público

Estudos demonstram que os resíduos da construção e/ou 
demolição (RCD) representam cerca de 40 a 61% do total de 
resíduos sólidos de uma cidade, variando conforme a cidade e 
a oscilação da economia (SInDUSCOn BH, 2005; CARELI, 
2008). Essa grande massa de resíduos degrada a qualidade da 
vida urbana e sobrecarrega os serviços municipais de limpeza 
pública, o que demonstra a necessidade de políticas públicas 
especificamente voltadas para o gerenciamento desses resíduos.

A resolução nº 307 do COnAMA (Conselho nacional do 
Meio Ambiente) estabelece normas para disposição dos RCDs. 
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Curitiba (SMMA), 
em conjunto com a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), 
vem implantando a exigência da elaboração do Plano de Geren-
ciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) para as 
obras e construção, ampliação, reforma e demolição.

Para conhecer melhor a realidade das obras públicas em Curi-
tiba, foi aplicado um questionário a doze empresas que atuam no 
ramo de construção civil, junto ao Departamento de Edificações 
(OPE) da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP). 

Com as informações prestadas pelas empresas, observou-se 
que, das 12 empresas pesquisadas, três não tinham conheci-
mento da legislação (25% do universo pesquisado). Das nove 
que tem conhecimento, três não gerenciam os RCD e apenas 
os encaminham a empresas de caçamba. As demais o fazem 
de maneira simplificada, destinando os resíduos a empresas de 
caçambas e aproveitando parte na obra. 

Das seis empresas que dizem aplicar algum processo de geren-
ciamento dos resíduos da construção civil, nenhuma tem estimado 
o custo desse gerenciamento em relação ao custo total da obra. 
Embora com realidades diferentes, todas as empresas pesquisadas 
utilizam-se do mesmo meio de transporte dos RCD gerados: as 
empresas de caçamba. A SMMA possui uma legislação específica 
para esse transporte e vem controlando sua atuação.

O consumo de materiais pela construção civil nas cidades 
é pulverizado. Cerca de 75% provêm de eventos informais, 
geralmente realizadas pelos próprios usuários dos imóveis. O 
poder público municipal deve exercer um papel fundamental 
para disciplinar o fluxo dos resíduos.

De acordo com pesquisa do Ministério das Cidades, a 
cadeia produtiva da construção civil consome entre 14% e 
50% dos recursos naturais extraídos do planeta. na Europa, 
a média de reciclagem dos RCD é de 28% e vem crescendo 
aceleradamente. nos Países Baixos, em 2000, foram aprovei-
tados 90%.

Algumas cidades brasileiras já estão realizando o geren-
ciamento dos RCDs de acordo com a Resolução 307 do 
COnAMA, como São Paulo e Belo horizonte. Em algumas, a 
reciclagem do entulho tornou-se fonte de matéria-prima para a 
construção civil e gera emprego e renda, como em São José do 
Rio Preto e Belo Horizonte (GLOBO nEWS, 20/05/2007). 

Com as informações prestadas pelas empresas, tabulando e 
analisando os resultados, conhecendo a legislação, foram reali-
zadas diversas discussões, internas e externas com a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. A conclusão a que se chegou é 
que as empresas contratadas para a execução das obras devem 
assumir a responsabilidade pela elaboração do Projeto de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Para implantar o Gerenciamento de Resíduos nas obras 
civis públicas fiscalizadas pela OPE, em conjunto com a 
SMMA, entendeu-se que os procedimentos serão os seguintes: 
a empresa contratada deve apresentar o PGRCC quando da 
emissão da ordem de serviço e o Manifesto de Transporte de 
Resíduos – MTR, quando das medições; deve ainda apresentar 
o relatório final sobre como foi implantado o PGRCC.

Dessa forma, as empresas que prestam serviços junto ao 
Departamento poderão se adequar às exigências, e a SMOP e 
a SMMA poderão atuar junto no cumprimento da legislação e 
na preservação do meio ambiente, implantando gradualmente 
o gerenciamento de resíduos nas obras que contratam.

maria Eliza Régnier Rodrigues, Luís bernardo boza, Soélio Antônio 
Vendramin e Vitor Fernando Fylyk 
Este artigo é uma síntese do que foi apresentado ao 
curso de Pós-Graduação em Gestão e Planejamento 
Ambiental do Instituto de Ciência Educação 
e Tecnologia, sob a orientação da Profa. 
Larissa De Bortolli Chiamolera.  

A cadeia produtiva da 
construção civil consome 
entre 14% e 50% dos recursos 
naturais extraídos do planeta
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PLURAL Um tema, duas opiniões

URBANISMO Reinert, arquiteto do IPPUC, e Fanini, presidente do Senge-PR, têm opiniões diferentes

Uma alternativa de desenvolvimento
A Linha Verde não deve ser entendida como um simples cor-

redor viário. É uma alternativa de desenvolvimento de Curitiba. O 
projeto contempla uma enorme variedade de ações que consolidam 
o principio básico do planejamento da cidade: transporte, uso do 
solo e sistema viário, numa perspectiva de requalificação e de melho-
ria do meio ambiente.

no transporte, o novo eixo exclusivo aumenta a capacidade 
Rede Integrada de Transporte e alivia a demanda ao longo do eixo 
estrutural norte-sul, oferecendo novas linhas e desafogando termi-
nais como Capão Raso e Portão. 

no sistema viário, a transformação da rodovia em avenida urba-
na começa a fechar a grande cicatriz. não existe o “depois da BR”, 
apenas os dois lados da Linha Verde. A cidade, antes contida e corta-
da pela rodovia, agora permeia naturalmente pelos binários que ir-
rigam a circulação intrabairros e abrem alternativas de ligação entre 
leste e oeste da cidade. Deliberadamente, livrando-a da necessidade 
de transposições em desnível (exceto as existentes ou casos de impo-
sição da topografia), tudo foi pensado para que o sentido de urbani-
dade qualitativa prevaleça. A superfície deve ser o local prioritário do 
convívio social e o automóvel, coadjuvante. 

no uso do solo, definiu-se um novo zoneamento, substituindo a 
antiga zona de serviço, que aos poucos migra para o contorno rodo-
viário, permite o adensamento vertical e induz a diversificação. nos 
pólos – áreas delimitadas no entorno dos binários de travessia — 
este incentivo se amplia pela liberação do gabarito de altura. Assim, 
cria referências urbanas e otimiza o entorno das estações.

Além de criar um parque linear do Pinheirinho à avenida Salga-
do Filho e transformar o Horto Municipal em parque público, a Li-
nha Verde liga vários parques consolidados, como Jardim Botânico e 
Bacacheri, facilitando o acesso da população pelo transporte público 
e privado e por 22 km de ciclovias.

Tudo isso com um belo e eficiente sistema de iluminação e um 
novo sistema de drenagem que redimensiona a vazão dos rios e cór-
regos que cortam a Linha Verde, eliminando os alagamentos.

REGINALDO REINERT Arquiteto do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento urbano de Curitiba – IPPUC

VALTER FANINI Engenheiro civil, é presidente do Sindicato dos 
Engenheiros do Estado do Paraná

Uma aposta de risco
Curitiba, como tantas outras cidades brasileiras, estruturou-se 

em grande parte em meio ao contexto econômico do Brasil do sécu-
lo 20, com baixa renda per capita e recursos públicos limitados. Dis-
so resultaram a alta densidade populacional e o transporte coletivo 
como modalidade preponderante para o deslocamento de passagei-
ros. Mas, como outras tantas cidades, é cada vez mais pressionada a 
atender o clamor pela expansão das vias dedicas a automóveis. 

Se a prefeitura de Curitiba tivesse atendido a esse clamor, os 
projetos de urbanização da BR-476 – trecho urbano da BR-116 – 
teriam seguido caminhos opostos. Ao invés de uma via totalmente 
em nível, com um corredor exclusivo para ônibus na sua parte cen-
tral, teria adotado o conceito de via expressa urbana, onde todas 
as interseções se realizam em desníveis – com viadutos, rampas e 
trincheiras – e os acessos são efetuados através de mecanismos de 
entrelaçamento direcional de tráfego.

Assim, a prefeitura terá de convencer os cidadãos que usam 
automóveis e os que trabalham com o transporte de carga que a 
decisão foi acertada. A curto prazo, não devem diminuir os conges-
tionamentos e as dificuldades de travessia.

A curto prazo, também, o corredor servirá unicamente para o 
deslocamento de outras linhas e de um novo ramal do Pinheirinho-
Centro. Ainda assim, o IPPUC espera 40 mil passageiros por dia 
nessa nova linha – muito pouco ante os mais de 400 mil que usam 
diariamente o corredor norte-Sul. Ou seja, fica claro que o corredor 
da BR-476, agora Linha Verde, está longe de ser uma alternativa 
atraente para os usuários do transporte coletivo.

A médio e longo prazo, o adensamento, a reversão e a transfor-
mação de uso do solo esperados ou imaginados podem nem ocorrer, 
haja vista que a BR-476 não possui características urbanas que lhe 
permitam concorrer com outras áreas de adensamento da cidade.

Assim, a aposta da prefeitura de Curitiba na BR-476 precisará de 
algum tempo para demonstrar seu acerto. Caso esteja errada, podere-
mos assistir novas intervenções na Linha Verde. De qualquer forma, a 
administração municipal acertou na decisão de investir na BR-476.

a linha verde é uma solução eficiente para Curitiba?
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Aproximar escritórios de arquitetura e 
construtoras de diferentes tipos de mate-
rial e de novas tecnologias limpas e sus-
tentáveis na construção civil. É um dos fo-
cos do Ecohabitare Sistemas Sustentáveis, 
projeto desenvolvido nos laboratórios da 
PUC-PR, que dá suporte a pesquisas para 
novos produtos que usam resíduos reciclá-
veis como matéria-prima.

O projeto desenvolve tecnologias e 
produtos como o banheiro seco, aquece-
dor de água e o telhado verde.

O engenheiro civil Fernando Arns, co-
ordenador do Ecohabitare, explica que o 
trabalho acontece em três frentes: ensino, 
pesquisa e extensão. “Queremos que as 
pessoas conheçam os diferentes tipos de 

materiais, como também outras tecnolo-
gias que causam menor impacto ambien-
tal e têm custo infinitamente menor do 
que as tecnologias usuais.”

Para ele, esta é a hora de investir nes-
tes produtos. “O mercado de tecnologias 
limpas deve explodir nos próximos anos. 
A idea é atrair pequenos empresários para 
que conheçam os produtos, aprendam a 
tecnologia, produzam, e vendam”, acres-
centa.

O Ecohabitare é interdisciplinar e in-
terinstitucional. Envolve estudantes de 
Engenharia Civil, Arquitetura, Engenha-
ria Ambiental, Engenharia Elétrica, Me-
catrônica, Química, Biologia, Agronomia 
e Desenho Industrial da PUC-PR.

Novidades a seu favor

limpas e
Projeto Ecohabitare desenvolve novas 
tecnologias verdes para a construção civil

TECNOLOGIA Novidades vão do chuveiro seco a divisórias

sustentáveis

Confira o que o Ecohabitare 
está desenvolvendo

2. Telhado verde
Diferente de tudo o que o mundo tem 
oferecido na questão do meio ambiente. 
Produzido com lixo reciclável – 80% do 
material –, retém pó, reduzindo partícu-
las no ar, e cerca de 40% do calor, o 
que diminui o uso de ar-condicionado, 
por exemplo, minimizando o impacto 
ambiental da construção civil.

3. Banheiro seco
Não usa água. E nem tubulação. A eco-
nomia é de 100 mil litros/ano em uma 
família de quatro pessoas. A ideia é le-
var o projeto para o IAP e a Sanepar. O 
banheiro seco é barato, pode ser facil-
mente instalado nas casas da população 
não-atendida com rede e tratamento de 
esgoto. É feita uma caixa de composta-
gem embaixo das casas, a baixo custo, e 
os dejetos viram um composto que pode 
ser usado em áreas verdes.

4. Aquecedores solares
O cardápio de produtos do Ecohabitare 
inclui ainda três protótipos de aquecedo-
res solares, com preços que variam de 
R$ 50 a R$ 98.

1.  Paredes divisórias
O mais novo produto do Ecohabitare. São placas que 
substituem paredes divisórias para casas a aparta-
mentos e fazem o isolamento térmico. O produto se 
aproxima do dry-wall, mas o grande diferencial são 
as matérias-primas: serragem, embalagens tetrapack, 
garrafas pet. O material já está sendo testado.

QUATRO 
NOVIDADES

Contato com professor Fernando Arns pelo telefone (41) 3271-1483 ou pelo e-mail fernando.arns@pucpr.br SERVIÇO

RECICLADO Estudantes manipulam garrafas PET para transformá-las em telhado verde
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Do Rio de Janeiro a Paris, de Portinari 
a Van Gogh. Com o inovador sistema
de divisórias Canvas Line da Wall Works,
você escolhe o que ficar olhando
enquanto trabalha ou recebe seus clientes.
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