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Curitiba se prepara para receber mundial que abre novas 
oportunidades profissionais para engenheiros e arquitetos

+ nesta edição

Gesso, que não tinha reciclagem, 
ganha processo inovador no PR

Vila Parolin, mais antiga ocupação de 
Curitiba, começa a ganhar cara nova

Lentidão na execução do PAC 
mostra importância dos projetos 
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LEITURA RÁPIDA E oNLINE  Tudo o que você vai ler na revista e ver no site

24 DEVAGAR PAC emperra por falta de cultura em planejamento futuro

Ensino técnico faz 100 anos
36 Data

No centenário da classe, sindicatos e profis-
sionais avaliam avanços e apontam desafios.

Centro Paula Souza, de São Paulo, 
é referência no ensino técnico

Copa 2014 em Curitiba
38 Infraestrutura

Obras vão beneficiar toda a população; 
investimento será de mais de R$ 3 bi.

Conheça as 12 cidades-sede
da Copa do Mundo de 2014

Falta a cultura de patentes
21 Sem dono

A cultura da falta de patente no Brasil 
deixa inovações sem proteção.

Passo a passo sobre 
como garantir sua patente

Estudantes conhecem realidade
20 CREAjr-PR

Projeto aproxima universitários do dia a 
dia da profissão, além da teoria.

Creação oferece curso pré-
vestibular para baixa renda

MP obriga adaptação em Londrina
22 Acessibilidade

Cidade adapta prédios públicos por de-
terminação do Ministério Público.

CREA-PR tem programa de
acessibilidade desde 2006

+ no site da revista 

Confira onde a Agenda 
Parlamentar já aconteceu e 
onde está prevista

Porto de Paranaguá está em obras
28 Renovação

Berços, remodelação do cais e novos 
terminais e pátios estão em execução.

Paranaguá quer 
também terminal turístico

Vila Parolin é revitalizada
34 De cara nova

Projeto, que já está em andamento,
vai reassentar 677 famílias.

O bom exemplo da dona 
de casa Maria das Graças

Matemática desafia engenharia
30 Mais interesse

Desafio da universidade é deixar matéria
interessante para os alunos.

Saiba mais sobre Congresso 
internacional em Curitiba

Fiscalização é fundamental
31 O papel do CREA-PR

Fiscalizar o exercício profissional é 
previsto em lei devido à sua relevância.

Conselho coordena também 
registro de profissionais

20

28

Faltam projetos

Gesso vira fertilizante
32 Nova tecnologia

Gesso ainda não era reciclável. 
Agora é usado como fertilizante.

Como o lixo gerado pela 
construção é classificado

Lentidão na execução do PAC mostra a 
importância fundamental de profissionais de 
tecnologia para acelerar o desenvolvimento
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19 MAIS Pacto Global: Conselho 
junta-se a sete mil empresas em todo
o mundo por mais responsabilidade.

Mais seções

13 EXPRESSo Começam obras 
de aceso rodoviário entre as BRs 277 e 
467, no Oeste do Paraná.

8 CARTA Desenvolvimento social 
do país depende de projetos, que 
estão em falta. 

18 GUIA CREA Equipe de advo-
gados é responsável pelo assessora-
mento interno e por representações.

37 PRoFISSÃo e MERCADo 
Técnico agrícola tem uma gama ampla 
de atuação. Só no Paraná existem 22 
colégios agrícolas.

40 PLURAL Chiesa e Duarte 
dão sua opinião sobre se Curitiba está 
preparada para a Copa do Mundo.

41 oPINIÃo Dagoberto Waydzik, 
engenheiro civil e conselheiro da CEEC, 
fala da importância do Plano Diretor.

42 DE PoNTA Projeto inovador 
ajuda na preservação do meio
ambiente e gera renda para agricultores.

FALE com a gente
1. Pelo site www.crea-pr.org.br, link 
Fale Conosco
2. Fax (41) 3350-6937
3. 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.

14 PALAVRA Secretária de 
Administração fala da importância de 
profissionais de tecnologia.

ACESSE          .crea-pr.org.br

FAÇA a reportagem
Elas estarão nas próximas edições

Paulo Safady Simão, presidente da ABIC (Associa-
ção Brasileira da Indústria da Construção), repre-
sentante do setor no Brasil e no exterior. Reúne 59 
sindicatos e associações patronais da construção, 
das 27 unidades da União.

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

1 Mapa Os principais cursos de especialização 
em engenharia, arquitetura e agronomia no Estado.

2 Mercado Com aquecimento do mercado imobiliá-
rio, faltam engenheiros no mercado. 

3 Estradas Um raio-x da rede viária do PR e como a 
sua conservação ajuda ou atrapalha o desenvolvimento.
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Para você se programar

Confira um resumo de eventos

Outubro

Novembro

agenda

19 a 29
AGENDA PARLAMENTAR CREA-PR E ENTIDADES DE CLASSE – 
CoNFIRA AS DATAS No www.PARANAEMDEbATE.CoM.bR

11 e 12
35o ENCoNTRo PARANAENSE DAS ENTIDADES DE CLASSE 
(EPEC) – CURITIbA

24, 25 e 26
IV SEMINÁRIo DE FISCALIzAÇÃo – Foz Do IGUAÇU

Mais informações em  
www.crea-pr.org.br

para se aprimorar

23 e 24 de outubro Campo Mourão
Projeto de Prevenção de Incêndio - Crité-
rios para Elaboração e Dimensionamento
Promovido pela Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Campo 
Mourão – AREACM, o evento visa capacitar profissionais para a elaboração 
de projetos de prevenção de incêndio de acordo com as normas estabe-
lecidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do PR. O evento acontece no  
auditório da AREACM - Av. Capitão Índio Bandeira, 1400 - 5o andar - sala 504 
– Edifício Antares. Informações: (44) 3525-1240 ou areacm@creapr.org.br

26 a 30 de outubro Curitiba
Perícia e Avaliação de Passivos Ambientais 
em Propriedades Rurais
Promovido pelo Instituto de Engenharia do Paraná - IEP por meio da Agência 
de Inovação e Engenharia do Paraná – ENGENOVA, o curso tem como obje-
tivo diagnosticar os danos e restrições ambientais, avaliando-os em relação 
ao imóvel, bem como o dano ambiental e a influência gerada no seu valor de 
mercado. O curso acontece na sede do IEP na rua Emiliano Perneta, 174, em 
Curitiba. Mais informações: (41) 3079-5671 ou neusa@iep.org.br

3 a 6 de novembro
Legislação Ambiental Curitiba
O Instituto de Engenharia do Paraná – por meio da Agência de Inovação 
e Engenharia do Paraná – ENGENOVA promove curso que visa apresentar 
subsídios técnicos e jurídicos para que o estudante ou profissional técnico 
possa entender o funcionamento do sistema jurídico ambiental brasileiro 
abordando de forma simplificada os aspectos mais importantes relaciona-
dos ao tema. Inscrições:www.iep.org.br - ícone Engenova/Cursos - Curta 
Duração ou acesse http://www.engenova.org.br

6 de novembro
PÓS-GRADUAÇÃo: Iluminação & Design de 
Interiores Londrina
O IPOG - Instituto de Pós-Graduação & Graduação Ltda. com apoio do Sindi-
cato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Paraná – sindARQ-PR, promo-
vem a pós-graduação com o objetivo de formar especialistas em Iluminação 
e Design de Interiores capazes de elaborar projetos de iluminação (de exte-
riores, interiores e cênica) e design de luminárias de ambientes residenciais 
e comerciais. Mais informações: curitiba@ipoggo.com.br

9 a 12 de novembro Curitiba
VI Congresso brasileiro de Agroecologia e II 
Congresso Latino-americano de Agroecologia
O Congresso vai discutir a Agricultura Familiar e Camponesa: experiências 
passadas e presentes construindo um futuro sustentável. Realizado pela 
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), o evento conta com 
apoio da Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral e Secretaria do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O Congresso acontece na Expo Unimed 
Curitiba e no Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA). Mais 
informações: (41) 3544-8100 ou www.agroecologia2009.org.br

Pós-graduação, MBA e outros cursos

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

Dezembro

4
9o ENCoNTRo DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E 2a MoSTRA 
CASA boNITA DECoRAÇÃo DE INTERIoRES – CAMPo LARGo

Informação que interessa e a opinião de quem lêLEITURA RÁPIDA E oNLINE  
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ACESSE          .crea-pr.org.br

para ler

para navegar Sites que têm valor

Livros que valem a pena

ACESSE          .crea-pr.org.br

A reforma agrária e o Estatuto da Terra
Zung Che Yee é Doutor em Agronomia pela UEL. O livro  
Perícias de Desapropriação para a Reforma Agrária trata  de 
um tema contemporâneo, dentro da política de reforma agrá-
ria e o Estatuto da Terra. Para classificar as propriedades rurais 
como sendo improdutivas para enquadramento para fins de 
reforma agrária, fez-se com que a introdução de parâmetros 
técnicos se tornasse instrumento passível de manipulação.

Site do CREA-PR permite cadastrar currículos e vagas

O CREA-PR oferece novos serviços para 
profissionais e empresas na área restrita 
do Conselho. Profissionais e empresas 
podem agora cadastrar currículos e va-
gas e fazer seleção por modalidade. Vá 
à área restrita do profissional, em cadas-
tro de currículo. Ali, você cadastra o seu 
automaticamente, que ficará visível na 
área restrita a empresas. A qualquer mo-
mento você pode editar o seu currículo. 

palavra do leitor 
A sua opinião

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

Cianorte/Guaíra

Sobre a questão Cianorte/Guaíra esclareço que 
sabemos existir volume de cargas captáveis que 
viabilizariam até a construção. O problema não 
esta lá e sim na malha atual operada pela ALL, 
ou seja:

1) Eles desativaram de Maringá a Cianorte por-
que não tem capacidade de tração para trans-
portar toda a demanda. Atendem fluxos mais 
rentáveis.

2) As cargas de retorno não têm volume para 
reduzir custos desse trecho.

3) A ALL não consegue atender nem a demanda 
entre Londrina e Maringá, filé mignon pra ela.

4) Cooperativas nunca conseguem transportar o 
que contratam com a ALL.

5) A falta de manutenção adequada está levan-
do cada vez mais restrições de tráfego. Para 
amenizar acidentes eles são obrigados a baixar 
velocidade.

6) Baixando a capacidade de transporte, sem 
aumento do número de locomotivas, sofrerá con-
tínua redução.

7) A quantidade de locomotivas compradas só 
piora a situação. Por serem antigas, com mais 
de 25 anos, e sofrerem adequações para circula-
ção em bitola diferente estão sujeitas às avarias 
mais frequentemente causando paralisação de 
trens nos trechos.

8) Estimo que uma carga de Guaíra (se já tives-
se as linhas até Cianorte), pelas linhas da ALL, 
deveria levar uns 3 a 4 dias para chegar em 
Paranaguá, sendo bem otimista.

9) Pelo novo traçado da Ferroeste o tempo é re-
duzido em 50% com menos riscos de acidentes 
e de perdas de produto em trânsito.

Paulo Sidnei

Um raio-x dos discursos do presidente
Por dois anos, o jornalista e sociólogo Ali Kamel avaliou 
os discursos de improviso e entrevistas de Lula transcritos 
no site da Presidência. Com esse material em mãos, usou 
um método de análise inédito no Brasil para traçar o perfil 
do presidente e expor as suas principais ideias. Dicionário 
Lula vai surpreender tanto os que o apoiam como os que 
lhe fazem oposição. 

O profissional também pode consultar 
vagas disponíveis, selecionando por mo-
dalidade, título ou cidade. Já as empresas 
podem cadastrar vagas, informar valida-
de, consultar currículos filtrando por mo-
dalidade, título, inspetoria ou cidade. A 
empresa ainda pode editar ou excluir as 
vagas de emprego que cadastrou.

www.crea-pr.org.br
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A palavra do presidenteCARTA

somos fundamentais  
Desenvolvimento social 
do país depende de projetos, 
que estão em falta

PARTICIPAÇÃO Profissionais de tecnologia devem se engajar

A reportagem de capa desta edição 
trata de um dos principais nós que atra-
sam o desenvolvimento do País: a falta de 
projetos para obras que garantam o avan-
ço social do Brasil. 

A partir da página 25, você vai ler a 
reportagem “A passos lentos”. Mostra 
que o PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento) não avança no país e no 
Paraná, entre uma das principais causas, 
exatamente porque faltam projetos para 
as obras. “Quem dera se tivesse projetos 
para a execução do PAC”, disse a minis-
tra Dilma Rousseff em recente visita a 
Londrina. Respondia porque apenas 46% 
dos recursos liberados foram aplicados em 
projetos de infraestrutura, com destaque 
para a área logística.

Está aí o nosso papel fundamental. 
Profissionais de tecnologia precisam estar 
na frente desse debate. Nossa participação 
para que esse quadro se reverta é urgen-
te. O CREA-PR dá sua contribuição com 

a Agenda Parlamentar, que acompanha 
projetos essenciais para o Estado e ajuda 
com propostas para o desenvolvimento 
social dos municípios. 

Mas não basta. Precisamos fazer mais.
Uma outra frente do Conselho que coloca 
os profissionais de tecnologia em conta-
to direto com a realidade da engenharia, 
arquitetura, agronomia e geociências é o 
CREAjr. O projeto mostra a alunos em for-
mação a realidade do dia a dia da profissão, 
com atividades além da sala de aula.

Destaque também para a entrevista 
da secretária de Administração e da Previ-
dência do Paraná, Maria Marta Lunardon. 
Ela fala da importância de profissionais 
de tecnologia para o desenvolvimento 
do Estado, de como nossa contribuição é 
fundamental para viabilizar projetos. 

Enfim, se engenharia, arquitetura e 
agronomia e geociências estão em tudo, 
nosso engajamento para um Estado e um 
País mais iguais é essencial. Esta edição 
está cheia de bons exemplos.

Boa leitura.

Álvaro J. 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, Ana Paula Moraes, 
Maigue Gueths, Marielle dos Santos, Jean 
Paterno, Jocelaine dos Santos, Diniz Neto, 
Muriel Amaral e Maurício borges
Fotos Leandro Taques, Stock.XCHNG, CREA-PR 
e divulgação
Diagramação Letícia Junqueira
Tratamento de imagens Paulo de Arazão
Revisão Andrea Vizzotto
Pós-produção Daniel Nunes 
Jornalista responsável Flávio Arantes

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

Profissionais de 
tecnologia precisam 
estar na frente 
desse debate. Nossa 
participação para 
que esse quadro se 
reverta é urgente”

“
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

MARINGá

Fórum Agronômico 
discute fiscalizações 
do CREA

Maringá foi sede de uma das edições dos 
Fóruns Agronômicos promovidos pela Or-
ganização das Cooperativas do Paraná (Oce-
par). O evento reuniu mais de 50 pessoas, 
que puderam esclarecer dúvidas sobre a fun-
ção e objetivo das fiscalizações do CREA.

O gerente regional do CREA Ponta 
Grossa, engenheiro agrônomo Vander Della 
Coletta Moreno, foi um dos palestrantes e 
discutiu a “fiscalização das atividades agro-
nômicas”. Segundo ele, “todo empreendi-
mento precisa ter um profissional habilitado 
à frente do trabalho. E é justamente este o 
objetivo da fiscalização: confirmar que enge-
nheiros acompanhem as atividades, seja na 
área de cultivo de grãos, florestal, fruticul-
tura ou outro segmento”, explicou.

Para o gerente técnico da Ocepar, enge-
nheiro agrônomo Flávio Turra, a palestra do 
gerente regional do CREA, além de mostrar 
o papel da entidade junto aos profissionais, 
esclareceu as dúvidas sobre um assunto que 
faz parte da rotina dos engenheiros. “Muitas 
vezes, o profissional pode cometer um erro 
por não conhecer as exigências do CREA no 
exercício da profissão”. (por Giovana Campa-
nha e Verônica Mariano)

gestão 

O CREA-PR assinou, em ju-
lho, termo de compromisso com 
o Núcleo Paranaense do GESPÚ-
BLICA - Programa Nacional de 
Gestão Pública e Desburocratiza-
ção. O CREA faz parte do progra-
ma, juntamente com a COPEL, 
Secretaria de Planejamento e Co-
ordenação Geral, Correios, Caixa 
Econômica Federal, Tribunal de 
Contas do Estado TCE-PR, Em-
presa de Tec. e Informações da 
Prev. Social - DATAPREV, DPU, 
Correios, Tribunal Regional do 
Trabalho, Delegacia Regional do 

Trabalho – DRT e Petrobras - 
REPAR/PC.

Durante o evento o secretário 
do Planejamento e Coordenação 
Geral, Ênio Verri, também assi-
nou termo de compromisso com o 
Ministério do Planejamento, que 
transfere da Copel para a Secreta-
ria a responsabilidade pela 
coordenação do planeja-
mento, gerenciamento 
e execução das ações 
do programa no âm-
bito estadual. (por 
Patrícia blümel)

CURITIBA CREA-PR assina compromisso do GESPÚBLICA

pública 

eficiente
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

PATO BRANCO

Autorizada licitação 
para duplicação 
da avenida Tupi

O prefeito de Pato Branco autorizou 
a licitação para a duplicação da avenida 
Tupi.  A obra vai revitalizar um trecho de 
2,3 quilômetros na região Sul da cidade, ao 
longo do leito da avenida, trazendo mais se-
gurança ao tráfego de pedestres e veículos. 
“É um sonho antigo, uma necessidade de 
Pato Branco. Quem utiliza o trecho sabe 
como esta obra é vital para a nossa gente 
ou mesmo para quem vem de fora, via BR 
280”, analisa o prefeito. O trecho licitado 
compreende as ruas Genuíno Piacentini e 
Tomé de Souza – do Posto Seis Rodas até 
a rotatória no Supermercado Destaque. O 
valor máximo permitido na licitação é de 
R$ 3.295.374,72. (por Patrícia blümel)

APUCARANA Prefeitura e parceiros criam cartilha do empreendedor

Como abrir um negócio
Em Apucarana, 

a prefeitura local, 
em parceria com di-

versos órgãos e entidades 
classistas, está finalizando a 

edição de uma autêntica car-
tilha de apoio e orientação, direcio-

nada a pessoas que desejam abrir um 
negócio, seja no comércio, indústria ou 
prestação de serviços. O formato é iné-
dito no Paraná. Existem materiais simi-
lares produzidos pelo SEBRAE, mas não 
com a abrangência apresentada pelos 
apucaranenses.   

A ideia partiu do secretário muni-
cipal de finanças, professor Luiz Sérgio 
Hilário. Ele diz que, frequentemente, se 
depara com situações nas quais constata 
que muitos empreendimentos não pros-
peram devido a equívocos já na sua con-
cepção. “Observando diversos casos, fica 
evidente que existem erros nas etapas a 
serem seguidas e também na ordem cro-
nológica delas”, avalia Hilário.        

Para exemplificar situações bastante 
comuns, o professor relata que, às vezes, 
o dono do negócio faz a montagem da 
empresa e somente depois corre atrás da 

regularização junto aos órgãos compe-
tentes. “Assim, é normal recair sobre a 
burocracia o peso do insucesso”, assinala. 

O guia “Empresário informado, em-
presa bem formada” não tem a preten-
são de ser uma solução mágica infalível, 
mas está sendo criado com a proposta de 
ser um manual de orientação completo. 
A cartilha responde todas as perguntas 
frequentes na abertura de um negócio. 
Parte da publicação também refere-se à 
orientação do CREA-PR para empresas 
de Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia. (por Maurício borges)

LONDRINA

Prefeitura estuda 
reativar linha de trem 
até Maringá                                        

Os mais antigos se lembram: viajar de 
trem era o meio de transporte muito usa-
do, além de ser econômico. Pensando na 
viabilidade dessa alternativa de condução 
que o prefeito de Londrina, Barbosa Neto, 
pretende reativar a linha ferroviária entre 
as cidades de Londrina e Maringá para o 
transporte de pessoas. No final de agos-
to, Barbosa e Silvio Barros, prefeito de 
Maringá, se reuniram com outras autori-
dades para planejar a reativação da linha. 
De acordo com o Núcleo de Comunica-
ção da Prefeitura de Londrina, há recursos 
do Banco Nacional de Desenvolvimento 
(BNDES) para financiar o projeto. (por 
Muriel Amaral)
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LONDRINA

Companhia implanta ecopontos 
para receber resíduos

Em fase de teste, a Companhia Municipal de 
Trânsito e Urbanismo (CMTU) implantou, em Lon-
drina, cinco endereços para coleta de resíduos: são os 
ecopontos. Localizados em pontos estratégicos do mu-
nicípio, os ecopontos irão receber resíduos como pe-
quenas quantidades de materiais de construção e ga-
lhos de podas de árvores. “Nossa intenção é de atender 
principalmente carroceiros que trabalham com esses 
resíduos para que essas pessoas não despejem o resí-
duo, principalmente, em fundos de vale”, afirma o 
assessor executivo da entidade, Agnaldo Rosa. 

Por enquanto, o recebimento dos resíduos será 
gratuito e qualquer cidadão pode fazer uso dos eco-
pontos. O próximo passo do CMTU e de outros ór-
gãos competentes é sugerir a criação de um decreto 
que regularize a situação dos resíduos, a atuação dos 
carroceiros quanto à coleta dos resíduos, além de im-
plantar mais outros 15 ecopontos de coleta. “Os pon-
tos em atividades têm apresentado bons resultados”, 
afirma Rosa. (por Muriel Amaral)

IVAIPORÃ Tijolo ecológico barateia custo em até 40% e chama a atenção

Uma nova alternativa para construções começa a chamar a 
atenção em Ivaiporã, na região centro-norte do Estado. Trata-se 
do tijolo ecológico, produzido a partir de uma mistura de pó de 
pedra, areia, cimento e terra. A economia final na obra, em rela-
ção ao tijolo convencional, pode chegar a cerca de 40%, conforme 
assegura o proprietário da empresa, Eliseu José Santana.

Ele diz que atuou por muito tempo na compra e revenda de 
tijolos convencionais, pegando o produto direto de olarias. “O 
frete acabava inviabilizando a margem de lucro e, daí, surgiu essa 
ideia de fazer o tijolo ecológico ao assistir a um programa do Glo-
bo Rural”, conta Santana, que foi a Campo Grande-MS, onde 
adquiriu máquinas e passou por treinamento de produção. 

O empresário explica que a vantagem do tijolo ecológico apa-
rece no acabamento da obra. “Com esse tijolo não existe parede 
torta ou fora de nível, além de garantir um menor custo na mão de 
obra”, diz Santana, acrescentando que com ele é possível eliminar a 
aplicação de massa corrida. Outra vantagem é o uso de uma quan-
tidade insignificante de cimento no assentamento do tijolo. 

O tijolo ecológico é fabricado numa forma hidráulica, sendo 
prensado com uma carga equivalente a seis toneladas. Suas espes-
suras são de 25 cm de comprimento por 12,5 cm de largura e 7 
cm de altura, com dois furos internos para encaixe. O custo do 
milheiro está fixado em R$ 500 ao consumidor. A nova alternati-
va está sendo divulgada pela Secretaria Municipal de Indústria e 
Comércio de Ivaiporã. (por Maurício borges)
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uma opção ecológica

SERVIÇo:

Indústria e Comércio de Tijolos Ecológicos de 
Ivaiporã Ltda - (43) 3472 5208
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

convênio 
renovado

O convênio do programa Casa 
Fácil foi renovado em Umuarama, 
durante a realização da Agenda 
Parlamentar, em 19 de agosto. Por 
meio desse programa, famílias de 
baixa renda têm a oportunidade de 
construir a casa própria de 70 m2. 

Assinaram o convênio repre-
sentantes do CREA, da Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos do 
Noroeste do Paraná (Aeanopar) 
e prefeitura. Por meio do convê-
nio, o CREA isenta as obras do 
pagamento da Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica (ART), os 
associados da Aeanopar elaboram 
o projeto e executam as obras co-
brando um valor abaixo do merca-
do e a prefeitura custeia o trabalho 
dos profissionais da Aeanopar. 

O convênio existe desde 1989 
e por meio dele já foram beneficia-
das mais de 3,1 mil famílias. Só no 
ano passado, graças ao Casa Fácil, 
foram construídas 283 moradias, 
num total de mais de 19 mil m2.

A validade do convênio é até 
2012. A novidade é que ele foi 
estendido para os moradores de 
Tapejara. (por Giovana Campanha e 
Verônica Mariano)

Propostas apresentadas durante a 
Agenda Parlamentar já se transforma-
ram em propostas concretas na região 
de Pato Branco. Em União da Vitória 
as propostas de criação de um “Pla-
no de Gestão de Desastres” e de um 
“Programa de Segurança Viária e Re-
dução de Acidentes de Trânsito” vão 
contar com a presença de um repre-
sentante da Associação dos Engenhei-
ros, Arquitetos e Agrônomos do Vale 
do Iguaçu.

“A participação foi solicitada por 
ofício pela Prefeitura. A Agenda Par-
lamentar foi fundamental para apro-
ximar ainda mais a Associação do 
executivo”, conta o engenheiro civil 

e presidente da Associação, Adaílton 
Marcelo Lehrer.

Em Francisco Beltrão a proposta 
de criação do Instituto de Planeja-
mento Urbano de Francisco Beltrão 
também já se tornou realidade. O 
presidente da Associação dos Enge-
nheiros e Arquitetos do Sudoeste do 
Paraná, engenheiro civil André Luiz 
Tomazoni, conta que a criação do Ins-
tituto já estava sendo discutida. “Além 
da criação, que era uma antiga reivin-
dicação, a Associação foi chamada a 
participar do Instituto. Teremos um 
representante com poder de decisão 
no órgão de planejamento”, informa 
Tomazoni. (por Patrícia blümel)

PATO BRANCO Agenda Parlamentar já mostra resultados práticos

UMUARAMA

Projetos contam com 

apoio de engenheiro
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RESULTADO Programa de trânsito vai contar com representante da associação local
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uma longa  
espera

CASCAVEL Acesso sai finalmente

Desde que assumiu a presidência da 
Associação Paranaense de Engenheiros 
Florestais (APEF), em junho deste ano, 
a nova diretoria está trabalhando para 
reorganizar a entidade. “Este trabalho 
inclui um recadastramento dos pro-
fissionais filiados à APEF. Temos um 
banco de dados que conta com registro 
de 300 filiados, mas que está 10 anos 
desatualizado”, afirma o presidente da 
Associação, engenheiro florestal André 

CURITIBA Nova diretoria da APEF busca reorganizar entidade

luta pela categoria

Os profissionais da área tecnológica 
de Toledo têm, no rádio, um parceiro para 
integrar a classe e aproximar a comunida-
de das informações que esse meio gera. O 
engenheiro civil Ernani Magnabosco em-
presta seu talento de comunicador para 
apresentar, aos sábados, ao meio-dia, um 
programa que trata, exclusivamente, de 
temas ligados ao dia a dia de engenhei-
ros, arquitetos e agrônomos. A parceria 
no projeto é com a Rádio FM Educativa. 
O programa tem apoio da Associação de 
Engenheiros e Arquitetos de Toledo e do 
CREA-PR. O programa pode ser ouvido 
também pela internet, no www.fasul.edu.
br. Há reprise aos domingos, às 12 horas.

TOLEDO

Engenheiro faz 
programa de rádio 
para profissionais

Je
an

 P
at

er
no

Por mais de 20 anos líderes dos 50 municípios que com-
põem a região Oeste do Paraná reivindicaram as obras do 

acesso rodoviário entre as BRs 277 e 467. O Contorno Oeste 
vai tirar o tráfego pesado do perímetro urbano de Cascavel e re-

duzir distâncias entre as duas rodovias, artérias de escoamento de 
riquezas e ligações importantes entre as regiões Sul e Centro-Oeste 

e Norte do Brasil.
O investimento nesta primeira etapa é de cerca de R$ 9,5 milhões, 

liberados pelo governo federal. A previsão é de que os trabalhos, in-
cluindo as obras de arte, fiquem prontos em 2011. 

A extensão, chamada de BR 163, será de 17 quilômetros. Outra 
luta da região ganha mais um capítulo: entidades organizadas do Oes-
te instalam outdoors gigantes às margens da 277 reforçando pedido 

pela duplicação de 70 quilômetros da BR entre Cascavel e Media-
neira. (por Jean Paterno)

COMEÇOU Obras do 
acesso, que terá extensão 
de 17 quilômetros e ligará as 
BRs 277 e 467

NOVA DIRETORIA 
Busca pela unidade dos 
engenheiros florestais

Germano Vasques. Em breve, os profis-
sionais da área receberão orientações de 
como realizar o recadastramento.

Segundo ele, ainda este ano a en-
tidade pretende, também, lançar um 
novo site. “Vamos reestruturar a nossa 
comunicação com os profissionais e, 
para isso, o site será fundamental”, conta 
Vasques. Dois eventos, sendo um curso 
sobre legislação ambiental aplicada à di-
versidade florestal e outro um encontro 

para debater a legislação ambiental 
e legislação florestal também estão 
previstos. (por Patrícia blümel)
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Perguntas e respostas

QUEM
A secretária de 

Administração do 
Paraná, para quem 

a participação 
de profissionais 
de tecnologia é 

fundamental para o 
avanço do Estado

PALAVRA
Le

an
dr

o 
Ta

qu
es
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capacitação 

Secretária de Administração 
do PR fala da importância 
de profissionais de 
tecnologia para o 
desenvolvimento do Estado

QUALIFICAÇÃO Maria Marta analisa a importância da educação continuada 

por PATRÍCIA BLüMEL

Defensora da gestão pública moderna, a secretária da 
Administração acredita que somente com investimentos 
em pessoal, por meio de recomposição dos quadros téc-
nicos e capacitação é que se constrói um serviço público 
moderno, eficiente e produtivo.

Qual a importância da presença de profissionais nos quadros 
técnicos dos governos estaduais e municipais e da qualifica-
ção constante desses profissionais?

MARIA MARTA A história mundial e a própria história bra-
sileira demonstram a importância de se ter um estado 
forte, o que não significa um estado grande, moroso, bu-
rocrático e ineficiente. E para se conquistar um estado 
forte é preciso contar com técnicos preparados para atuar, 
principalmente, na área de planejamento e execução dos 
orçamentos públicos. No caso dos profissionais ligados 
às áreas tecnológicas, tanto de nível médio, quanto de 
nível superior, são essenciais para dar o rumo dentro das 
competências do serviço público praticando e pondo em 

prática as políticas públicas para melhoria da qualidade 
de vida das pessoas.

Em minha opinião, a qualificação dos profissionais do setor 
público é indispensável ao desenvolvimento em todas as 
esferas de governo. São estes profissionais os responsáveis 
por dar um rumo moderno para a administração pública.

Como o Paraná trabalha em prol desta qualificação? Desde 
quando são feitos investimentos para capacitação profissional 
dos funcionários? As universidades são parceiras no projeto?

MARIA MARTA Em 2004, o governador Roberto Requião 
criou a Escola de Governo do Estado do Paraná. As escolas 
de governo constam do texto constitucional para todas as 
esferas: governo federal, estadual e municipal como uma 
obrigação, uma norma programática a todas as entidades 
públicas. Então a própria constituição federal pressupõe 
que a qualificação é um dos pontos necessários para se che-
gar à eficiência e à eficácia dos serviços públicos.

No Paraná, a escola foi formatada em rede que permeia 
todos os centros de capacitação específicos nas diversas 
áreas como, por exemplo, a Escola Penitenciária do Para-
ná, a Escola Superior da Polícia Civil e o Centro de Trei-
namento para o Desenvolvimento do Instituto Parana-
ense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). 
Os órgãos públicos que já possuíam essa expertise e que 
tinham seus cursos de qualificação específicos foram en-
tão unificados e passaram a integrar a rede.

 No âmbito desta escola desenvolvemos desde cursos de 
formação breve, com duração de uma semana, até pós-
graduações e mestrado. A capacitação também envolve 
o desenvolvimento com cursos voltados ao atendimento, 
liderança e como falar em público. 

para o 
desenvolvimento
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Perguntas e respostasPALAVRA

A PROFISSIONAL

Desde o início da implantação a procura tem sido muito grande. Um detalhe 
interessante é que o conteúdo dos cursos, as ementas, são construídas de 
acordo com as necessidades do Estado, pelas Câmaras Técnicas.

Merece destaque, também, que são parceiras na Escola de Governo as 
universidades estaduais, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFET-PR), 
antiga Escola Técnica. Isso permite que tenhamos salas de aula espalhadas 
pelo estado inteiro.

Quais os resultados desta qualificação? Isto contribui para uma gestão mais 
eficiente e repercute também na prestação de serviços?

MARIA MARTA Muito mais do que um questionário de satisfação do servidor 
público eu acredito que o resultado pode ser mensurado nos índices de 
sucesso das políticas públicas executadas. E, neste sentido, temos bons 
índices, principalmente na área de educação.

Agora, um indicador no sentido de medir os reflexos dos investimentos e 
da capacitação na presteza do serviço público ao cidadão, isso não temos 
ainda e é um grande desafio. 

A perda do conhecimento técnico quando da aposentadoria ou desligamento de 
um funcionário com anos de conhecimento da instituição tem sido alvo de preo-
cupação nas empresas públicas e privadas. Esta também é uma preocupação do 
Governo do Estado? A Escola de Governo contribui neste sentido?

MARIA MARTA A Escola, quando capacita, multiplica o saber e faz com que 
ele se infiltre na estrutura permanente do Estado, o que é muito positivo. 
A passagem do conhecimento de um para outro governo, por exemplo, 
é feita pelos funcionários públicos de carreira. Outro aspecto é que a in-
formação é um instrumento muito poderoso e, hoje, com a transparência 
exigida dos governos, os próprios contribuintes e cidadãos têm acesso e 
acompanham o que acontece no executivo e, desta forma, cobram a conti-
nuidade. Ou seja, o conhecimento não fica mais somente com o funcioná-
rio público, ele se transformou em algo de domínio público.

Como vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Admi-
nistração (Consad) qual a sua opinião sobre os demais estados?

MARIA MARTA O Paraná é um dos estados de referência em algumas ques-
tões, principalmente referência nas parcerias com as universidades esta-
duais neste processo de capacitação. O entendimento é de que as aca-
demias, principalmente as universidades públicas, têm que estar abertas 
para retribuir à sociedade aquilo que recebeu para desenvolvimento de seu 
conhecimento. Então, ela participa efetivamente da Escola de Governo. 
Nós verificamos que praticamente em todos os estados brasileiros existe a 
preocupação em realizar investimentos em capacitação.

Como se encontra atualmente o quadro técnico no Governo do Paraná? 

MARIA MARTA Os quadros estão sendo recompostos em algumas áreas com 

MARIA MARTA RENNER 
WEbER LUNARDON  
é formada em Direito e  
secretária de Estado da 
Administração e da Previdência

 MARIA MARTA tem 53 anos e é servido-
ra pública de carreira

 É PROCURADORA do Estado des-
de 1981. Tem formação em Direito 
pela Universidade Federal do Paraná 
(1979) e especializações em Direito 
Tributário, Filosofia do Direito e Direito 
Administrativo

 FOI DIRETORA GERAL da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) entre 1991 e 
1993; em 1994, ocupou o cargo de 
procuradora geral, função que exerceu 
interinamente também entre março e 
abril de 2007

 ESTá NA SECRETARIA de Estado da Ad-
ministração e da Previdência (Seap) 
desde 2003: primeiro (janeiro de 2003 
a junho de 2004), como diretora geral; 
depois, desde junho de 2004, como 
secretária de Estado. Atualmente, 
também é vice-presidente do Conse-
lho Nacional dos Secretários de Esta-
do da Administração (Consad)
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O Paraná é um 
dos estados de 
referência em 
algumas questões, 
principalmente 
nas parcerias com 
as universidades 
estaduais no 
processo de 
capacitação”

“

Os profissionais 
ligados às áreas 
tecnológicas 
são essenciais 
para dar o rumo 
dentro das 
competências 
do serviço 
público pondo 
em prática 
as políticas 
públicas”

“

O conhecimento 
não fica mais 
somente com 
o funcionário 
público, ele se 
transformou em 
algo de domínio 
público”

“

maior abrangência e velocidade. Nós tínhamos uma situação muito deli-
cada na educação, porque ela era terceirizada e precária em suas contrata-
ções, então tivemos que fazer um investimento muito grande e também 
nas áreas de segurança e saúde. Mas nas áreas abrangidas pelo Conselho 
fizemos recomposição do quadro do Departamento de Estradas de Roda-
gem (DER), na Secretaria de Obras e muitas contratações na Secretaria da 
Agricultura e na Emater. Temos esta preocupação constante e os quadros 
estão sendo recompostos de acordo com a possibilidade do Estado. 

Estudo do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada (Ipea) mostra que a produtivi-
dade da administração pública, entre 1995 e 2006, superou a da iniciativa privada 
em mais de um ponto percentual. Quais os fatores que levaram a esta maior efici-
ência na gestão pública. E quais os desafios nesta questão?

MARIA MARTA Acredito que levaram a estes bons resultados a retomada 
dos postulados de planejamento, de gestão orçamentária mais eficiente, 
a recomposição dos quadros e a qualificação dos servidores públicos de 
carreira.

o CREA-PR, em parceria com as entidades de classe, tem realizado diagnósticos 
e discutido propostas nas áreas da Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geociên-
cias para o desenvolvimento do Estado em diversos municípios paranaenses. Em 
sua opinião ações como esta, que contam com a participação das entidades civis 
organizadas, contribuem para a melhoria das gestões municipais?

MARIA MARTA Esta experiência é muito interessante principalmente por se rea-
lizar no município. Os gestores municipais, com algumas exceções de muni-
cípios maiores que tenham condições de desenvolver instrumentos de gestão 
mais aprimorados, na maioria, não têm condições de contar com profissionais 
das áreas tecnológicas em seus quadros. É uma experiência rica onde a realida-
de do município pode ser mais bem entendida, discutida e compartilhada. 

o que o governo tem feito no sentido de garantir uma justa remuneração aos 
profissionais de seu quadro técnico?

MARIA MARTA Nós assumimos em 2003 com o desafio de recompor os salá-
rios – havia quadros que há oito anos não recebiam reajuste – dentro das 
limitações legais (Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo) e, claro, orça-
mentário-financeiras. Mas não adiantava aplicar reajustes gerais sem, antes, 
reformular os quadros e carreiras, porque havia diferenças de remuneração 
entre cargos e funções de um quadro para o outro ou mesmo dentro de 
um mesmo quadro. Era preciso, então, reorganizar esses quadros, de modo 
a eliminar ou diminuir essas diferenças, e, nessa reorganização, ir gradati-
vamente recuperando a renda do funcionalismo. Até 2006, passo a passo, 
reformulamos as carreiras uma a uma. A partir de 2007, aí sim, instituímos 
– em lei, de autoria do Executivo, aprovada pela Assembleia Legislativa – o 
reajuste geral ao funcionalismo, que garante anualmente a reposição da in-
flação. Aplicamos esse reajuste geral em 2007, em 2008 e agora em 2009. 
O Paraná é o único Estado da federação que, por três anos consecutivos, 
garantiu a correção inflacionária dos salários de seus servidores.
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Novidades a seu favor

Equipe de advogados é responsável pelo assessoramento 
interno e pela representação judicial e extrajudicial do Conselho

JURÍDICO Novas contratações ampliam atuação de departamento do CREA-PR

GUIA CREA

O Departamento Jurídico do CREA-
PR vem, desde 2006, passando por re-
formulações. A mais importante foi a 
mudança de sua estrutura de pessoal, 
que conta, atualmente, com nove advo-
gados em seu quadro, além da equipe de 
apoio administrativo. 

Antes, o Departamento Jurídico deno-
minava-se Consultoria Jurídica e contava 
com apenas um advogado e um assistente 
jurídico. “Eles eram responsáveis, prin-
cipalmente, pela realização de diversas e 
complexas análises sobre questionamentos 
jurídicos nos processos administrativos e 
protocolos em trâmite no Conselho”, ex-
plica o gerente do Departamento Jurídico, 
advogado Marcelo Caribé.

Segundo ele, o serviço se limitava ao 

assessoramento jurídico interno do Con-
selho. “Mas o enorme volume de trabalho 
já existente à época causava atrasos fre-
qüentes e consideráveis na prestação dos 
serviços do setor jurídico, prejudicando a 
atividade-fim do Conselho nos protocolos 
e processos de fiscalização”, conta.

Além do aumento do número de 
advogados a atuação do departamento 
também foi ampliada. “Hoje ele assu-
miu a responsabilidade pela representa-
ção judicial e extrajudicial do CREA-PR, 
na defesa dos interesses do Conselho em 
processos judiciais promovidos por ter-
ceiros, bem como na cobrança dos cré-
ditos da Dívida Ativa do CREA-PR em 
milhares de ações judiciais no Estado do 
Paraná”, explica.

melhoria contínua

A atual estrutura foi formalizada 
em janeiro deste ano. “O principal ob-
jetivo é avançar na busca da melhoria 
contínua nos serviços prestados pelo 
Conselho”, lembra o advogado.

Caribé também afirma que os ser-
viços prestados pelo departamento 
são fundamentais para o Conselho. 
“Como Autarquia Federal, o CREA-PR 
está obrigado ao cumprimento de um 
regime jurídico próprio, cujo núcleo 
principal é a legalidade de todos os 
seus procedimentos”, explica.

E, segundo ele, neste sentido o 
departamento é fundamental para 
que o Conselho possa cumprir, sem 
percalços jurídicos e judiciais e sem 
prejuízos, sua missão legal, “que é 
fiscalizar o exercício profissional da 
Engenharia, Arquitetura, Agronomia e 
Geociências.”

Nova estrutura 
foi criada 
em janeiro

MUDANÇA

O NúMERO

9
advogados integram, atualmente, o 
Departamento Jurídico do CREA-PR

NOVO Integrantes do Departamento 
Jurídico do CREA-PR: mudança 
por mais eficiência e melhores serviços
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gem preventiva aos desafios ambientais.

8.  Desenvolver iniciativas para promover 
maior responsabilidade ambiental.

9.  Incentivar o desenvolvimento e difusão de 
tecnologias ambientalmente amigáveis.

  CONTRA A CORRUPÇÃO

10.  As empresas devem combater a corrup-
ção em todas as suas formas, inclusive 
extorsão e propina.

de associação e o reconhecimento efeti-
vo do direito à negociação coletiva.

4. Apoiar a eliminação de todas as formas 
de trabalho forçado ou compulsório

5. Apoiar abolição efetiva do trabalho infantil.

6. Eliminar a discriminação no emprego.

  MEIO AMBIENTE

7.  As empresas devem apoiar uma aborda-

  DIREITOS HUMANOS

1. As empresas devem apoiar e respeitar a 
proteção de direitos humanos reconheci-
dos internacionalmente.

2. E assegurar-se de sua não participação 
em violações destes direitos.

  TRABALHO

3. As empresas devem apoiar a liberdade 

O CREA-PR aderiu ao Pacto Global, 
iniciativa da Organização das Nações Uni-
das (ONU), que prevê a construção de uma 
economia inclusiva e sustentável com ado-
ção da responsabilidade social corporativa 
e disseminação de boas práticas empresa-
riais. A assinatura simbólica de adesão ao 
projeto foi realizada em agosto no Parque 

Guardião das Águas, em Piraquara.
O presidente do CREA-PR, engenhei-

ro agrônomo Álvaro J. Cabrini Jr., lembrou 
que o CREA-PR já adota os princípios de 
cidadania, inclusão social e transparên-
cia na gestão. “Temos vários programas 
que contemplam os princípios universais 
como, por exemplo, o programa de acessi-
bilidade, a fiscalização de obras públicas e 
editais de licitação e o Comitê de Inclusão 
à Formalidade. São todos programas que 
atendem aos preceitos de fomento à moral 
e à ética.”

O convite para a participação do CREA 

partiu do engenheiro eletricista Sérgio Luiz 
Cequinel Filho, analista de Gestão Socio-
ambiental da Copel e um dos representan-
tes da Companhia junto ao Pacto Global. 
“O CREA já atende a muitos dos princí-
pios. O próprio projeto da nova sede do 
Conselho, que prevê a sustentabilidade, é 
um exemplo. A participação é apenas uma 
formalização das ações”, explica.

No Brasil, mais de 300 empresas e or-
ganizações já aderiram ao Pacto, que conta 
com dez princípios universais para orientar 
empresas e organizações. Tornar-se signa-
tário do Pacto Global implica em uma de-
monstração do compromisso empresarial 
com a sustentabilidade e responsabilida-
de corporativa, que deve ser comprovado 
por meio de ações e relatos de progresso 
(COP), enviados anualmente para inscri-
ção no site da ONU.

MAIS

Conselho junta-se a 
7 mil empresas pela 
responsabilidade social        

PACTO GLOBAL CREA-PR se torna signatário do Pacto Global, da iniciativa da ONU

boas práticas

Conheça os princípiosO PACTO GLObAL

JUNTOS O presidente do CREA-PR com integrantes do Pacto Global: participação de iniciativa da ONU por mais responsabilidade social
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Em seu quinto ano de 
funcionamento o CREAjr já 
conta com:

NúMEROS

7.300 membros corporativos

136 membros dirigentes

105 cursos com membros corporativos

69 instituições de ensino do Estado 
com membros corporativos

+ no site da revista 

 CREAjr-PR oferece 
curso pré-vestibular 
para baixa renda

Ações fortalecem defesa da sociedade nos aspectos humanos, sociais e econômicos

CREAjr-PR Programa atua na formação e conscientiza sobre papel profissional

Aproximar os estudantes das áreas 
de Engenharia, Arquitetura, Agronomia 
e Geociências da realidade profissional. 
Este é o principal objetivo do programa 
CREAjr-PR, desenvolvido pelo CREA-
PR desde 2005. “O programa incentiva o 
exercício ético e responsável da profissão e 
facilita a aproximação com a dinâmica do 
exercício profissional”, explica a gestora 
do CREAjr, geógrafa Cacilda Redivo.

Por meio do programa, cada institui-
ção de ensino tem uma vaga por modali-
dade profissional. O aluno que faz parte 
do programa se compromete a realizar 
uma pauta mínima de atividades anuais. 
Entre estas ações estão palestras sobre o 
CREA-PR e sobre o CREAjr-PR, sobre 
atribuição e responsabilidade profissional, 
ética e também o fomento a feiras de es-
tágios e profissões em sua universidade. 
“Com o atendimento a esta pauta míni-
ma o estudante multiplica o conhecimen-
to entre seus colegas de turma, tornando 
mais conhecido o Conselho e sua atua-
ção”, diz Cacilda.

O programa tem recebido o reconhe-
cimento dos coordenadores dos cursos 
das universidades. “O aluno do CREAjr 

adquire bagagem para os primeiros pas-
sos na profissão e pode até se tornar um 
ótimo conselheiro do CREA no futuro, já 
que conhece bem o sistema profissional”, 
afirma o coordenador do curso de Enge-
nharia Elétrica da Universidade Federal 
do Paraná, professor Ewaldo Mehl. Para 
o estudante do sexto semestre de Agro-
nomia da Universidade Estadual do Nor-
te do Paraná, Luis Gustavo de Oliveira, 
a universidade só mostra a parte técnica. 
“No CREAjr, além do conhecimento do 
exercício profissional, temos o acesso a 
outras competências como liderança, ma-
rketing pessoal, oratória. É um outro lado 
da profissão que também precisa ser de-
senvolvido”, diz. Ele é membro dirigente 
no município de Bandeirantes.

Em 2006, o estudante de Engenha-
ria Florestal da Universidade Estadual 
do Centro-Oeste (Unicentro), em Irati, 
Agnaldo José de Mattos, foi convidado a 
participar de uma reunião com dirigen-
tes do CREA-PR. Conheceu o CREAjr e 
foi indicado pelos colegas para ingressar 
no programa.

“Aprendi, principalmente, sobre lide-
rança”, lembra. Segundo Agnaldo, com 

os conhecimentos adquiridos no CREAjr, 
depois de formado assumiu a presidência 
da Associação dos Engenheiros e Técni-
cos Florestais da Região Centro-Sul. Para 
Agnaldo a experiência no CREAjr trou-
xe maturidade. “Recomendo a todos que 
puderem participar. É uma grande expe-
riência”, destaca. 

formando bons profissionais

MãO NA 
MASSA  

Geógrafa Cacilda 
Redivo, gestora do 

CREAjr e participantes 
do programa: de  

olho na realidade  
da profissão Le

an
dr

o 
Ta

qu
es
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 Passo a passo de como 
garantir sua patente

A cultura da falta de patente deixa inovações sem proteção

estratégico
DIREITO brasil não costuma preservar propriedade

No Brasil, foram requeridos, em 2006, 
24.160 pedidos de patentes. Destes, 
17.241 partiram de não residentes no País 
e 6.919, de residentes. “Os números mos-
tram que existe uma falta de cultura do 
brasileiro em proteger a sua propriedade 
intelectual”, afirma a bióloga Rita Pinheiro 
Machado, coordenadora-geral de Articu-
lação Institucional e Difusão Regional do 
Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPI).

Segundo ela, o Brasil conta, há 200 
anos, com um marco legal para a proprie-
dade industrial, mas ainda hoje o número 
de pedidos de patentes é muito pequeno. 
“Isso acontece por motivos que vão desde 
a falta de esclarecimentos sobre a impor-
tância das patentes nas instituições de en-
sino até o fato de que a indústria brasileira 
desenvolveu-se em um ambiente pouco 
competitivo”, explica.

Segundo ela, isso acontece principal-
mente nas pequenas empresas, já que as 
grandes já possuem o conhecimento e uti-
lizam mais a ferramenta.

“Alguns empresários de pequeno e mé-
dio porte ainda acreditam que registrando 
seu comércio na Junta Comercial estão pro-
tegidos, o que é um equívoco”, analisa Rita.

Ela também explica que o processo no 
Brasil não é tão caro e burocrático como 
muitos imaginam. “Desde 2002, o quadro 
funcional do INPI vem sendo reposto e 
ampliado, o que repercute na diminuição 
do tempo do processo. A nossa meta é que 
o processo leve a média de tempo praticada 
internacionalmente, que é de quatro anos”, 
conta. Rita também lembra que pequenas 
empresas e pessoas físicas têm desconto de 
até 50%. “É mais um incentivo para que 
os empresários invistam na sua proprieda-
de intelectual”, finaliza.

$

Os pedidos de patentes
NúMEROS

24.160 
foram os pedidos de patentes 
feitos no Brasil em 2006

17.241 
partiram de não residentes no País

6.919 
foram de residentes

Patente equivale a título de propriedade temporáriaO QUE é

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

A PESQUISA E o DESENVoLVIMENTo para 
elaboração de novos produtos (no sentido mais 
abrangente) requerem, na maioria das vezes, 
grandes investimentos. Proteger esse produto 
através de uma patente significa prevenir-se 
de que competidores copiem e vendam esse 
produto a um preço mais baixo, uma vez que 
eles não foram onerados com os custos da 
pesquisa e desenvolvimento do produto. A 
proteção conferida pela patente é, portanto, um 
valioso e imprescindível instrumento para que 
a invenção e a criação industrializável se torne 
um investimento rentável.

PATENTE é UM TíTULo de propriedade 
temporária sobre uma invenção ou modelo de 
utilidade, outorgados pelo estado aos inventores 
ou autores ou outras pessoas físicas ou 
jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. 
Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar 
detalhadamente todo o conteúdo técnico da 
matéria protegida pela patente.

DURANTE o PRAzo de vigência da patente, 
o titular tem o direito de excluir terceiros, 
sem sua prévia autorização, de atos relativos 
à matéria protegida, tais como fabricação, 
comercialização, importação, uso, venda, etc.
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acessibilidade     
Londrina começa a adaptar prédios  
públicos por orientação do CREA-PR e 
determinação do Ministério Público Estadual

DE OLHO Atendimento à NBR 9050

por ANA PAULA MORAES

Construção ou adaptação de calça-
das para livre circulação, rebaixamento 
de meio-fio com rampa acessível, eleva-
ção de calçadas para travessia em nível e 
instalação de piso tátil. Estas são algu-
mas das recomendações que o Ministé-
rio Público do Paraná fez à Prefeitura de 
Londrina em cumprimento ao decreto 
nº 5.296/2004, do governo federal, 
que limitou o prazo em 30 meses para 
a adaptação às normas de acessibilidade 
(ABNT NBR 9.050) das edificações pú-
blicas e de uso coletivo da cidade.

Teatros, cinemas, auditórios, está-
dio, ginásios de esportes, casas de espe-
táculos, salas de conferências, terminais 
de ônibus, escolas, entre outros, além 
dos espaços públicos como as calçadas, 
devem estar de acordo com as regras 
estabelecidas pelo decreto.

A pedido do Ministério Público 
Federal, o CREA-PR, em sua regio-
nal de Londrina, segue um cronogra-
ma de fiscalização em conjunto com o 
Clube de Engenharia e Arquitetura de 
Londrina, Associação dos Deficientes 
Visuais e Associação dos Deficientes Fí-
sicos. “É uma fiscalização orientativa”, 

para todos

destaca o engenheiro civil Joel Krüger, 
diretor-tesoureiro e presidente da Co-
missão de Acessibilidade do CREA. O 
objetivo é apontar o que está fora dos 
padrões e solicitar que os proprietários 
ou administradores adotem as medidas 
necessárias para adequação à norma. 
Segundo a promotora de Justiça de 
Londrina, Solange Novaes, a acessibi-
lidade favorece não apenas as pessoas 
com deficiência, mas também crianças, 
pessoas idosas, obesas, grávidas ou com 
mobilidade reduzida. “Calçadas bem 
construídas, sem a presença de obstá-
culos, facilitam o trânsito de pessoas 
com deficiência ou com mobilidade re-
duzida e da população em geral”, ava-
lia. Para o MP, muitos acidentes pode-
riam ser evitados se as calçadas fossem 
padronizadas e estivessem em perfeito 
estado de conservação.

ACESSO 
Rampa  para uso de portadores de 

necessidades especiais no Calçadão 
de Londrina: Pedido do MP e 

orientação do CREA-PR

Luiz Jacobs (Prefeitura de Londrina)
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 CREA-PR tem 
programa de 
acessibilidade 
desde 2006

CREA-PR tem cronograma de 
fiscalização em Londrina

DO JEITO CERTO Normas devem ser seguidas até em reformas

“É preciso seguir as normas, inclusive 
nas reformas”, enfatiza o engenheiro de te-
lecomunicações, Jefferson Oliveira da Cruz, 
gerente regional do CREA em Londrina. 

Considerando as particularidades de 
cada obra, mais de 1.500 itens de aces-
sibilidade devem ser avaliados. Mas, se 
a maioria já estiver prevista no projeto, o 
custo fica abaixo de 1% do valor da obra. 
Uma saída é trabalhar com o passivo de 
realização de adaptações em etapas, re-
comenda o engenheiro civil Joel Krüger, 
da Comissão de Acessibilidade. “Rampa, 
plataforma elevatória e banheiro adaptado 

são prioridades”. 
Depois da fiscalização, são neces-

sários projeto, orçamento e abertura de 
licitação para a reforma. Além disso, todo 
profissional precisa preencher a Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART), na qual 
há uma cláusula sobre as normas de aces-
sibilidade e sua aplicação. 

O CREA também está organizando um 
cronograma de fiscalização a pedido do 
Juiz da Vara da Infância e Juventude de 
Londrina, Ademir Ribeiro Richter. Além das 
escolas de Londrina, serão vistoriados colé-
gios municipais e estaduais da região.

Entre as adequações solicitadas 
estão o Terminal Central Urbano, 
onde o MP sugere que sejam colo-
cados corrimãos no lado esquerdo 
das rampas internas, informações em 
braile nos totens para os deficientes 
visuais, piso tátil e aviso sonoro, e 
nivelamento das guias rebaixadas, 
entre outros. 

Para escolas especiais e clíni-
cas especializadas no atendimento 
das pessoas com deficiência, o MP 
indica que a prefeitura instale os 
pontos de ônibus, preferencialmente, 
em frente aos portões das entradas e 
que estes tenham cobertura e calça-
das acessíveis.

Terminal urbano 
também terá 
mudanças

MAIS obRAS 1

O secretário de Obras de Londrina, 
engenheiro civil Nelson Brandão, disse 
que “é muito importante que o muni-
cípio dê o exemplo”. Ele acredita que 
as ações solicitadas pela Promotoria 
de Justiça são válidas e a prefeitura já 
realiza várias obras, mas depende de 
recursos para a execução de outras.

O terminal de ônibus, construído 
em 1982, será reformado para atender 
às normas de acessibilidade. O pré-
dio da prefeitura ganhou um elevador. 
Também estão sendo realizadas obras 
nas escolas municipais. Até o final do 
ano, 14 estarão atendendo as normas. 
A previsão é reformar 22 escolas até 
meados do próximo ano.

Escolas e terminal 
de ônibus 
também mudam

MAIS obRAS 2

Também os prédios públicos 
federais (INCRA, Ibama, FUNAI e 
Infraero, entre outros) serão re-
formados e adequados às normas 
da ABNT. Desde 2004, o Ministé-
rio Público Federal pede que as 
obras sejam realizadas em todo 
o Estado. 

Prédios públicos
também devem 
se adaptar

MAIS obRAS 3

PARA SER 
ACESSÍVEL

Alguns números da 
acessibilidade

De 12 a 15% da  
população brasileira têm algum tipo 
de deficiência. Esse índice chega a 
25% com a inclusão das pessoas com 
mobilidade reduzida.

Lo
ND

RI
NA 21 edifícios fiscalizados, sendo 

11 prédios públicos federais e 10 
escolas estaduais e municipais 
desde janeiro de 2008.
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a passos 

lentos
Falta de projetos torna devagar a execução do 

Programa de Aceleração do Crescimento

PAC Governo investiu R$ 1 bi apenas em projetos R
od

rig
o 

Le
al
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lentos

Em visita a Londrina (PR), para o lançamento 
do Plano de Safra 2009-2010, a ministra-chefe 
da Casa Civil, Dilma Rousseff, foi questionada 
sobre a lentidão do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC). Dos R$ 57,4 bilhões autori-
zados ao PAC, de 2007 a 2009, até agosto ape-
nas 46% (R$ 26,5 bilhões) foram aplicados em 
projetos de infraestrutura, com destaque para a 
área logística. A resposta é conhecida de pro-
fissionais de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia: “Quem dera se tivesse projetos para a 
execução do PAC”, disse ela. 

O ministro do Planejamento, Paulo Bernar-
do, confirma que o problema é comum em todas 
as esferas. “Investimos R$ 1 bilhão na contrata-
ção de projetos de engenharia na primeira fase 
do PAC, porque não havia um arsenal de pro-
jetos”, disse Bernardo em Curitiba. “Foi preciso 
refazer a estrutura do governo, abrir concursos 
para engenheiros e técnicos qualificados, criar a 
carreira de analista e melhorar salários”, comple-
ta. “Para mudar isso, o planejamento de estados 
e municípios tem que contemplar essas ações e 
considerar a elaboração de projetos, para buscar 
os recursos existentes.”

Para o presidente do CREA-PR, Álvaro J. 
Cabrini Jr., o setor público no Brasil perdeu a 
cultura de fazer projetos. “A capacidade de pla-
nejar a médio e longo prazo precisa ser recupera-
da e isso se faz com a contratação de engenheiros 
e arquitetos, com a estruturação de institutos e 
secretarias de planejamento e de obras”, afirma 
Cabrini. “Pequenos municípios podem fazer 
consórcios e buscar parcerias com a Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Urbano ou As-

sociações de Municípios, por exemplo”. 
Para o engenheiro mecânico e deputado es-

tadual Fernando Scanavaca, a falta de projetos 
é crítica em pequenos municípios. “A verba de 
emendas parlamentares é pequena frente ao Or-
çamento e a maioria das cidades não tem repre-
sentante parlamentar. Mesmo quando tem, as 
emendas não atendem todas as necessidades”, 
diz ele. “Sugiro que o CREA-PR e as entidades 
de classe auxiliem os municípios a elaborar pro-
jetos capacitando técnicos das Prefeituras para 
levar projetos direto aos ministérios.”

Com a experiência de quem conseguiu em-
placar no PAC quase R$ 190 milhões em proje-
tos de habitação para urbanizar e recuperar áreas 
de favelas ao longo de rios de Curitiba, porque 
tinha projetos prontos, o presidente da Compa-
nhia de Habitação de Curitiba e da Associação 
Brasileira de Cohabs, Mounir Chaowiche, afir-
ma que é preciso inverter o processo. “Primeiro, 
é preciso que a cidade tenha planejamento para 
o futuro, faça os projetos necessários para buscar 
recursos e assim não corra o risco de ter propos-
tas indeferidas”, diz Chaowiche.

O conselheiro do Instituto de Engenharia do 
Paraná, Euclésio Finatti, elogia a iniciativa da 
Secretaria de Obras do Paraná, que, a pedido de 
entidades como o CREA-PR e SINDUSCON, 
passou a exigir projeto final de engenharia para 
todas as licitações. “Estamos ganhando em efi-
ciência, porque além de ter projeto, com orça-
mento, um profissional assina a Responsabilida-
de Técnica”, afirma Finatti. “O próximo passo é 
ter sistemas de transparência para acompanhar 
essas obras.”

Plano de Logística e Transporte prepara o Paraná para 2020
MAIS Crea-PR coordena grupo de projetos prioritários para melhorar infraestrutura do estado

O CREA-PR está coordenando um grupo de 
trabalho formado por representantes do Sindicato 
da Indústria da Construção Pesada do Estado do 
Paraná (Sicepot - PR), Instituto de Engenharia do 
Paraná (IEP) e Federação das Indústrias do Estado 
do Paraná (FIEP) para elaborar o Plano de Logística 
e Transporte para o Estado do Paraná (PELT 2020). 
“O grupo vai definir as prioridades nas áreas de lo-
gística e infraestrutura que precisam ser implanta-
das até 2020 para que o Paraná possa fazer frente 
à competitividade dos próximos anos”, afirma o 
engenheiro civil e de segurança do trabalho, Ma-
rio Cesar Stamm Júnior. “Vamos atuar em projetos 

de destaque em cada modal, verificar como estão 
colocados nos orçamentos do Estado e da União e 
como tirá-los das gavetas eletrônicas.”

Novos trechos de ferrovias, hidrovias, amplia-
ção ou construção de novas pistas em aeroportos, 
duplicação de estradas e a questão das regiões 
metropolitanas são algumas das obras que, segun-
do o profissional, precisam ter projetos andando 
rápido para que o Paraná tenha uma condição com-
petitiva de logística, com redução de custos e maior 
eficiência e possa aproveitar as boas coisas que o 
desenvolvimento traz. O PELT 2020 irá analisar to-
dos os projetos já feitos ou em andamento, verificar 

as carências e, a partir da definição de prioridades, 
propor uma nova lista de prioridades para o curto, 
médio e longo prazo. O trabalho deve estar conclu-
ído até março de 2010. 

“Temos lacuna de projetos no estado brasileiro. 
Muitas obras não têm nem sequer estudos prelimi-
nares e, muito menos, projeto. No Paraná temos ca-
sos que se arrastam há anos, como a terceira pista 
do Aeroporto Afonso Pena e o desvio ferroviário de 
Guarapuava”, afirma Stamm. Segundo ele, além de 
estratégicas para a economia nacional, essas obras 
alavancam o PIB regional, trazem empregos e me-
lhoram a qualidade de vida da população.
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Plano Multimodal 
precisa ser discutido 
com entidades

SILÊNCIO Integrar modais não teve discussão

A Prefeitura de Curitiba, por meio do Instituto de Pesquisa e Pla-
nejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), desenvolveu uma nova proposta 
para retirar o ramal ferroviário que passa no centro de Curitiba, Pi-
nhais e Almirante Tamandaré. Esta é uma reivindicação antiga nos 
municípios, para acabar com os conflitos de trânsito e a poluição 
sonora. O chamado Plano Diretor Multimodal pretende desativar 42 
km do ramal atual e implantar 52 km de novos ramais — 36 km a oeste 
e 16 km a leste de Curitiba — interligando ferrovia, porto, aeroporto, 
rodovia e malha urbana e uma malha cicloviária da Região Metropo-
litana de Curitiba.

O plano foi levado à Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) e ainda em setembro deve ficar pronta uma minuta do ter-
mo de referência para a contratação do estudo de viabilidade téc-
nica, econômica e ambiental, etapa que antecede a elaboração dos 
projetos de engenharia, que serão contratados pelo Ministério dos 
Transportes. O estudo deve levar em conta todas as alternativas para 
garantir a retirada do ramal. A expectativa da Prefeitura é incluir o 
projeto no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).

“É uma obra de grande porte e grandes impactos para a cidade. 
Por isso, precisa ser discutida amplamente nas Câmaras Técnicas do 
Conselho da Cidade de Curitiba, o Concitiba, onde atuam entidades de 
classe de profissionais, como o Sindarq e o CREA-PR”, afirma a arqui-
teta Ana Carmen de Oliveira, presidente do Sindicato dos Arquitetos 
do Paraná (Sindarq). Outra sugestão de Ana Carmen é que a Prefei-
tura apresente a proposta para discussão efetiva com as entidades 
de classe, para que profissionais de engenharia, arquitetura e outros 
possam apresentar contribuições. 

O Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) também se ressente da 
falta de um convite formal à discussão do Plano Multimodal. “Acon-
teceu em outros projetos e corre-se o risco de perder oportunidades 
com a nova proposta. Temos grandes gargalos na área de transpor-
te, mas a solução não deve ficar restrita ao um número limitado de 
técnicos”, afirma o conselheiro do IEP Euclésio Finatti. O presidente 
do IEP, Jaime Sunye Neto, sugere que a questão seja tratada em um 
fórum com a participação de técnicos de entidades da sociedade civil 
organizada, órgãos técnicos governamentais e também parlamenta-
res. “O projeto precisa integrar a região metropolitana, por isso 
todos precisam ser chamados a conversar”, diz Sunye.

ENTENDA O 
PLANO DIRETOR 
MULTIMODAL

A linha férrea será remanejada e o 
trem pode passar por dois traçados:
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1. O primeiro contorna o perímetro urbano de 
Almirante Tamandaré, ao norte de Curitiba, e segue 
o traçado dos Contornos Norte e Sul, até o antigo 
ramal que liga Curitiba a Araucária, a sudoeste.

2. O traçado percorre a Cidade Industrial de 
Curitiba e possibilita a implantação de terminais 

+ no site da revista 

 Confira onde a Agenda Parlamentar 
já aconteceu e onde está prevista
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CREA-PR e entidades de classe discutem e 
resgatam projetos para desenvolver municípios

INICIATIVA Agenda Parlamentar movimenta municípios e debate necessidades

Uma forma encontrada pelo CREA-PR 
para melhorar a qualidade dos projetos no 
Paraná é a Agenda Parlamentar. O Conselho 
começou a trabalhar em 2008 junto a depu-
tados e senadores paranaenses, em Brasí-
lia, para resgatar e fazer andar projetos de 
lei que interferem direta ou indiretamente 
nas profissões. Entre 10 projetos que es-
tavam parados, seis já foram resolvidos. 
Destaque para o Projeto de Lei 2.006/08, 
sobre o descarte de pilhas, lâmpadas flu-
orescentes, baterias de celulares e outros 
artefatos que contenham mercúrio metálico 
em lixo doméstico ou industrial e que foi 
aprovado em fevereiro de 2009.

O sucesso da iniciativa levou o trabalho 
da Agenda Parlamentar para a Assembleia 
Legislativa, ao fim de 2008, e, neste ano, 
para os municípios. Com base em dados 
do Ipardes e IBGE, foram elencados 30 
principais municípios do Paraná. O CREA-
PR, por meio das entidades de classe, 
passou a fazer diagnósticos e a elaborar 
propostas para cada caso. A Secretaria de 

Estado do Planejamento do Paraná orientou 
a implantação da metodologia, que é usa-
da para elaborar Planos Plurianuais (PPAs) 
municipais. 

Quando prontas, as propostas da 
Agenda Parlamentar são entregues a to-
das as lideranças do município — prefeito, 
vereadores, Ministério Público, lideranças 
partidárias e até religiosas — por ocasião 
da reunião local de Governança Cooperati-
va. “A ideia é construir um amplo debate, 
aproximá-lo das lideranças e incorporar 
as propostas aos PPAs dos municípios. A 
receptividade é ótima, porque é uma ideia 
inovadora”, afirma Claudemir Prates, coor-
denador da Agenda Parlamentar. Segundo 
ele, além de atender um princípio consti-
tucional de cidadania, a Agenda é funda-
mentada na Lei 5.194, que regulamenta as 
profissões do Sistema CREA. 

No início de setembro a Agenda Par-
lamentar aconteceu em Santo Antônio da 
Platina, no Norte Pioneiro. Entre as propos-
tas da Associação Platinense de Engenha-

ria, Arquitetura e Agronomia estão a rea-
dequação das margens da rodovia BR 153, 
a sistematização da arborização urbana, a 
implantação de merenda escolar orgânica e 
a criação do Instituto de Planejamento.

A Agenda Paramentar tem parcerias es-
tratégicas com vários setores e entidades 
da sociedade, como as universidades, a Or-
dem dos Advogados do Brasil, Associação 
Comercial do Paraná, Associação dos Mu-
nicípios, Federação da Agricultura, Instituto 
de Engenharia, Sindicato dos Engenheiros, 
entre outros. Foi criado até um blog (www.
paranaemdebate.com.br) para aumentar a 
interação com os profissionais.

O fechamento dos trabalhos em 2009 
acontecerá no 34.o Encontro Paranaense 
de Entidades de Classe, de 11 a 13 de no-
vembro, em Curitiba. As propostas para os 
30 municípios serão consolidadas em um 
documento que será entregue a todos os 
deputados estaduais e aos virtuais candi-
datos ao governo do Paraná nas eleições 
de 2010.

intermodais na Zona Industrial de Curitiba e 
Araucária, com o transporte ferroviário. 

3. O segundo traçado, a leste, pode ser 
implantado em paralelo ao Canal Extravasor do 
rio Iguaçu, conectando Piraquara a São José dos 
Pinhais e permitindo a ligação turística do Litoral 
ao Aeroporto Afonso Pena. 

4. O aeroporto passaria a ser o elo para criação 
de um terminal turístico e de cargas na Região 
Metropolitana, podendo integrar-se aos portos de 
Paranaguá e Antonina. 

5. O Plano permite integrar por ciclovia os 
municípios de Almirante Tamandaré, Curitiba, 
Pinhais, Piraquara, Colombo e São José dos 
Pinhais e conectar à Linha Verde. 
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PARANAGUá Obras garantem modernização do porto

Aprofundamento dos berços, remodelação do cais 
e novos terminais e pátios estão em execução

padrão 
internacional

Projetos da Administração dos Por-
tos de Paranaguá e Antonina (Appa) e 
da Prefeitura de Paranaguá para refor-
mas, aprofundamento dos berços, remo-
delação do cais e até a construção de um 
Terminal Turístico de Passageiros mo-
vimentam o Porto de Paranaguá e pro-
metem não apenas manter o seu lugar 
como um dos mais importantes do País, 
mas também garantir competitividade 
em âmbito internacional.

Em Paranaguá, o processo de licita-
ção já está em pleno funcionamento. A 
previsão é que ainda este ano a empresa 
contratada comece as obras de aprofun-
damento dos berços e remodelação do 
cais. Será um dos maiores investimentos 
já realizados no porto, R$ 109,5 milhões, 

que a Appa faz com recursos próprios.
Segundo o superintendente da Appa, 

Daniel Lúcio Oliveira de Souza, estas 
obras vão aumentar a capacidade de atra-
cação, permitindo que o porto receba 
navios maiores do que comporta atual-
mente. “Não adianta dragar o canal e não 
aprofundar os berços. O navio tem que 
entrar e acostar”, explica o diretor-técnico 
da Appa, André Cansian.

Hoje o porto recebe navios de até 
285 metros de comprimento. As obras 
de aprofundamento de berços e reforço 
na estrutura do cais permitirão que na-
vios com até 340 metros de comprimento 
atraquem no porto paranaense. 

Todas estas obras, segundo Cansian, 
geram a necessidade de renovar o equi-

pamento de terra do complexo. Um 
novo pátio público de veículos e um ar-
mazém público de fertilizantes já foram 
concluídos e entregues este ano. Estão 
em andamento projetos para um novo 
silo graneleiro, que vai duplicar a capaci-
dade pública de armazenagem de grãos, 
que atualmente é de 100 mil toneladas, 
um Distrito Industrial Alfandegado para 
empresas não poluidoras e um terminal 
de Frigorificados, para exportação de 
carnes congeladas com capacidade para 
12 mil toneladas.

O objetivo destas obras, segundo o su-
perintendente da Appa, é fazer do porto 
paranaense um porto de padrão interna-
cional. “O mercado elegerá alguns portos 
nas regiões onde atuam para fazer suas es-
calas, e Paranaguá quer se posicionar para 
ser escala desse tipo de navio. Com uma 
infraestrutura ágil, eficiente e capaz, ele 
terá essa vantagem competitiva”, diz.

A previsão é que as obras nos berços 
iniciem ainda este ano e sejam entregues 
gradualmente em até 12 meses. Durante 
os trabalhos, o porto continua em opera-
ção. No final, de modo geral, a capacidade 
do porto aumentará em 30% em relação a 
sua estrutura atual, além de criar potencial 
para aumentar em até 80% a 
exportação de grãos.

META Oliveira, 
superintendente da 

Appa: “Queremos uma
infraestrutura ágil, 
eficiente e capaz”
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Cidades portuárias querem 
participação nos recursos

DEBATE Municípios teriam 2% de imposto que gerou R$17,5 bi

Ter um porto no município é um privilégio, 
mas sua operação também gera transtornos 
às cidades. A grande movimentação de car-
gas tem impacto sobre a infraestrutura urbana 
e, principalmente, sobre a qualidade de vida 
das pessoas. Diante dessa constatação, o 
prefeito de Paranaguá, José Baka Filho, está 
propondo a criação do Fundo de Manutenção 
para o Desenvolvimento do Município Portu-
ário (Fumdep), composto por 2% do Imposto 
de Importação arrecadado pela União, para 
ser aplicado nas cidades portuárias.

A ideia foi recebida com entusiasmo pe-
los participantes do 17.o Congresso Nacional 
dos Municípios Portuários, realizado no início 
de agosto, em Santos. Agora, segundo Baka, 
a proposta está no âmbito do Senado, onde 
o senador Osmar Dias deve apresentar uma 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC). 

“As regiões portuárias têm sérios pro-

blemas. As cidades reclamam que a riqueza 
passa, mas não fica nas cidades”, diz Baka. 
Segundo o prefeito, o governo federal arreca-
dou, em 2008, R$ 17,5 bilhões em Imposto 
de Importação.

TURISMo - Para o prefeito de Paranaguá 
uma obra que também ajudaria a aumentar a 
arrecadação seria a construção de um termi-
nal Turístico. “Paranaguá teve, recentemente, 
o seu conjunto histórico e urbanístico tom-
bado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), órgão do Ministério 
da Cultura, o que seria mais uma atração para 
os turistas”, afirmou. 

+ no site da revista 

 Paranaguá quer também terminal turístico

A instituição em números

O PORTO DE 
PARANAGUÁ

2.o  
maior porto brasileiro  
em movimentação de cargas

19  
berços de atracação

2.820 
metros de extensão de cais

maior 
porto graneleiro da América Latina

Movimentação em 2008
(em milhões de toneladas)

 Exportação Importação Total

22,1
10,8

33

Movimentação em 2008
(em bilhões de dólares)

 2007 2008

1411,7

18,9% maior do que em 2007

EM ObRAS Porto ganha 
novos terminais e pátios e quer 
chegar a padrão internacional

LUTA O prefeito de 
Paranaguá: 2% do 

Imposto de Importação 
para cidades 

portuárias
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MATEMÁTICA O professor Luis Moura: 
resistência porque falta motivação

discussão da matemática
Evento em Curitiba faz parte do calendário oficial 
de comemorações do Ano da França no Brasil

CONGRESSO Encontro internacional discute ensino de matemática na Engenharia

Os rumos do ensino da matemáti-
ca na engenharia face às novas realida-
des tecnológicas em um mundo cada 
vez mais complexo e globalizado. Este 
é o principal tema de discussão do 
Primeiro Congresso Internacional de 
Matemática, Engenharia e Sociedade 
(1.o ICMES 2009), que acontecerá em 
Curitiba, de 9 a 11 de dezembro. Para 
o professor Luis Mauro Moura, do cur-
so de Engenharia Mecânica da Pontifí-
cia Universidade Católica (PUC-PR), 
organizadora do evento, em parceria 

com o Institut National des Sciences 
Appliquées de Lyon (INSA Lyon), 
existe uma resistência de alunos e pro-
fissionais em usar a matemática para 
resolver as questões que aparecem no 
dia a dia da engenharia ou da indús-
tria, apesar de a matéria ser constan-
temente requerida. 

O evento integra o calendário 
oficial de comemorações do Ano da 
França no Brasil. Mais informações 
sobre o encontro no www.pucpr.br/
eventos/2009/icmes/.
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 Conselho coordena 
também registro de 
profissionais

TODOS Marcelo 
Caribé: fiscalização 

que interessa aos 
profissionais e à 

sociedade

REGISTRO Conselho trabalha por proteção aos profissionais e à sociedade

atuação 

A fiscalização do exercício profissional é revista em 
lei devido à alta relevância ao desenvolvimento

regulamentada

A fiscalização dos CREAs foi instituída em razão da alta relevância dessas profissões ao 
progresso socioeconômico e também devido à necessidade de conhecimentos técnicos para 
o exercício das profissões tecnológicas, em virtude do risco à coletividade da atuação ilegal 
ou irregular de leigos e de profissionais sem formação adequada ou mal intencionados. “Para 
que os CREAs pudessem cumprir sua missão legal de fiscalizar o exercício das profissões 
de forma efetiva, foi instituída, pela Lei n.o 6.496/77 a ART – Anotação de Responsabilidade 
Técnica, documento que deve ser emitido sempre que houver a construção de obras ou a 
prestação de quaisquer serviços afetos às profissões ligadas ao Conselho”, afirma Caribé.

Fiscalização é pela relevância das profissões 

IMPoRTÂNCIA

O CREA-PR, como entidade 
pública – Autarquia Federal – ins-
tituída pela Lei n.º 5.194/66, possui 
a atribuição de fiscalizar o exercício 
profissional nas áreas da Engenharia, 
Arquitetura, Agronomia e Geociên-
cias. “O exercício regular da profissão 
constitui-se em tema importante a 
toda a sociedade e de grande interes-
se para os profissionais e as pessoas 
jurídicas que necessitam de registro 
no CREA-PR”, explica o gerente do 

Departamento Jurídico do Conselho, 
advogado Marcelo Caribé.

Segundo ele, a atribuição do 
CREA é cobrar que profissionais e 
empresas ajam conforme os preceitos 
legais e de acordo com os princípios 
éticos estabelecidos pela Resolução 
n.º 1.002/2002, do CONFEA. “Des-
ta forma, os profissionais e as pessoas 
jurídicas atuantes nas áreas da En-
genharia, Arquitetura, Agronomia e 
Geociências estarão não apenas cum-
prindo as normas, mas principalmen-
te garantindo segurança à sociedade 
quando de suas demandas nas áreas 
tecnológicas”, afirma.

Caribé lembra que o exercício 
regular dos profissionais e empresas 
também colabora para a dignifica-
ção das profissões e para a evolução 
socioeconômica dentro dos padrões 
éticos e de qualidade exigidos pela 
coletividade.
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 A classe 
do lixo

Gesso ainda  
não tinha tecnologia 
para reciclagem;  
agora, pode ser usado 
como fertilizante

entulho 
engessado

RESÍDUOS 60% do lixo urbano são gerados pela construção civil

por MAIGUE GUETHS

Os resíduos gerados pela construção 
civil representam 60% de todo o lixo 
urbano de uma cidade e, desse total, 
5% correspondem a descartes de gesso. 
Pode parecer um percentual pequeno 
dentro de uma caçamba que, em ge-
ral, agrega restos de praticamente to-
dos os materiais usados na construção. 
A questão é que o gesso, ao contrário 
da maioria dos outros materiais, não é 
reaproveitado nem reciclado, gerando, 
assim, um problema sério sobre a des-
tinação correta do produto.

Resolução 307/2002 do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Cona-
ma), que implementou diretrizes para 

a redução dos impactos ambientais 
gerados pelos resíduos da construção 
civil, classificou o gesso como único re-
síduo de Classe C, ou seja, para o qual 
não foram desenvolvidas tecnologias 
ou aplicações economicamente viáveis 
que permitam a sua reciclagem. 

A resolução baseou-se em regras da 
Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT), que classifica o gesso 
como material não inerte, pois se solu-
biliza em água. Por isso, não pode ser 
descartado misturado a outros resídu-
os, nem pode ser confinado em áreas 
de aterros sanitários. Segundo estudo 
do Departamento de Engenharia de 
Construção Civil da USP, em contato 
com umidade e condições anaeróbicas 
com baixo pH, e sob ação de bactérias 
redutoras de sulfatos (o produto é um 
sulfato de cálcio) - condições presentes 
em muitos aterros sanitários e lixões 
– o gesso pode formar gás sulfídrico, 
que possui odor característico de ovo 
podre, além de ser tóxico e inflamá-
vel. 

Por este motivo, países desenvol-

vidos baniram o produto dos aterros 
sanitários. No Brasil, segundo a reso-
lução, os restos de gesso devem seguir 
as normas técnicas vigentes, mas sem 
empresas que façam triagem para re-
ciclagem do produto, a única alterna-
tiva para as empresas e construtoras é 
levar o material descartado para ater-
ros industriais.

“Este é um resíduo de difícil des-
tinação. Por isso, a orientação do Sin-
duscon às construtoras é que na hora 
de contratar uma empresa fornecedo-
ra de gesso, esta tem que se compro-
meter em dar o destino correto aos 
restos”, explica o engenheiro Tiago 
Guetter, vice-presidente da área de 
Meio Ambiente do Sindicato da In-
dústria da Construção Civil do Paraná 
(Sinduscon-PR).
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Empresa recicla gesso para uso na agricultura

SOLUÇÃO Minorgan mistura produto a esterco e consegue bons resultados

O engenheiro Tiago Guetter, vice-
presidente da área de Meio Ambiente 
do Sinduscon-PR, lembra que parte dos 
resíduos de gesso pode ser aproveitada 
dentro da própria obra. O reaproveitamen-
to do material, aliás, começa a encontrar 
caminhos. A Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Chapas para Drywall, por 

exemplo, defende que o resíduo pode 
ser usado pela indústria cimenteira 

para atuar como retardante de 
pega, tornando mais lenta a 
secagem do cimento. Também 

podem ser reprocessados nas 
próprias fábricas de chapas de 

gesso para drywall ou destinados para uso 
agrícola, como condicionadores de solo.

E é justamente esta última aplicação 
que pode trazer a solução para o Paraná. 
Há dois anos, a empresa Fertilizante Mi-
norgan, sediada em Mandaguari, no Nor-
te do Paraná, desenvolve pesquisas para 
uso do produto como adubo. O projeto já 
obteve parecer favorável do Ministério da 
Agricultura e da Secretaria de Agricultura 
do Paraná e aguarda, agora, aprovação e 
liberação da licença ambiental pelo Insti-
tuto Ambiental do Paraná (IAP). 

O engenheiro agrônomo Márcio Hen-
rique Salvalagio, responsável técnico da 
empresa, explica que o projeto prevê a 
adição do gesso ao adubo orgânico (ester-
co). Os dois anos de pesquisas mostraram, 
segundo ele, que as substâncias do gesso 
não representam riscos de contaminação 
ao solo. O produto, que chega à fábrica, 

é limpo, triturado e só depois adicionado 
ao esterco, na proporção de 5% do total 
do insumo.

“O gesso tem altos teores de cálcio e 
enxofre, substâncias que vêm enriquecer 
o produto. O resultado é excelente por-
que são dois elementos importantes para 
as plantas”, diz. O cálcio, por exemplo, 
atua como agente equilibrador do PH do 
solo, tornando-o menos ácido e o enxofre 
tem outras funções importantes, atuando 
no crescimento celular e na floração das 
plantas.

A expectativa da empresa, segundo 
Salvalagio, é absorver grande parte da ge-
ração de resíduos de gesso, inicialmente 
da região norte do estado. A Minorgan pro-
duz, hoje, cerca de 1,2 mil toneladas de 
adubo orgânico por mês. A adição de 5% 
de gesso a este material significaria o uso 
de 70 toneladas de gesso, mensalmente.

NOVIDADE Márcio e 
o gesso em pó: solução 

para resíduo que não 
era reciclável
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Projeto já em andamento 
prevê o reassentamento de 
677 famílias num projeto da 
prefeitura de Curitiba e Cohab

MUDANÇA Reurbanização dá novo perfil à mais antiga ocupação de Curitiba

por MAIGUE GUETHS

A primeira etapa do projeto de ur-
banização desenvolvido pela Prefeitura 
de Curitiba, por meio da Cohab na Vila 
Parolin, a mais antiga ocupação irregular 
da cidade, com mais de 50 anos e 1.507 
domicílios, já mostra sua cara nova. O 
projeto prevê o reassentamento de 677 
famílias, que vivem em situação de risco 
à beira de rios na região ou em pontos de 
adensamento excessivo na vila, para casas 
ou sobrados com até três quartos. 

O projeto de 
urbanização da Vila 
Parolin em números

VIDA NOVA

1.507 famílias beneficiadas, recebendo cada uma o título de propriedade do imóvel

677 famílias reassentadas em casas e sobrados com até três quartos, com tamanho de 28 a 43 m2

830 residências vão receber obras de infraestrutura

24 becos serão abertos para facilitar o acesso da população, sendo todas as ruas pavimentadas 

15 metros será a largura da faixa de preservação permanente do Rio Vila Guaíra, com calçada, 
pavimentação e iluminação pública

2 anos é o prazo para execução do projeto PAC Parolin

R$ 32,8 milhões
é o custo da urbanização

de
cara 
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 O bom exemplo da dona de casa Maria das Graças

Casas são distribuídas com a 
ajuda dos moradores

DEMOCRáTICO Cadastro e reuniões definem ocupação dos sobrados

A distribuição das casas foi feita com a 
ajuda da Associação dos Moradores a partir 
de um cadastro, identificando idosos, que 
não poderiam ser transferidos para sobra-
dos, por exemplo, e a composição das fa-
mílias para direcioná-las para unidades com 
um, dois ou três quartos. 

As primeiras casas entregues estão em 
fase de obras. A Cohab entrega a unidade, o 
morador faz muros, lajotas e, se quiser, pode 
ampliar a planta dentro do seu terreno.

No caso da Vila Parolin, a urbanização 
prevista para o local inclui as seguintes 
obras: demarcação topográfica, execução 
das redes de drenagem pluvial e iluminação 
pública, organização do sistema viário, pavi-

mentação de ruas, recuperação habitacional 
em unidades com precariedade, execução 
de instalações hidráulico-sanitárias nos do-
micílios, recuperação ambiental da margem 
do rio Vila Guaíra e o desenvolvimento de 
trabalho social com a comunidade. 

O projeto de urbanização da Vila Paro-
lin inclui, também, a construção de depó-
sitos de material de reciclagem para evitar 
o acúmulo de lixo nos imóveis da área de 
reassentamento e de uma escola com 14 
salas de aula para atender alunos de 1a à 4a 
série do Ensino Fundamental da rede mu-
nicipal de ensino. O programa deve estar 
concluído, segundo a Cohab, até a metade 
de 2010.

A prestação de cada imóvel será 
subsidiada, de acordo com a renda dos 
futuros mutuários, com prazo de até 
20 anos. Outras 830 serão atendidas 
com obras de infraestrutura e melhoria 
habitacional na própria vila. O custo 
total do projeto é de R$ 32,8 milhões, 
sendo R$ 17,2 milhões de recursos da 
Prefeitura e o restante do Governo Fe-
deral, dentro do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC).

Para engenheiros e arquitetos que 
trabalham na Cohab, a urbanização 
da Vila Parolin está sendo um desafio. 
“Trata-se de uma área nobre da cida-
de, mas que estava deteriorada pelo 
tempo de ocupação, pela densidade 
ocupacional, e com uma infraestrutura 
problemática. Nós tínhamos um desa-
fio de idealizar um projeto que pudesse 
ser executado com a adesão das famí-
lias”, conta a arquiteta Teresa Elvira 

Gomes de Oliveira, diretora técnica da 
Cohab.

O primeiro diferencial do proje-
to em relação a outros programas de 
urbanização, segundo o presidente da 
Cohab, Mounir Chaowiche, é o reas-
sentamento dentro da própria comuni-
dade. Com isso, preservam-se os laços 
sociais e de emprego existentes. Nesse 
sentido, foram adquiridas várias áreas 
livres no entorno da ocupação, em um 
total de 79,9 mil metros quadrados, o 
equivalente a 12 campos de futebol, 
onde estão sendo construídas as novas 
habitações. 

Outra preocupação, segundo a 
arquiteta, foi na elaboração dos pro-
jetos das novas casas. Como se trata 
de uma região nobre, com terrenos de 
alto custo, a equipe chegou a pensar 
na construção de prédios, mas a ideia 
foi descartada porque implicaria mais 

despesas para as famílias com o paga-
mento de condomínio. Foi então que 
se optou em fazer os sobrados, uma 
alternativa que deu certo.

“Estas 677 novas casas não vão 
ficar marcadas como um conjunto da 
Cohab. Elas estão integradas na paisa-
gem. Tem a integração social, do de-
senho urbano, e também a integração 
física”, diz a arquiteta.

O CAMINHO 
Arquiteta Teresa Elvira: 
desafio de idealizar um 
projeto executado com 
a adesão das famílias
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história de luta 
No centenário da classe, sindicatos e 

profissionais avaliam avanços e apontam desafios

EDUCAÇÃO Ensino técnico completa cem anos no brasil

por PATRÍCIA BLüMEL

O ensino técnico no Brasil com-
pleta cem anos em 2009. A primei-
ra escola foi criada no Campo dos 
Goytacazes, no Rio de Janeiro. O 
presidente da época era Nilo Peça-
nha. De lá para cá a categoria fez 
importantes conquistas, mas ainda 
luta por valorização profissional, por 
uma remuneração adequada e por 
uma educação de qualidade.

“Os técnicos são de grande im-
portância e cada vez mais demanda-
dos no mercado de trabalho. São eles 
que fazem o elo entre os projetos e a 
sua execução”, explica o presidente 
do Sindicato dos Técnicos Indus-
triais no Estado do Paraná (Sintec), 
técnico industrial Solomar Pereira 
Rockemback.

Segundo ele, o governo Lula tem 
incentivado os cursos técnicos, o que 
também aponta para a necessidade 
destes profissionais no mercado. 
“Até 2003 o Brasil contava com 140 
escolas técnicas. O atual governo 
promete entregar 214 novas escolas 
até o final do mandato, sendo 100 
somente este ano. É um investimen-
to essencial e sem igual na história 
do ensino técnico”, avalia Rockem-
back.

O técnico industrial e membro 
da diretoria do CREA-PR, Waldir 
Aparecido Rosa, concorda. “O mer-
cado atual tem campo de trabalho 
para os técnicos de todas as áreas, 
por isso a importância da formação 
de novos profissionais na área”, con-

ta. No CREA-PR estão registrados 
14.112 técnicos de nível médio. 

Em comemoração ao centenário 
os desafios da categoria foram dis-
cutidos durante o X Congresso de 
Sindicalismo Global (X CONSIG), 
realizado em agosto pela Federação 
Nacional dos Técnicos Industriais 
(FENTEC). “O evento foi funda-
mental para a discussão das ques-
tões que ainda desafiam a categoria 
como a busca do mínimo salarial, a 
valorização e a qualidade do ensino”, 
afirma Waldir Rosa, que participou 
do congresso.

Outro marco do centenário foi 
a Lei n°11.940/2009. “A lei foi pro-
mulgada em maio e estabeleceu o 
ano de 2009 como ano do ensino 
técnico e também estabeleceu o dia 
23 de setembro como o dia do téc-
nico”, explica Rockemback. 

Técnicos agrícolas - Os técnicos 
agrícolas comemoram seu centená-
rio em 2011 e também têm muito 
a comemorar. “Nestes 100 anos 
construímos a valorização profissio-
nal, estabelecemos as atribuições e 
responsabilidades profissionais, con-
quistamos legislação própria e tive-
mos a organização dos sindicatos”, 
afirma o presidente do Sindicato dos 
Técnicos de Nível Médio do Paraná 
(SINTEA), técnico agrícola Gilmar 
Zachi Clavisso. 

Para comemorar o centenário 
será editado um livro com a história 
dos técnicos agrícolas e será realiza-
do o 3.o Encontro Nacional dos Téc-
nicos Agrícolas.

+ no site da revista 

 Centro Paula 
Souza, de 
São Paulo, é 
referência no 
ensino técnico
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Técnico Agrícola pode ter habilitação em várias áreas; algumas:

ONDE ATUAR

Quase todo dia Emerson Pi-
nheiro Mendes, de 22 anos, sai 
de sua sala no Departamento de 
Fiscalização e Agropecuária da Se-
cretaria de Estado da Agricultura e 
Abastecimento (Seab) para, ao lado 
de um veterinário, ir até um dos 
quatro municípios que integram a 
unidade Curitiba da Seab – além 
da Capital, Pinhais, Quatro Barras 
e Piraquara. Ali, os dois vão fisca-
lizar se as propriedades da região 
estão cumprindo o que determina a 
legislação e os programas estadu-
ais, como o Programa de Combate à 
Febre Aftosa, um dos carros-chefe 
da área de pecuária. 

“Nós mesmos vacinamos, fa-
zemos a contenção dos animais”, 
conta Emerson, capacitado em uma 
das várias funções que cabem ao 
Técnico Agrícola, categoria que 
também é representada pelo sis-
tema CONFEA/CREA. Formado pelo 
Colégio Agrícola Estadual Olegá-
rio Macedo, de Castro, em 2004, 
Emerson pretende fazer veterinária 
e continuar sua carreira cuidando 
de animais de grande porte. 

Técnico fiscaliza 
propriedades 
rurais pela Seab

No CAMPo

Um guia de oportunidadesPRoFISSÃo e MERCADo

Só no Paraná existem  
22 colégios agrícolas que 
oferecem habilitação

TÉCNICO AGRÍCOLA Atuação em diversos setores

visão ampla

Para exercer a função de técnico agrí-
cola, é preciso cursar uma das escolas re-
conhecidas no País. Só no Paraná, são 22 
colégios agrícolas, sendo 19 estaduais, dois 
federais e um particular. Para fazer o curso 
é preciso ter o ensino fundamental comple-
to. Neste caso, a duração é de três anos, 
unindo disciplinas do ensino médio com 
as profissionalizantes. Já quem tem ensino 
médio completo, pode fazer só as aulas téc-
nicas com dois anos de duração.

Hoje, só no Paraná, existem 5 a 8 mil 
técnicos agrícolas atuando em todos os 
municípios.

Segundo o presidente do Sindicato dos 
Técnicos Agrícolas de Nível Médio no Es-
tado do Paraná (Sintea-PR), Gilmar Zachi 
Clavisso, nas escolas, o técnico vai aprender 
de tudo, desde fazer projetos hidráulicos e 
elétricos, produzir mudas para plantio, fa-
bricar vinho, instalar bombas, enfim, terá 
uma visão completa de como administrar 
uma fazenda. 

Os profissionais atuam nos setores pú-
blico e privado. Na esfera pública, estão 
principalmente em órgãos municipais, 
estaduais e federais das áreas da Agricul-
tura e Meio Ambiente. No setor privado, 
atuam em cooperativas agropecuárias, no 
comércio de insumos agropecuários, em 
consultorias, empresas de planejamento e 
topografia. São empregados, autônomos 
ou empresários, além de produtores rurais.

 Agricultura orgânica

 Açúcar e álcool

 Carnes e derivados

 Florestal

 Leite e derivados

 Metereologia e pesca

 Pecuária

 Enologia

 Agroindústria
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Evento vai acelerar 
projetos já previstos 
e que vão repercutir 
em melhoria para  
a população

Curitiba espera investimentos 
de R$ 3,2 bilhões em obras para 
sediar a Copa do Mundo de 2014. 
Os recursos devem vir dos gover-

do estão o corredor metro-
politano, as vias de integra-
ção radial metropolitanas 
e o Sistema Integrado de 
Monitoramento (SIM). “São 
obras que pleiteamos e que 
devem receber investimen-
tos do Programa de Acelera-

ção do Crescimento (PAC) da 
Mobilidade Urbana”, afirma o 

secretário executivo do Comitê, 
Wilson Portes. No total, as obras 

estão orçadas em cerca de R$ 189 
milhões.

Para Luiz de Carvalho, gestor 
da cidade-sede da Copa de 2014, a 
principal obra prevista pela Prefei-
tura de Curitiba é a construção do 
metrô entre os terminais do Santa 
Cândida e CIC Sul, passando pelo 
estádio Joaquim Américo (Arena). 
Outra prioridade é a ligação entre o 
Aeroporto Afonso Pena e a cidade, 
pela Avenida das Torres. Outros in-
vestimentos são em infraestrutura e 
somam R$ 2,1 bilhões. 

Segundo ele, a maioria dos pro-
jetos apresentados à Fifa para se-
diar a Copa já integra o Plano de 
Governo do prefeito Beto Richa. 
“A Copa é uma grande oportuni-
dade de acelerar a execução desses 
projetos. Teremos quatro anos de 
muito trabalho que vão representar 
uma grande melhoria na qualidade 
de vida, na mobilidade e também 
grandes oportunidades de gerar 
empregos e renda”, disse Carvalho.

Obras como as do Estádio Joa-
quim Américo serão feitas com ou-
tras fontes de investimentos.

nos federal, estadual e municipal e 
também de parcerias público-pri-
vadas. “Já existem entendimentos 
com grupos nacionais e também 
do exterior interessados em inves-
tir”, informa o vice-governador e 
coordenador do Comitê Executivo 
para Assuntos da Copa do Mundo, 
Orlando Pessuti. O governo federal 
também estuda lançar um Progra-
ma de Aceleração do Crescimento 
(PAC) destinado exclusivamente 
para a Copa de 2014 e para a Olim-
píada de 2016.

Entre as obras previstas como 
prioritárias pelo Governo do Esta-
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Mundial abrirá vasto campo de 
trabalho para profissionais

LEGADO Obras devem beneficiar toda a população

O presidente do CREA-PR, álva-
ro J. Cabrini Jr., lembra que a Copa 
do Mundo é o maior evento midiá-
tico do planeta. “É a oportunidade 
para o Brasil se projetar definiti-
vamente como uma grande nação 
perante o mundo e os profissionais 
devem aproveitar esta oportunidade 
para mostrar sua capacidade técni-
ca”, afirma.

O vice-presidente do CREA-PR, 
engenheiro civil Gilberto Piva, re-
presentante da entidade no Comitê, 
afirma que é preciso realmente uti-
lizar a oportunidade gerada com a 

sede do Mundial. “Será uma oportu-
nidade importante de trabalho para 
os profissionais da Engenharia e da 
Arquitetura e também serão obras 
que vão ficar na cidade benefician-
do toda a população”, avalia.

O vice-governador Orlando Pes-
suti concorda. “Não teremos elefan-
tes brancos em Curitiba. A cidade e 
o Paraná como um todo certamente 
servirão de referência para as ou-
tras cidades-sede da Copa. O povo 
paranaense ficará orgulhoso e as 
conquistas ficarão para seus filhos 
e netos”, disse Pessuti.

As prioridades e os recursos foram discutidos 
em uma primeira reunião em Brasília, no último dia 
23 de setembro. Na reunião foram apresentados 
os projetos para Curitiba e discutidos os prazos de 
conclusão das obras. 

A Copa do Mundo conta com 12 cidades-sede e o 
governo federal pretende, por meio do PAC da Mobili-
dade Urbana, investir R$ 5 bilhões, o que inviabilizaria 
vários projetos, já que o montante solicitado só por 
Curitiba é de R$ 3,2 bilhões. O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (BNDES) também 
anunciou que vai disponibilizar mais R$ 4,8 bilhões 
para a reforma/construção de estádios para a Copa, o 
que equivale a R$ 400 milhões por estádio. 

“A cidade está à frente das demais cidades-sede e 
estamos tranquilos de que realizaremos as obras neces-
sárias para sediar o Mundial”, afirma Luiz de Carvalho.

Copa vai acontecer 
em 12 cidades

oNDE
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 Conheça as 12 
cidades-sede da 
Copa do Mundo 
de 2014

INVESTIMENTOS

Conheça quais são e quanto custam as obras pleiteadas para Curitiba com valor total de R$ 3,2 bilhões

Corredor Metropolitano  
R$ 137, 4 milhões

Vias de Integração Radial 
Metropolitanas  
R$ 41,9 milhões

Sistema Integrado de 
Monitoramento 
R$ 10 milhões

Total: R$ 189,3 milhões

Vias de Integração Radial – 
Ligação Aeroporto/Rodoferroviária 
R$ 17,4 milhões

Anel Viário 3 
R$ 31 milhões

Requalificações Urbanas – 
Avenidas Visconde de Guarapuava 
e Cândido de Abreu 
R$ 10,6 milhões

Sistema Integrado de 
Monitoramento 
R$ 58,2 milhões

Metrô de Curitiba 
R$ 2 bilhões

Total: R$ 2,1 bilhões

Estádio Joaquim Américo 
R$ 90 milhões

Obras adjacentes ao Estádio 
R$ 34 milhões

Recuperação ambiental e ampliação da capacidade de transporte 
R$ 187 milhões

Programa Integrado de Desenvolvimento Urbano e Social 
R$ 210 milhões

Programa Integrado de Desenvolvimento Urbano e Social 
R$ 261 milhões

Obras de Melhoria no Aeroporto Internacional Afonso Pena 
sem estimativa

Obras complementares 
R$ 77,6 milhões

Governo do Estado Prefeitura de Curitiba Outras fontes de investimento
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PLURAL Um tema, duas opiniões

EVENTO Chiesa, da UFPR, e Duarte, da PUCPR, divergem sobre situação da cidade

Sim, talvez, não
Curitiba pode se preparar para os jogos da Copa do Mundo de 

2014? Sim. Vale a pena se preparar? Talvez... A cidade está prepa-
rada? Não.

Serão três, talvez quatro jogos da Copa em Curitiba. A não ser 
que seja alguma partida entre Togo e Tuvalu, serão dezenas de mi-
lhares de torcedores, curitibanos e turistas, descolando-se pela cidade. 
Há pelo menos dois problemas de infraestrutura.

Estacionamento: hoje, nem precisamos de um Atletiba para sa-
ber que não há estacionamentos privados suficientes – nem na rua, 
“privatizada” por “guardadores”. Claro, empresários teriam interesse 
em construir e explorar estacionamentos para os jogos da Copa. Mas 
esses estacionamentos seriam rentáveis depois? Eu gostaria que sim. 
Estacionamento privado é mais justo para a cidade, pois paga quem 
se desloca de carro. Mas sendo realista, comercialmente, depois da 
Copa, grandes estacionamentos privados junto ao estádio não se sus-
tentarão. O que poderá acontecer? Uma improvisação generalizada, 
ou uma ajudazinha com dinheiro público, não é...

Transporte público: o sistema que temos hoje não atenderia com 
qualidade os torcedores – que, espero, usem o transporte público, pois 
se escolherem carros ou táxis tudo pode ser pior. Uma das soluções 
cogitadas é o metrô. Vejam, o projeto do metrô, se pudesse ficar pronto 
em quatro anos, por algum esforço de engenharia e financiamento sur-
preendente, seguiria o eixo Norte-Sul do biarticulado. Quantos hotéis 
vocês conseguem contar neste eixo? Os hotéis não estão aí. Há vários 
no Batel, junto à rodoferroviária, em São José dos Pinhais. Enfim, esta 
linha do metrô não resolveria o problema da Copa.

E depois? Esta linha melhoraria substancialmente o transporte 
público de Curitiba? (Só responda quem anda de ônibus).

O CREA me pediu para dizer apenas por que acho que não esta-
mos preparados. Mas, será que uma operação especial de táxis e ônibus 
– os ônibus da Copa, não poluentes, confortáveis, que depois seriam 
integrados ao sistema – não poderia resolver nosso problema?

Todas as condições reunidas
Curitiba reúne todas as condições para cumprir esse desafio: 

sediar jogos da Copa 2014. A FIFA e o Comitê Organizador 
Brasileiro têm mostrado satisfação e surpresa com a qualida-
de e credibilidade do trabalho desenvolvido pelos paranaenses. 
Desde a aprovação do Brasil como sede, em 2007, até a escolha 
oficial da cidade em maio passado, comprovou-se a eficiência 
dos atores locais na defesa de Curitiba através de um “portfólio” 
de propostas e projetos viáveis e impecavelmente apresentados. 

Muitos projetos básicos já foram entregues e revistos, ou 
estão sendo licitados; a exemplo do estádio-sede e de inúme-
ras operações urbanas. Passaram incólumes pelas exigências dos 
critérios da FIFA, que incluem uma rigorosa análise da infraes-
trutura da cidade e sua região, em termos de rede hospitaleira, 
energia, transportes, mobilidade e acessibilidade, segurança, sa-
neamento e telecomunicações. 

O mérito é de todos: governantes, técnicos e empresários 
coordenados pelo IPPUC, num aprendizado que impõe sin-
tonia entre as diferentes esferas de governo e a sociedade. A 
experiência da Copa 2014 consolidará a cidade como sede de 
eventos internacionais de porte, a exemplo do que já ocorreu 
com a COP/MOP-2006. 

Curitiba e toda a região metropolitana serão beneficiadas pe-
las obras de infraestrutura, pelos avanços técnicos e gerenciais, 
além de receber um legado sociocultural importante. Entre os 
principais aspectos destacados pela FIFA estão: garantir a susten-
tabilidade socioambiental das intervenções e incorporar as melho-
rias urbanas, econômicas e culturais ao cotidiano da cidade. 

São previstos investimentos da ordem de 3,25 bilhões de 
reais – 90% proveniente de fontes estatais, e o restante da inicia-
tiva privada. Todos os projetos convergem para o olho do fura-
cão – o estádio e seu entorno. Curitiba é forte candidata a sediar 
também a Copa das Confederações de 2013.

PAULO CHIESA é arquiteto, professor da UFPR  
e secretário de urbanismo de São José dos Pinhais

FÁbIO DUARTE é arquiteto, professor do mestrado  
e doutorado em Gestão Urbana da PUCPR

Copa 2014:  
Curitiba está preparada para 

o desafio da infra-estrutrura?
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O CREA-PR está tratando o tema com 

o cuidado e importância que o mesmo 

merece. Estão sendo estudadas 

medidas para apoiar, fiscalizar esses 

trabalhos e, principalmente, contribuir 

com aqueles que estejam engajados 

nesta tarefa.”

“

Por Dagoberto Waydzik, engenheiro civil e conselheiro da CEECoPINIÃo

Desde a promulgação da Constituição Federal em 
1988, nos artigos 182 e 183, nasce, oficialmente, o 
planejamento territorial e, nas escalas dos municípios. 
os planos diretores urbanos. Também com a Lei Federal 
10.257, do Estatuto das Cidades, de 2001, e com leis 
do Estado do Paraná, torna-se obrigatória a elaboração 
desse projeto para municípios com população igual ou 
superior a 20 mil habitantes.

E o que é um plano diretor municipal? Trata-se de 
um documento elaborado por: funcionários habilitados 
de uma prefeitura, participantes de diversos órgãos de 
classe, escolas, vereadores, conselhos de desenvolvi-
mento, representantes de segmentos da sociedade e a 
população em geral. 

O objetivo é nortear e ordenar a expansão urbana, 
garantir o resgate da história, dos recursos naturais, 
da cultura, da valorização do presente e da confiança 
do progresso e qualidade de vida do futuro através de 
proposição de novas leis ou alterando as existentes.

O plano diretor deve ser enviado pelo prefeito à 
Câmara de Vereadores, para que se discuta, apre-
cie, aprove e o torne Lei Municipal. O documento 
torna-se lei, disciplinando várias atividades do 
executivo. Porém, é um instrumento que pode ser 
adaptado conforme a necessidade do município, 
ora com o seu crescimento, ora com as possíveis 
modificações de vocações econômicas. É um 
processo contínuo e um legado da comunidade 
para os gestores públicos e legisladores locais. 
É a garantia da vontade comunitária e da segu-
rança da continuidade administrativa.

Atualmente o governo do Paraná, através 
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, só 
libera recursos de sua pasta para o município que 
possuir ou estiver em elaboração o seu plano dire-
tor. Todos os municípios são obrigados a tê-los. 

Infelizmente, a população, as entidades de classe e as 
próprias câmaras pouco participam, conhecem e enxer-
gam a importância de um plano diretor.

Outra preocupação é que, em muitos locais, estão 
sendo elaborados planos diretores somente com o fito de 
se adaptar à legislação. Outras vezes, os planos são elabo-
rados com inconsistências devido ao pouco montante de 
recursos liberados pelo poder público. Ainda, algumas 
empresas privadas sujeitam-se a trabalhar com remune-
ração abaixo do necessário deixando a desejar na quali-
dade do produto final.

O CREA-PR está tratando o tema com o cuidado 
e importância que o mesmo merece. Estão sendo estu-
dadas medidas para apoiar, fiscalizar esses trabalhos e, 
principalmente, contribuir com aqueles que estejam 
engajados nesta tarefa.

É imprescindível que as entidades governamentais 
propiciem maior divulgação dessa importante ferramenta 
de desenvolvimento. Que não se faça do Plano Diretor 
um simples documento cartorial. Que não se façam docu-
mentos e leis para dormirem dentro de gavetas públicas, 
como há muito vem ocorrendo em nosso país.

DAGobERTo wAyDzIK é engenheiro civil e conselheiro da CEEC

PLANEJAMENTO População e entidades de classe precisam se envolver mais

a importância do 

Plano Diretor  
Municipal
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Novidades a seu favor

Projeto inovador ajuda 
na preservação do meio 
ambiente e gera renda 
para agricultores

uma alternativa energética

DE PoNTA

Quatro produtores rurais da Re-
gião Oeste do Paraná estão vendendo 
energia para a Copel (Companhia Pa-
ranaense de Energia). Essa operação 
em paralelo com o sistema da em-
presa, como é chamada, acontece por 
meio da instalação, nas propriedades, 
de pequenas usinas de até 300 quilo-
watts movidas a biogás. 

O processo funciona da seguin-
te forma: os dejetos (de porcos, ga-
linhas, vacas, entre outros) vão para 

um biodigestor que gera bio-
gás. O biogás é injetado em 
um motor a combustão que 

aciona um grupo gerador e produz 
energia elétrica. Parte da energia elé-
trica é consumida na propriedade e, 
desde março deste ano, o excedente é 
vendido para a Copel. 

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) já regulamentou, em 
caráter excepcional, esta compra e ven-
da da energia produzida por meio de 
dejetos agroindustriais e de esgoto ur-
bano no Paraná. Os produtores partici-
pam de um Projeto Piloto Nacional de 
Geração Distribuída com Saneamento 
Ambiental, desenvolvido em parceria 
pela Copel e Itaipu Binacional.

“Este projeto é pioneiro no Brasil 
e após a sua conclusão a Aneel pre-
tende analisá-lo para então definir 
as diretrizes para uma eventual im-
plantação de um projeto de Gera-
ção Distribuída no Brasil”, destaca 
Francisco Oliveira, superintendente 
de Energias Renováveis da Copel. A 
ideia é também viabilizar a ampliação 
deste projeto piloto a um condomínio 
de microprodutores na bacia do rio 

Ajuricaba, no município de Marechal 
Cândido Rondon. 

Até 2006, na Granja São Pedro, 
da família Colombari, localizada em 
São Miguel do Iguaçu, os excremen-
tos dos 3 mil porcos eram depositados 
em lagoas de decantação. Sem desti-
nação, o gás metano produzido pelos 
efluentes servia para aumentar o bu-
raco na camada de ozônio. 

Essa situação mudou quando uma 
das lagoas foi coberta por um ba-
lão, que é o biodigestor, onde o gás 
metano fica armazenado e serve de 
combustível para fazer o gerador fun-
cionar. “Os dejetos viraram oportuni-
dade”, avalia José Carlos Colombari. 

Além da venda da energia exce-
dente, o produtor comercializa os 
créditos de carbono previstos no Me-
canismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL) do Protocolo de Kyoto e uti-
liza o biofertilizante (a parte líquida 
do biodigestor) nos seis hectares de 
grama que servem de pasto para os 
bovinos de corte.

A NOVA ENERGIA

25kwh produz a Granja São Pedro

30% dos excedentes são vendidos à Copel

R$ 450 é pago pela Copel por mês 

8% de todo o gás metano mundial é emitido pelo Brasil

46% de toda energia produzida no Brasil pode ser renovável, diz a ONU

Confira os números

MEIO AMBIENTE Dejetos de animais viram energia elétrica

TECNOLOGIA José Carlos e a cobertura 
que é um biodigestor: dejetos viraram oportunidade

VANGUARDA 
Francisco, da Copel: projeto 

pioneiro no Brasil
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cReA-PR, A mAioR 
do PARAná

você sabe com quem
está falando?

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

coloque a sua marca aqui.

(41) 3236-2141
comercial@todaeditora.com.br
www.todaeditora.com.brRevista

cR
EA

 p
R

o cReA-PR tem 47 mil PRofissionAis cAdAstRAdos de 
mAis de 370 PRofissões
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Libere sua criatividade com o inovador sistema de tecidos entre vidros Canvas Line da Wall Works.

Com tecidos de diversas cores e opacidades, milhões de alternativas de estampas através de nosso banco 
de dados à sua escolha ou com suas imagens personalizadas, além do charmoso recurso de iluminação, 
suas possibilidades são in�nitas para transformar seus ambientes em verdadeiras obras de arte.

Esqueça tudo 
que você conhece 
sobre divisórias.
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