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17 CURTAS O IPTU Verde de 
Curitiba e o Sobrade, a luta pelo 
desenvolvimento sustentável.

Mais seções

8 EXPRESSo Estudo de professor 
da UTFPR apresenta opções rentáveis 
para manter a reserva legal dentro da lei

5 CARTA Reserva legal ainda gera 
polêmica e leitor fala de investimento 
para mais produção

16 GUIA CREA Conheça os 
ganhadores do PCQ 2009 e a nova 
Biblioteca Virtual.

38 PRoFISSÃo e MERCADo 
Cresce a procura por profissionais da 
engenharia química, que têm incentivo 
para pós e carreira internacional

40 oPINIÃo Prefeito de Toledo 
fala da necessidade de quadros técnicos 
para conseguir e aplicar recursos

41 PLURAL Fernando Leite 
Cerqueira e Paulo César Soares falam do 
modelo de exploração do Pré-Sal

42 DE PoNTA Isolamento térmico 
e acústico em alta no mercado e 
disponível em novos empreendimentos 

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.

12 PALAVRA Presidente do CBIC 
fala sobre mercado imobiliário

ACESSE          .crea-pr.org.br

FAÇA a reportagem
Elas estarão nas próximas edições

Reinhold Stephanes, ministro da Agricultura. Eco-
nomista, formado pela Universidade Federal do Pa-
raná com especialização em Administração Pública 
na Alemanha. Foi deputado federal, ministro da Pre-
vidência e Assistência Social por duas vezes e mi-
nistro do Trabalho e da Previdência Social. Trabalhou 
no Ministério da Agricultura, foi secretário da Agri-
cultura do Paraná, secretário da Fazenda de Curitiba 
(cargo que assumiu quando tinha apenas 25 anos de 
idade) e presidente do extinto Banestado.

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

1 Desafios Mercado de trabalho para engenheiros. A 
demanda cresce. Como estão as perspectivas para o futuro.

2 Resíduos Decisão judicial autoriza encerramento e 
reconformação do aterro da Caximba.

3 Facilidade CREA-PR e IAP lançam Matriz de 
Impactos Ambientais
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Para você se programar

Confira um resumo de eventos

agenda

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

para se aprimorar

1º de fevereiro a 1º de outubro Ponta Grossa

Especialização em Manejo do Solo
Vai abordar e discutir as bases teóricas e as práticas de manejo neces-
sárias para uma produção agrícola sustentável, promover intercâmbio 
entre profissionais dos setores de pesquisa e de produção agropecuária. 
É necessário fazer pré-inscrição (página do Pro-Crea, no site do CREA-
PR). Depois, novo contato será feito pela coordenação do curso para 
efetivar a inscrição. O curso será viabilizado com 30 alunos. Para mais 
informações: aeacg@uol.com.br 

1º de março Curitiba

Georreferenciamento de  
Imóveis Rurais e Urbanos
Voltado para os profissionais e técnicos de nível médio contemplados na 
PL-0633/2003 e PL-2.087/2004 do CONFEA. Prevê o aperfeiçoamento 
dos profissionais para utilização de novas tecnologias, como GPS de 
precisão para o georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos. Have-
rá aulas expositivas, palestras e aulas práticas com a utilização do GPS 
topográfico, estação total, teodolito, nível e programas como posição e 
datageosis. Fones: (41) 3331-7712 / 3331-7712 / 3331-7651 / 3331-
7652. E-mail: extensao@utp.br

1º de março de 2010 a 28 de fevereiro de 2012 
Umuarama

Biotecnologia Aplicada à Agricultura
Mestrado voltado a profissionais que buscam maior qualificação numa 
área de aplicação recente, mas em franca expansão. Voltado para enge-
nheiros agrônomos, engenheiros químicos e engenheiros de alimentos. 
Também médicos veterinários, químicos, farmacêuticos, tecnólogos de 
alimentos, zootecnistas e áreas afins. Fones: (44) 3621-2885/3621-
2885. E-mails: nbc@unipar.br / mtdbiotecnologia@unipar.br 

6 de março de 2010 a 5 de novembro de 2011  
Cornélio Procópio

Especialização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho
Visa melhorar o desempenho dos profissionais da área de segurança 
do trabalho em suas atividades, atendendo aos preceitos legais. Podem 
participar os graduados em engenharia ou arquitetura. Portadores de 
diploma de outros cursos de graduação, que não atendam à legisla-
ção vigente (Lei nº 7.410), poderão participar desde que preencham 
o termo de responsabilidade e sejam graduados em cursos de carga 
horária expressiva (matemática, química e física). Fones: (43) 3520-
4035/3520-4035/3520-4015 (com Giuliana). E-mails: frank@utfpr.
edu.br / jancer_destro@uol.com.br / giuliana@utfpr.edu.br

Pós-graduação, MBA e outros cursos

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

Informação que interessa e a opinião de quem lêLEITURA RÁPIDA E oNLINE  

Março
4 e 5
ENCoNTRo ESTADUAL Do CREAJR

Maio
26 A 28
VII CoNGRESSo ESTADUAL DE PRoFISSIoNAIS 
ENCoNTRo PARANAENSE DE ENTIDADES DE CLASSE

Julho
7 E 8
FóRUM ESTADUAL DE INSPEToRES

Agosto
22 A 28
67.º SoEAA E VII CoNGRESSo NACIoNAL DE 
PRoFISSIoNAIS

Setembro
15 A 17
FóRUM DE DoCENTES E DISCENTES
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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 história das maiores canções de Chico
Quer saber pra quem foram feitas algumas das mais famosas 
canções de Chico Buarque de Holanda? Quem é a filha dos 
versos “você não gosta de mim, mas sua filha gosta” ou ainda 
o “você” de “Apesar de você”? Ou quem são “Carolina”, “Janu-
ária”, a “Morena dos Olhos d’água”, “Beatriz” e outras tantas? 
As revelações estão no livro “Histórias e Canções – Chico Bu-
arque”, de Wagner Homem, curador do site oficial de Chico 
Buarque e amigo pessoal do compositor. O livro foi lançado 
em novembro do ano passado, pela editora Leya Brasil.

os maiores dos maiores
No site RankBrasil estão os recordes 
do Brasil, inclusive na Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia brasileira. Na 
página principal, clique no link “recor-
des” e saiba qual foi a maior precisão 
topográfica poligonal, a cidade maior 
produtora de laranja ou onde aconte-
ceu a maior colheita de cana-de-açúcar 
do Brasil.

palavra do leitor 
A sua opinião

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

Patentes
Sou engenheiro filiado ao CREA-PR. Li a reportagem 
sobre patentes e achei muito interessante. Gostaria 
de informar que trabalho na área, juntamente com 
a minha esposa (que é advogada de propriedade in-
telectual), e posso prestar consultoria sobre o tema, 
redigir patentes, executar buscas etc. Fazemos pre-
ço diferenciado aos filiados ao CREA.

Arnoldo R. Richter Filho
arnoldinhofilho@gmail.com - www.aep.adv.br

Reserva legal
Sou engenheiro florestal e produtor rural e muito 
me espanta o texto do Sr. JOSÉ AROLDO GALLAS-
SINI, diretor presidente da COAMO, querendo aca-
bar com a reserva legal de 20%. Em seu texto 
só fala em perder renda, como se a eliminação 
dos 20% da reserva legal fosse a solução para 
todos os problemas da agricultura. Fala da des-
truição das florestas dos outros países, e que o 
Brasil necessariamente precisa seguir seus pas-
sos, quando critica as ONGs. Ora, vocês querem 
aumentar a renda, invistam em novas tecnologias 
para aumentar a produção. De que adiantará a 
renda sem a natureza? Acredito que existe uma 
simbiose entre a floresta e todos os seres vivos. A 
extinção da floresta acabará com essa simbiose e 
com todos nós. Temos que assegurar pelo menos 
uma parte de nossas florestas, para que nossos 
filhos e netos possam existir e ter como discutir e 
decidir o futuro da humanidade.

Denilson Eugenio Daemme  
Engenheiro Florestal  

Subsídios para perícias
Este segundo livro do doutor em agronomia Zung Che Yee 
está direcionado aos operadores do Direito, peritos judi-
ciais e assistentes técnicos que atuam nas áreas de Ciências 
Agrárias e Ciências Ambientais. O livro fornece subsídios 
necessários para a atuação em perícias judiciais e extra-
judiciais, com a discussão das diferentes metodologias de 
elaboração, ilustrando com exemplos reais, porém, des-
caracterizados, que possam ser enfrentados no cotidiano. 
Contém 14 estudos de casos práticos, sendo sete de perí-
cias rurais e sete de perícias florestais. 

o estudo das gemas
Um site português dedicado ao mundo 
da gemologia. No endereço, curiosida-
des, eventos pelo mundo, publicações 
de revistas, galerias (imagens de pedras 
preciosas), publicações de artigos e ser-
viços, como identificação de gemas e 
avaliações. O site também possui uma 
série de outras dicas de sites sobre o 
mesmo assunto. 

www.labgem.orgwww.rankbrasil.com.br

ERRAMoS: Paulo Safady Simão, nosso 
entrevistado nesta edição (p. 12 a 15), é presi-
dente da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção) e não da ABIC, como informado 
na edição 59.  
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A palavra do presidenteCARTA
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 

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 

Realização Toda Editora Av. Cândido de Abreu, 526 - 
Torre B, sala 1502 | Curitiba (PR) | (41) 3236-2141
toda@todaeditora.com.br | www.todaeditora.com.br

Coordenação Anna Preussler (jornalista)

Editor Flávio Arantes

Editor-adjunto Patrícia Blümel

Colaboram nesta edição

CREA-PR Rolf Gustavo Meyer 

Reportagem Patrícia Blümel, Ana Paula Moraes, 

Carolina Gabardo Belo, Luciano Patzsch, Irma Bicalho, 

Denise Ribeiro, Muriel Amaral, Vandré Dubiela, Giovana 

Campanha, Leonardo Handa, Jocelaine dos Santos.

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

* TIRAGEM 52.000 exemplares

DIREToRIA TRANSITóRIA

PRESIDENTE 
Eng. Agrônomo Álvaro José Cabrini Júnior

10 VICE-PRESIDENTE 
Eng. Civil Gilberto Piva

20 VICE-PRESIDENTE 
Eng. Civil Hélio Sabino Deitos 

10 SECRETÁRI0 
Eng. Mecânico Elmar Pessoa Silva 

20 SECRETÁRIo 
Eng. Agrônomo Paulo Gatti Paiva 

10 TESoUREIRo 
Eng. Civil Joel Kruger

CREAPR
R e v i s t a

em busca do 

CREA-PR e outras  
entidades selam parcerias 
para melhorar a fiscalização e 
auxiliar gestores municipais  

PRÉ-SAL A polêmica dos recursos que parece não ter fim

O ano que termina foi de grandes 
avanços para o CREA-PR como institui-
ção que promove a valorização dos pro-
fissionais, o fortalecimento das entidades 
e o desenvolvimento do Estado. Um dos 
destaques foi a Agenda Parlamentar. Um 
programa não teórico, totalmente de ação, 
realizado a partir de parcerias com as enti-
dades de classe das áreas da Engenharia, 
Arquitetura, Agronomia e Geociências.  

Em 2009, o programa chegou a 31 
municípios considerados pólos em suas 
regiões. Foram feitas 500 audiências com 
autoridades e 24 públicas. A Agenda 
Parlamentar prevê a elaboração de um 
diagnóstico, que dará origem a propos-
tas para o desenvolvimento e a melhoria 
da qualidade de vida da população dos 
municípios participantes. Na reportagem 
principal desta edição, veja um balanço 
das atividades. Saiba quantas propostas a 
Agenda Parlamentar priorizou e quantas 
já foram concluídas. Conheça também os 
planos da Agenda para 2010, que prevê 
outros avanços.  

Também nesta edição, uma entrevis-
ta com o presidente da Câmara Brasilei-
ra da Indústria da Construção (CBIC), 
Paulo Simão, que responde perguntas de 

três entidades paranaenses sobre Minha 
Casa Minha Vida, Incentivo à Formalida-
de, PAC, importância do profissional da 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
para o Desenvolvimento, Inovação e Tec-
nologia. Já na reportagem “Riquezas no 
fundo do mar”, a polêmica chamada Pré-
Sal. Sua descoberta promoveu a criação 
de novo marco regulatório de exploração 
e uma discussão sem fim da partilha dos 
recursos para a exploração e a produção 
nas áreas ainda não licitadas.

Ainda nesta edição, a inovadora par-
ceria do CREA-PR e o Tribunal de Contas 
do Estado para aumentar as fiscaliza-
ções em contratos de obras públicas e os 
desafios da educação, tema abordado em 
encontro realizado pelo Conselho em Foz 
do Iguaçu. Não deixe de participar. Envie 
sua crítica ou sugestão.

Boa leitura.
Álvaro J. Cabrini Jr.

engenheiro agrônomo e presidente do CREA-PR

Neste primeiro ano de trabalho auxiliamos 
os gestores com soluções para o 
desenvolvimento dos municípios e 
levantamento dos anseios da população”“

desenvolvimento  

Sua opinião é importante. Escreva através do 
link Fale Conosco no site www.crea-pr.org.br 
no item Comunicação
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

PATO BRANCO Nova administração dará continuidade aos trabalhos já iniciados

AREA-PR será presidida por engenheiro eletricista

mais participação
O CREA-PR sediou, em novem-

bro, o 2º Fórum Temático do GT 
Mulher. Com o tema “Os Desafios da 
Profissional - Sociedade & Tecnolo-
gia”, os cerca de 20 participantes de-
bateram e elaboraram um diagnóstico 
das mulheres em cargos de liderança, 
tanto os desafios quanto as mudanças 
necessárias. Para fortalecer as discus-
sões, uma das convidadas foi Gleisi 
Hoffmann, presidente do PT do Pa-

raná e primeira mulher a assumir um 
cargo na direção na Itaipu Binacional.

O fórum deu origem a um do-
cumento que irá embasar o plano de 
ação do GT Mulher para 2010. O 
documento será aprovado em dezem-
bro e deve ser enviado para análise 
no plenário do Conselho, em janei-
ro. Segundo a coordenadora do GT 
Mulher no Paraná, Adriana Baumel, 
a principal mudança é que o GT será 

CURITIBA  Em 2010, as coordenadoras estarão em todas as sete regionais

regionalizado. “Teremos coordenado-
ras em cada uma das sete unidades 
do CREA-PR”, diz Adriana. 

“O trabalho que o CREA-PR 
vem realizando com o GT Mulher 
é referência para o Sistema”, afir-
mou a conselheira federal do Paraná, 
Ângela Canabrava. Mesma opinião 
da coordenadora do GT Mulher do 
CONFEA, Maria Luíza Poci Pinto. 
(por Patrícia Blümel)

A entidade de classe AREA-PR (Asso-
ciação Regional de Engenheiros e Arqui-
tetos de Pato Branco) realizou no mês de 
novembro a eleição da sua nova diretoria. 
Aproximadamente 30 engenheiros e arqui-

tetos da cidade votaram, elegendo a chapa 
única presidida pelo engenheiro eletricista 
André Pallaoro. O evento de transmissão de 
cargos aconteceu dia 10 de dezembro. De 
acordo com o antigo presidente da AREA-PR,  

engenheiro civil Luiz Carlos Braun, a nova 
diretoria possui propostas de ações e proje-
tos diferentes, mas se comprometeu a dar 
continuidade às atividades em desenvolvi-
mento. (por Leonardo Handa)
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

A Regional Ponta Grossa fecha 2009 com um ótimo balanço de eventos sobre ética profis-
sional. Durante o ano foram realizados 12 eventos em toda regional, que reuniram 600 participan-
tes. As palestras foram realizadas em conjunto com a Associação dos Engenheiros Agrônomos de 
Guarapuava (AEAGRO), Associação dos Engenheiros Agrônomos da Região de Irati (AEARI), Asso-
ciação dos Engenheiros e Técnicos Florestais do Centro-Sul (AETFLOR), Associação Paranaense de 
Engenheiros Ambientais (APEAM) e Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais (AE-
ACG). Além dos profissionais, as discussões atraíram estudantes de diversas instituições de ensino, 
como Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNI-
CENTRO) e Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais (CESCAGE). (por Jocelaine dos Santos)

NATIvAS Área de reserva legal 
com jabuticabeiras 

ATENçãO Engenheiro Florestal 
Agnaldo José de Mattos e os alunos 

da Unicentro-Irati, em um dos eventos

PATO BRANCO Professor da UTFPR propõe alternativas rentáveis

reserva legal rentável
O atual Código Florestal Brasileiro 

determina que 20% da área de uma 
propriedade rural, localizada na região 
Sul do país, seja destinada para reserva 
legal, onde é permitido o manejo e o 
uso sustentável. Porém, essa utilização 
possui regras que muitos agricultores 
desconhecem. Apresentar essas regras 
e alternativas é o que pretende o pro-

fessor da UTFPR (Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná – Campus de 
Pato Branco) – e engenheiro agrôno-
mo, Idemir Citadin.

Em seu estudo, o professor acon-
selha a enriquecer a reserva legal com 
espécies frutíferas nativas, principal-
mente para a agricultura familiar. “As 
espécies que estamos estudando são a 

jabuticabeira, a pitangueira, o araçazei-
ro, a cerejeira do mato e a guabirobeira, 
características da mata atlântica com 
pinheiro”, diz Citadin. 

Segundo o professor, quatro mil 
mudas já foram distribuídas aos produ-
tores da região e a Universidade (cam-
pus de Pato Branco e de Dois Vizinhos) 
está multiplicando algumas espécies. 
“A reserva legal pode ser manejada 
para aproveitamento, então, quanto 
mais diversidade, melhor”, destaca. 
(por Leonardo Handa)

Ano positivo com 12 debates sobre ética
PONTA GROSSA Estudantes participaram das discussões
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CURITIBA

Festa da educação 
ambiental, saúde e 
cidadania

O Programa Agrinho, desenvolvi-
do pela Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná (FAEP), com diver-
sas parcerias, premiou em outubro os 
trabalhos de crianças, professores, 
escolas e municípios que se desta-
caram em 2009. Foram 212 premia-
dos em seis categorias do concurso, 
que visa levar educação e conscien-
tização ambiental, além de saúde e 
cidadania. Dos 399 municípios para-
naenses, 388 participaram. “Estamos 
contribuindo para a formação de uma 
nova sociedade, uma nova geração, 
melhor e mais consciente”, disse o 
presidente do Sistema FAEP, Ágide 
Meneguette. (por Patrícia Blümel)

MARINGÁ Em debate, a execução de obras públicas

licitações e 

A Regional Cascavel do CREA-
PR conta com uma parceria com a 
Promotoria de Justiça do Ministério 
Público Estadual para fiscalização de 
acessibilidade em escolas estaduais 
da cidade. “Realizamos uma média de 
três fiscalizações por mês”, informa 
a agente de fiscalização da Regional, 
arquiteta Ingrid Marga Bischoff. 

São 25 escolas que devem ser 
fiscalizadas e a intenção é ampliar o 
procedimento para todas as cidades 
da Regional. (por Patrícia Blümel)

exigências 

CASCAVEL

Cascavel tem 
parceria com 
Ministério Público

D
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Em outubro e novembro de 
2009, a regional de Maringá do 
CREA-PR realizou quatro edições do 
Seminário de Obras e Licitações em 
quatro cidades do Paraná: Umuara-
ma (2/10), Maringá (4/11), Parana-
vaí (5/11) e Campo Mourão (6/11), 
todos com participação gratuita e 
com o apoio do Tribunal de Contas 
do Estado. O objetivo do seminário 
foi apresentar e debater as regras 
das licitações e explicar o trabalho 
desenvolvido pelo Conselho.

Entre os temas, os documentos 
exigidos pelo Tribunal de Contas do 
Paraná para a execução de obras de 
engenharia, como estudo de viabili-
dade, cronograma físico-financeiro 
da obra, relatórios de impactos am-
bientais e licenças ambientais, alva-
rás de construção e laudos de medi-
ção da obra.

Também foram discutidos os re-
quisitos para a contratação, por ór-
gãos públicos, de obras e serviços de 
engenharia, que incluem a previsão 

da obra no Plano Plurianual e na Lei 
Orçamentária Anual do Município, 
edital elaborado de acordo com a Lei 
de Licitações e aprovação dos proje-
tos junto aos órgãos competentes. 

Além de esclarecerem dúvidas, 
os participantes receberam mate-
rial de apoio com orientações para 
ajudar na elaboração de editais de 
licitação de obras e serviços de enge-
nharia. Ao todo, cerca de 150 pesso-
as participaram dos seminários, vol-
tados para servidores municipais de 
órgãos públicos. Mais informações 
pelo www.ibraop.org.br (por Giovana 
Campanha)
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

CASCAVEL Projeto “Obra Nota 10” conta novamente com a parceria do CREA-PR

apoio renovado

Concluídas as etapas de terrapla-
nagem e implantação do sistema de 
drenagem da ampliação do aterro sa-
nitário de Arapongas. De acordo com 
o engenheiro sanitarista e ambiental 
da Sanetran, Bruno Gentil, primeiro foi 
feita a regularização da base do terreno 
com argila e a implantação de um dreno 
para escoamento e coleta do chorume 
(resíduo líquido resultante do apodre-
cimento do lixo). Por cima desta base 
compactada virá uma manta de 1 mm e 
uma nova camada entre 30 e 40 cm de 
argila. “Todo o chorume produzido pelo 
aterro será encaminhado a uma caixa 
específica para proteger o solo e não 
agredir o meio ambiente. Também serão 
instalados drenos de biogás”, explicou.
(Assessoria de imprensa)

APUCARANA

Destino certo 
do lixo sem 
agressões ao 
meio ambiente

PARCERIA Israel 
Ferreira de Melo, 
gerente regional de 
Cascavel, assina 
acordo de resultados  
para 2010

LONDRINA

Justa homenagem                                    

Em dezembro de 2009, Londrina fez 75 anos. 
Para comemorar a data, a convite da Prefeitura, 
o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londri-
na (CEAL) irá conduzir o concurso público para a 
execução de um monumento em comemoração ao 
aniversário da cidade, que será erguido no lago Iga-
pó. ”Para o concurso, daremos aos participantes as 
diretrizes de um monumento expressivo e que real-
mente marque a identidade de Londrina”, afirma o 
arquiteto André Sell, presidente do CEAL.

As propostas para o projeto ainda estão em fase 
de estudos com os órgãos competentes da Prefeitura, 
mas algumas regras já foram sugeridas. De acordo 
com Sell, além de o monumento fazer menção à cul-
tura e realidade da cidade, a comissão julgadora será 
composta por profissionais de conhecimento técnico 
ligados às áreas atendidas pelo CREA e que sejam 
residentes em Londrina. “Sendo residente, o julgador 
analisará, além da parte técnica, também o conceito 
cultural”, explica. Além do monumento, Sell pretende 
sugerir à Prefeitura a revitalização do lago, tomando 
como base o projeto inaugural idealizado por Burle 
Max, na década de 1970. (por Muriel Amaral)

Criado para elevar a competitividade 
das micro e pequenas empresas inseri-

das na cadeia produtiva da construção 
civil do Oeste do Paraná, o projeto 

“Obra Nota 10”, do Sebrae, terá 
por mais um ano a parceria do 

CREA-PR, por meio da Regio-
nal Cascavel.

A assinatura do acordo 
de resultados para 2010, na 
Associação Coopavel, contou 
com a presença do gerente 
regional, engenheiro civil Is-
rael Ferreira de Melo, além 

de empresários e lideranças do setor. O 
projeto reúne 360 empresas da região. O 
encontro também serviu para fazer um 
balanço das atividades desenvolvidas por 
meio do projeto, criado para fortalecer os 
empreendimentos, reduzir o custo final 
das obras e ampliar as oportunidades para 
a população ter acesso ao seu imóvel. 

Para o consultor do Sebrae/PR em 
Cascavel, Volmir Valentini, a previsão 
para o próximo ano é investir em progra-
mas de qualidade e certificação das em-
presas. Outro passo é aprimorar a gestão 
e o monitoramento de resultados, além de 
realizar treinamentos e oferecer soluções 
específicas e customizadas para cada área 
da construção civil. (por Vandré Dubiela)
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mais 

Os formandos dos cursos de Agro-
nomia e Engenharia Civil da Uni-
versidade Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG) e de Agronomia do Centro 
de Ensino Superior dos Campos Gerais 
(CESCAGE) terão um motivo a mais 
para comemorar o dia da formatura. É 
que a Inspetoria de Ponta Grossa irá fa-
zer a entrega das carteiras profissionais 
logo após a colação de grau. 

A novidade garante que o profissio-
nal recém-formado saia da cerimônia de 
formatura já com a documentação em 
ordem para exercer sua profissão. Para 

PONTA GROSSA Entrega das carteiras será imediata

Segundo levantamento divul-
gado pela Secretaria de Estado de 
Agricultura e Abastecimento (Seab) 
de Apucarana, foram declarados na 
região 19.152 quilos de BHC em es-
tado puro. Os agricultores também 
confirmaram mais uma quantidade 
de produto enterrado que chega a 
75 toneladas, contabilizando a terra 
que envolve o agrotóxico.

O prazo para a declaração 
terminou em 30 de novembro e, 
segundo a secretaria, ficou muito 
aquém das projeções. “Esperáva-
mos uma quantidade entre 30 e 
40 toneladas do BHC”, explica o 
chefe da Seab, Jânio Dalla Costa. 
Para ele, os números significam 
que muitos agricultores preferiram 
deixar de cadastrar o BHC e outros 
produtos tóxicos.

A baixa adesão dos produtores 
atrapalha o programa do Governo 
do Estado que pretende começar, a 
partir de 2010, a retirar o material 
tóxico das propriedades rurais do 
Paraná. O descarte do agrotóxico 
acumulado nas duas últimas déca-
das, desde que o BHC foi proibido, 
deve ser realizado ainda no primeiro 
semestre, segundo expectativa da 
Seab. (Assessoria de imprensa)

LONDRINA

APUCARANA

Calçada 
acessível

O Calçadão de Londrina terá cara 
nova a partir de dezembro. É o que 
garante o secretário Municipal de 
Obras, engenheiro civil Nelson Bran-
dão, sobre as reformas que iniciaram 
no começo de novembro. “Até o ani-
versário da cidade, o Calçadão estará 
pronto”, afirma. A obra consiste na 
troca de todo o piso (petit-pavet) e a 
substituição das grelhas de ferro das 
canaletas de escoamento de água 
por blocos de concretos permeáveis, 
visando possibilitar mais condições 
de acessibilidade à população. (por 
Muriel Amaral)

Declaração 
de agrotóxico 
fica abaixo do 
esperado

ObRAS Nas fotos, momentos 
finais da construção do calçadão

CARTAZ 

Campanha  

do governo 

contra BHC

agilizar o processo, a Inspetoria entrou 
em contato com as coordenações dos 
referidos cursos e solicitou toda a docu-
mentação dos formandos. 

No dia da formatura as institui-
ções de ensino confirmam a relação dos 
formandos ao CREA-PR, que realiza a 
emissão imediata dos documentos. As 
carteiras são entregues durante a sole-
nidade de formatura, logo após a en-
trega dos diplomas, pelos inspetores de 
Agronomia e Engenharia Civil da Ins-
petoria de Ponta Grossa. (por Jocelaine 
dos Santos)

agilidade
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Perguntas e respostas

ECONOMIA 
Paulo Safady 

Simão diz 
que mercado 

imobiliário teve 
mais ganhos 

do que perdas 
com crise

PALAVRA
Le
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Novas perspectivas
Presidente da CBIC faz uma análise e demonstra otimismo com o 
futuro do setor e com as oportunidades com a Copa e Olimpíadas

MERCADO IMOBILIÁRIO Paulo Simão fala sobre crise, qualificação e remuneração

por PATRíCIA BLüMEL

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Cons-
trução (CBIC) diz que o mercado imobiliário atual está mais 
maduro, seguro e moderno do que antes da crise financeira 
mundial, mas para crescer ainda precisa investir mais em pro-
gramas de treinamento e capacitação de mão de obra e em 
projetos de inovação tecnológica e de construção sustentável.

Em sua opinião qual foi o verdadeiro impacto da crise finan-
ceira mundial sobre o mercado imobiliário? o setor já está 
recuperado?

PAULO SIMãO Passado o susto do primeiro momento da 
crise, especificamente o último trimestre de 2008, e vi-
venciando o agora, quando vivemos momentos de recu-
peração da economia interna e externa, diria que o im-
pacto da crise sobre o mercado imobiliário brasileiro teve 
mais ganhos do que perdas. Explico: no período anterior 
à crise, quase trinta grandes empresas fizeram lançamen-
to de suas ações na Bolsa de Valores, obtendo bastante 
sucesso, e com isso desenvolveram e programaram gran-
des projetos para todo o território nacional. Houve um 
aquecimento geral do setor, que crescia em velocidade 
espantosa e, diria, até perigosa. Era muito comum ouvir 
comentários sobre a falta de capacidade da indústria de 
materiais de construção e do próprio mercado de mão 
de obra para suportar tamanho crescimento. Ouvia-se, 
constantemente, que o número de empresas que se habi-
litaram à Bolsa era irreal, dado o tamanho e as condições 
do mercado imobiliário brasileiro. A crise tratou de resol-
ver todos esses possíveis problemas, trazendo o mercado 
para níveis de crescimento bem interessantes, mas sem os 
“excessos” que já incomodavam a todos. Hoje o mercado 
está tranquilo, com muito boas perspectivas, mostrando 
maturidade, segurança e modernidade.

Quais as perspectivas para o setor com a Copa do Mundo e as 
olimpíadas que o Brasil sediará?

PAULO SIMãO Sem dúvida, sediar os dois maiores e mais 
importantes eventos esportivos do planeta é uma grande 
oportunidade que devemos aproveitar. Não podemos per-
mitir que o Brasil simplesmente cumpra seu compromisso 
de fazer bem os dois eventos. A Copa e as Olimpíadas têm 
que se transformar na motivação maior para que pensemos 
e organizemos o Brasil dos próximos 20/30 anos. Gran-
des projetos de infraestrutura estão sendo desenhados e, se 
realizados de forma adequada, colocarão o país definitiva-
mente na rota de se tornar uma nação de primeiro mundo. 
E nosso setor terá papel importante na construção deste 
novo e pujante país.

 

Faltam profissionais no mercado? Como está a questão da 
formação de mão de obra? Em sua opinião, a questão da re-
muneração dos profissionais –  engenheiros, arquitetos – é 
adequada? Quanto isso representa no valor das obras?

PAULO SIMãO Este é um fato realmente preocupante, do qual 
teremos que nos ocupar mais nos próximos anos. Apesar 
dos esforços, e com o crescimento projetado, teremos que 
equacionar melhor a questão da mão de obra. Além de pro-
gramas de treinamento e capacitação, teremos que acelerar 
os nossos projetos de inovação tecnológica e de construção 
sustentável, sem o que não poderemos vencer os desafios 
do futuro. Também teremos que trabalhar para garantir 
a formação de engenheiros e arquitetos de boa qualidade, 
alinhados com o mundo novo que está por vir. A questão 
de remuneração dos profissionais tem relação direta com a 
qualidade que se busca para os mesmos e com a necessidade 
gerada pelo volume de obras a serem realizadas.  
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Perguntas e respostasPALAVRA

O PROFISSIONAL

o senhor defende o projeto “Moradia Digna”, que pretende erradicar o déficit 
de moradias para as famílias de até cinco salários mínimos de renda. Como 
funciona este projeto?

PAULO SIMãO Primeiro, temos que dizer que o Projeto Minha Casa Minha 
Vida (MCMV) foi uma conquista importante da sociedade brasileira. Em 
segundo lugar, a partir da expectativa que o MCMV criou para as famílias 
que se enquadram em seu conceito e pela movimentação positiva que ge-
rou em toda a cadeia da construção, temos o dever de trabalhar para que o 
projeto tenha continuidade. Para nós, essa continuidade está representada 
pelo projeto “Moradia Digna”, que reúne os ingredientes necessários à im-
plantação de um programa correto e adequado para erradicar o escanda-
loso déficit habitacional que acumulamos ao longo dos anos. Lembramos 
que o conceito mais amplo de moradia digna, muito mais do que cumprir 
a nossa Constituição, que define a moradia como prioridade do Estado, 
pressupõe também oferecer às famílias carentes o acesso aos serviços públi-
cos de educação, saúde e segurança, inserindo-as na sociedade.

Como o Brasil está na questão da construção sustentável e na adoção de práti-
cas inovadoras na construção civil?

PAULO SIMãO Eu diria que caminha muito bem. O conceito de sustentabilidade 
é irreversível para qualquer comunidade séria e os projetos que serão implan-
tados daqui para frente, em qualquer  parte do mundo, terão que se adaptar a 
essa realidade. Na construção não será diferente. O nosso grande desafio para 
os próximos anos será universalizar os conceitos corretos e as práticas que nos 
tornarão realmente sustentáveis. Para isso, a CBIC desenvolve, juntamente 
com representantes de toda a cadeia produtiva da construção, dois projetos 
prioritários: o da Construção Sustentável e o PIT – Programa de Inovação 
Tecnológica. Com eles buscamos avançar para a sustentabilidade, de forma a 
podermos cumprir a nossa obrigação com o futuro do planeta.

Qual a importância e como está, em sua opinião, o andamento do Programa 
Minha Casa, Minha Vida? Quais as conquistas e desafios a serem superados?

PAULO SIMãO Como já disse, esse projeto foi fundamental para que despertás-
semos a sociedade para a questão da moradia de interesse social. Trata-se de 
um projeto adequado à nossa realidade e que quebra alguns tabus e práticas. 
O projeto vai bem e cumprirá satisfatoriamente suas metas, apesar das difi-
culdades naturais provocadas pelas grandes mudanças. 

 o CREA-PR, em parceria com o Sinduscon-PR e outras entidades, possui um Comi-
tê de Incentivo à Formalidade.  Qual a sua opinião sobre esta ação e é necessária 
uma maior divulgação sobre estas questões entre as empresas do setor da cons-
trução civil? E qual sua opinião sobre a necessidade da presença de profissionais 
habilitados nas obras?

PAULO SIMãO Esta parceria que se formou no Paraná é realmente bastante 
interessante e deveria ser estendida a outras regiões do Brasil. Temos que 
buscar a qualquer custo a formalidade do nosso setor, o que traria gran-
des benefícios ao país. Vamos trabalhar essa questão em 2010.

PAULO SAFADy SIMãO  
é formado em Engenharia Civil e  
presidente da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC)

 PAULO SIMãO nasceu em 1949 e é na-
tural de Belo Horizonte, Minas Gerais

 ESTÁ NA SUA TERCEIRA gestão frente à 
CBIC, onde assumiu a presidência pela 
primeira vez em 2003.

 É TAMBÉM MEMBRO do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(CDES), da presidência da república.

 ATUA AINDA COMO MEMBRO do Grupo 
de Acompanhamento da Crise (GAC), 
coordenado pelo Ministério da Fazenda 
e que objetiva acompanhar os reflexos 
da crise financeira internacional na 
economia brasileira.

 É DIRETOR PRESIDENTE da Wady Simão 
Construções e Incorporações LTDA.

 FORMADO PELA Escola de Engenharia 
da Universidade Federal de Minas Ge-
rais, especializado em Administração 
de Empresas, pela Fundação João 
Pinheiro.
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Apesar dos 
esforços 
que estamos 
fazendo, e com 
o crescimento 
projetado para 
os próximos 
anos, certamente 
teremos que 
equacionar melhor 
a questão da mão 
de obra.”

“

O nosso grande 
desafio para os 
próximos anos 
será universalizar, 
para todas as 
nossas mais 
de 130.000 
empresas da 
construção, 
os conceitos 
corretos e as 
práticas que 
nos tornarão 
realmente 
sustentáveis.”

“

INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ, pergunta:

o projeto Minha Casa Minha Vida e as obras do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) fazem parte de uma política permanente? Qual a sua sus-
tentabilidade? 

PAULO SIMãO São projetos de grande interesse para o país. Cabe a nós traba-
lhar junto às autoridades e à sociedade organizada para que eles tenham 
continuidade e sejam até aperfeiçoados. Os compromissos e oportunidades 
que se abrem para o Brasil nos próximos anos não podem prescindir de 
políticas objetivas e permanentes de desenvolvimento.

Por que nenhuma das obras estruturantes do Paraná incluídas no PAC teve início?

PAULO SIMãO Bem, esta é uma questão que tem de ser analisada com pro-
fundidade. As maiores dificuldades enfrentadas pelo PAC foram: falta de 
projetos, desestruturação dos órgãos públicos, burocracia nos três níveis de 
governo e licenciamento ambiental. Enfrentamos também a ação dos ór-
gãos de controle e fiscalização de obras que, na opinião de muitos, tem ex-
trapolado seus limites. Muitos desses problemas estão sendo equacionados 
ao longo do tempo. Temos participado ativamente desse entendimento e 
acreditamos que já alcançamos grandes avanços.

HAMILTON PINHEIRO FRANCk, presidente do Sindicato da Indústria da Construção 
Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR), pergunta:

o setor da construção civil está hoje em seu melhor momento, graças a um 
trabalho feito a várias mãos, tanto da iniciativa pública quanto da privada, o 
que modificou todo o marco regulatório do mercado imobiliário nacional, que 
até então era cheio de problemas. Para somar a este cenário, vêm as obras de 
infraestrutura previstas no PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e as 
que serão feitas para sediar a Copa do Mundo no Brasil, em 2014. Essas inicia-
tivas trazem uma nova onda de impulso à ascendência da indústria nacional da 
construção. Qual o desafio do setor nessa nova fase?

PAULO SIMãO É verdade. Se, de fato, avançarmos conforme as previsões, tudo 
indica que a cadeia produtiva da construção – e, em especial, o setor da cons-
trução civil – terá um impulso bastante forte e poderá conquistar, num futuro 
breve, participação bem mais expressiva no crescimento da economia brasilei-
ra. O nosso grande desafio será nos prepararmos melhor, técnica e financeira-
mente, para assumir essa nova posição. Refiro-me às entidades representati-
vas da construção e do mercado imobiliário, que passarão a ter papel político 
preponderante na condução do setor, participando e colaborando cada vez 
mais com os governos, na formulação correta das políticas que colocarão o 
Brasil no patamar dos países mais avançados do mundo. Temos que vencer 
juntos esse desafio. 

+ 3 PERGUNTAS
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Novidades a seu favor

PRÊMIO CREA Qualidade nas Organizações Profissionais

GUIA CREA

A Associação Regional de Enge-
nheiros e Arquitetos de Maringá, pre-
sidida pelo engenheiro civil Makihiro 
Matsubara, foi vencedora do II Ciclo 
do Prêmio CREA de Qualidade (PCQ). 
Criado pelo CREA-PR para fomentar 
o desenvolvimento cultural, político, 
científico, tecnológico e social das enti-
dades de classe, este ano o prêmio con-
tou com 40 participantes. A cerimônia 
de premiação aconteceu na noite de 12 
de novembro. “Para nós foi uma surpre-
sa”, diz Matsubara. 

O segundo lugar foi para a Asso-
ciação Regional de Engenheiros e Ar-
quitetos de Cascavel, que modernizou 
a entidade a partir da implantação de 
novas metodologias propostas pelo 
CREA-PR no relatório entregue após o I 
Ciclo. “Agora queremos dar continuida-
de a este trabalho e buscar sempre nosso 
aprimoramento”, afirma a presidente 
da entidade, arquiteta e urbanista Marli 
Antunes da Silva Aoki.

Já em terceiro lugar, ficou a Associa-
ção Regional de Engenheiros e Arquite-

tos de Campo Mourão, que na edição 
anterior do prêmio havia se classifica-
do na 12ª posição. A Associação tam-
bém recebeu o prêmio Evolução, pelo 
aumento em 186 pontos na avaliação 
efetuada no ano passado. “Alcançar o 
terceiro lugar e o destaque em Evolução 
é resultado de todo o trabalho realiza-
do durante o ano, baseado no relatório 
de gestão que recebemos em 2008 e no 
manual de orientação do PCQ deste 
ano. Isso demonstra que com planeja-
mento e boa vontade é possível avançar 
e conquistar uma melhor gestão”, asse-
gura a engenheira eletricista Ligia Me-
aurio, presidente da Associação.

Para o gerente da Assessoria de 
Apoio às Entidades de Classe e coordena-
dor do PCQ, Claudemir Marcos Prattes, 
em 2009 o prêmio conseguiu projeção 
nacional, já que o conceito de excelência 
é referência para o 7º CNP-Congresso 
Nacional de Profissionais (que acontecerá 
em 2010) e será utilizado pelo CONFEA 
em um projeto de fortalecimento das en-
tidades de classe nacionais. 

referência em  
excelência de gestão

CREA-PR cria 
espaço eletrônico 
para divulgar 
trabalhos e teses

VIRTUAL

PRêMIO Presidente do CREA-PR e os vencedores: Makihiro 
Matsubara, Ligia Cristina Souza Meaurio e Marli Antunes da Silva Aoki 

Para atender demandas de 
profissionais que buscam um 
espaço para publicar trabalhos e 
artigos, o CREA-PR desenvolveu 
a Biblioteca Virtual, ferramenta 
direcionada também à comuni-
dade acadêmica. O ambiente é 
um local aberto aos profissionais 
registrados e em situação regular 
junto ao Conselho. Também está 
disponível aos membros corpora-
tivos do programa CREAjr-PR para 
inscrição de trabalhos, teses, dis-
sertações e artigos. A Biblioteca 
Virtual pode ser consultada pelo 
público em geral, independente 
do vínculo ao CREA-PR.

“A proposta é oportunizar 
uma biblioteca com assuntos vol-
tados às áreas de competência do 
CREA, e com isso estabelecer um 
canal de informação entre a pro-
dução acadêmica e as empre-
sas, órgãos e instituições que se 
beneficiarão deste conhecimen-
to”, resume a geógrafa Cacilda 
Redivo, responsável pelo projeto. 
Acesse: www.crea-pr.org.br, link 
Biblioteca Virtual.
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desenvolvimento com sustentabilidade
SOBRADE Sociedade brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas

Menos imposto para quem preservar

VERDE Imposto prevê 10% para quem cumprir princípios ecológicos

Desenvolver e aprimorar a recupe-
ração ambiental de forma integrada en-
tre o ensino, a pesquisa e a extensão, e 
contribuir para minimizar os efeitos de 
atividades que trazem impactos ao meio 
ambiente. Esta é a proposta da Socieda-
de Brasileira de Recuperação de Áreas 
Degradadas (SOBRADE), criada em 
2007 para debater ferramentas úteis aos 
que atuam em RAD (Recuperação de 
Área Degradada). 

Segundo o engenheiro florestal 
Mauricio Balensiefer, professor da UFPR 
e presidente da SOBRADE, o avanço da 
degradação ambiental no Brasil tem 
despertado interesse e motivado ações. 
“Não há como negar a importância de 
cuidar do ambiente e buscar o equilíbrio 
entre a exploração dos recursos naturais 
e sua capacidade de sustentação. Ou 
seja, considerar seus limites de sustenta-
bilidade”, diz o professor.

Para ele, os profissionais dos 
CREAs têm papel fundamental 
nesse processo. “A recuperação 
das áreas degradadas vem sendo 
bastante debatida. Trabalhamos em 
técnicas para conciliar desenvolvimen-
to, trabalho e meio ambiente, no sen-
tido de recuperar, mitigar ou no míni-
mo compensar o dano ou o impacto já 
constatado”, analisa. 

Entre as metas da entidade para o 
próximo ano, está a elaboração de um 
termo de referência para orientar profis-
sionais habilitados na elaboração de pro-
jetos de recuperação de áreas degradadas. 
“Assim que submetido e aprovado pelos 
órgãos ambientais competentes, este do-
cumento trará subsídios para ajustar le-
gal e ambientalmente planos, projetos e 
obras, fazendo com que os profissionais 
também contribuam para um ambiente 
equilibrado”, resume. 

CONhECER Evento promovido 
no CREA-PR apresentou o projeto 

aos profissionais do Sistema

Tramita na Câmara Municipal de Curitiba o 
projeto de lei IPTU Verde-Construções Ecoló-
gicas. De autoria do vereador  arquiteto Jonny 
Stica (PT), o projeto dá redução do imposto 
aos proprietários de imóveis residenciais e ter-
ritoriais que adotem construções e tecnologias 
ecológicas para estimular a proteção, preser-
vação e recuperação do meio ambiente. 

No dia 3 de novembro, o projeto foi 
apresentado aos profissionais vinculados ao 
CREA-PR. O encontro contou com a partici-
pação do presidente do Conselho, Álvaro J. 
Cabrini Jr., do secretário Estadual do Meio 
Ambiente, engenheiro agrônomo Rasca Ro-

drigues, do secretário Municipal de Urbanis-
mo, engenheiro civil Luiz Fernando Jamur e 
da presidente do Sindicato dos Arquitetos e 
Urbanistas do Paraná (SINDARQ), arquiteta 
Ana Carmen Oliveira.

Na ocasião, Jamur propôs a criação de 
uma Câmara Técnica, composta por profis-
sionais do CREA-PR e das demais entidades 
presentes, para discutir as práticas sustentá-
veis previstas no projeto e enviar sugestões. 

Conheça o projeto:

http://www.stica.com.br/jonny/?p=108

Mais informações:

www.sobrade.com.br 

CURTAS
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+ no site da revista 

 Ainda há vagas 
para o CREAjr-PR

Programa reforça o envolvimento com o sistema profissional desde a época da 
faculdade e procura despertar interesse de alunos por temas extracurriculares

CREAjr-PR Já no quinto ano, programa conta com 136 participantes eleitos

por mais informação

PARTICIPAçãO A agente 
administrativa do CREA-PR, Raquel 

Martins, com os membros 
dirigentes estaduais 

de Cascavel, 
Ponta Grossa, 

Londrina e 
Curitiba

Veja quem pode participar

COMO FUNCIONA

O CREAjr-PR é aberto a todas as instituições de en-
sino que oferecem cursos nas áreas afetas ao Sis-
tema CONFEA/CREAs. Através do programa, a insti-
tuição é assistida com a apresentação de assuntos 
relacionados ao Sistema Profissional, contribuindo 
desta forma para o conhecimento do Conselho pe-
los estudantes e também para o entendimento de 
importantes tópicos como a atribuição profissional, 
ética e responsabilidade técnica.

NúMEROS 2009  |  Conheça o CREAjr-PR e faça parte 

100% de abrangência do 
CREAjr-PR no Estado

70% das instituições de ensino 
contam com membro dirigente

7.926 membros 
corporativos

181 atividades realizadas pelas 
instituições de ensino de março a outubro

Em seu quinto ano de funcionamen-
to, o Programa CREAjr-PR tem cum-
prido o objetivo de levar conhecimento 
sobre o funcionamento do Sistema Profis-
sional aos estudantes em 70% das 69 ins-
tituições de ensino do Estado. Por meio 
dele, cada instituição tem uma vaga por 
modalidade profissional, preenchida por 
membros dirigentes (atualmente são 136 
membros eleitos – titulares e suplentes – 
com mandato de dois anos) que precisam 
executar uma pauta mínima de ativida-
des. Entre elas, ações como: realização de 
uma palestra sobre o Sistema CONFEA/
CREA, sobre o CREAjr-PR, Atribuição 
Profissional, Responsabilidade Técni-
ca, Civil e Criminal, Ética Profissional e 
Apoio à Semana Acadêmica dos cursos.

O dirigente suplente da modalidade 
de Agronomia, Rodrigo Bernini Roma-
nha, não só cumpriu a pauta mínima 
como também organizou diversas ati-
vidades, entre elas, as palestras “Inte-
gração Lavoura-Pecuária - O Panorama 
Atual do Sistema”, destinada a mais 
de 170 estudantes, produtores rurais 
e profissionais; “Crimes Ambientais e 
Tributação Rural”, com 140 participan-
tes; e “Fim do Emprego e Aumento do 
Trabalho”, que reuniu 173 pessoas no 
Anfiteatro da UEL, instituição onde o 
dirigente estuda.

Segundo Romanha, ser membro di-
rigente é uma tarefa que exige muita 
dedicação e empenho. Muitos estudan-
tes não possuem interesse em temas 

considerados extracurriculares. “Des-
pertar a motivação dos alunos, mesmo 
com eventos de qualidade e de baixo 
custo, é um desafio. A partir de 2010, 
faremos iniciativas para incentivar os 
estudantes a participar mais, para que 
se tornem profissionais mais capacita-
dos”, diz. 

Rodrigo Bernini Romanha destaca 
ainda o apoio que recebem. “Destaco a 
estrutura disponibilizada pelo CREAjr 
para os membros dirigentes, tanto os 
locais para a realização de eventos quan-
to os materiais fornecidos. Além disso, 
é extremamente positiva a pronta ajuda 
desprendida pelos profissionais, que dão 
o suporte necessário para a promoção de 
cursos e palestras.”
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Os CREAs são pessoas jurídicas 
de direito público que exercem poder 
de polícia administrativa. Porém, este 
regime jurídico dos Conselhos nem 
sempre é conhecido pelos funcionários, 
profissionais, entidades de classe, insti-
tuições de ensino e sociedade em geral. 
“É importante que todos aqueles que 
se relacionem com o Conselho tenham 
ciência de sua missão, prerrogativas e 
limitações para saber o que esperar 
de sua atuação”, diz o procurador do 
CREA-PR, Henrique Guebur Araújo.

Segundo ele, a Lei 5.194/1996 esta-
beleceu que os CREAs são Autarquias 
Federais e, portanto, fazem a chamada 
Administração Indireta. “Isto significa 

que estão sujeitos aos princí-
pios, normas gerais e limi-

tes aplicáveis à Administração Pública, 
entre os quais se destacam os princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralida-
de, publicidade e eficiência, consagrados 
no caput do artigo 37 da Constituição 
Federal de 1988”, afirma.

O procurador ainda lembra que 
os Conselhos existem para fiscalizar o 
exercício profissional. “E essa fiscali-
zação visa impedir que pessoas sem a 
devida habilitação exerçam atividades 
afetas à engenharia, prevenindo riscos 
para a vida, a saúde, o meio ambiente, 
o patrimônio e tantos outros bens sig-
nificativos daqueles que se beneficiam 
das obras de engenharia.”

Para Araújo ainda existe uma per-
cepção equivocada e comum da ativi-
dade dos CREAs. “Os Conselhos não 
são corporações profissionais e não pos-
suem como propósito a defesa dos in-
teresses corporativos das profissões que 
lhe são afetas. Isto é papel dos sindica-
tos e associações de classe”, reforça.

Funcionários, profissionais, entidades de classe, 
instituições de ensino e sociedade em geral devem 
conhecer o regime jurídico do Conselho

JURíDICO CREAs são pessoas jurídicas de direito público

O advogado do CREA-PR, 
Henrique Guebur Araújo, des-
taca outro aspecto da natureza 
jurídica dos Conselhos de Fis-
calização Profissional, que é a 
condição de seus empregados 
e agentes. “Todo aquele que 
atua por delegação da Autar-
quia age na condição de agen-
te público. Os funcionários do 
Conselho, ainda que cingidos 
ao regime da CLT, são empre-
gados públicos aprovados em 
concurso público. Sua ativida-
de submete-se ao interesse 
público e por isso recebe ga-
rantias em prol dele”, explica 
o advogado. 

Sendo assim, encerra o 
advogado, as consequências 
do regime jurídico de direito 
público para o dia a dia dos 
Conselhos de Fiscalização são 
tantas e tão diversas frente 
aos fatos concretos que é im-
possível esgotar o tema. “Con-
tudo, o objetivo que precisa 
ser destacado é a importância 
do conhecimento do tema para 
o cotidiano da comunidade de 
engenheiros, arquitetos, agrô-
nomos e demais fiscalizados 
que se relacionam com seu 
Conselho, consignando a re-
levância de conhecer o regime 
administrativo para cumprir 
com excelência as atribuições 
que a sociedade delegou ao 
sistema CONFEA/CREAs por 
meio de Lei.”

Todos são 
aprovados 
em concursos 
públicos e  
tem garantias

FUNCIoNÁRIoS

+ no site da revista 

 A importância da 
atuação dos fiscais

atuação dos CREAs

CIêNCIA O procurador 
Henrique Guebur Araújo diz 

que ainda falta entendimento 
da missão dos CREAs
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Trabalho realizado pelas entidades de classe em 
parceria com o CREA-PR, cumpre seu objetivo e 
conta com novos apoios para o próximo ano

AÇãO 25% das propostas da Agenda Parlamentar estão em fase de implantação

contribuição à 
gestão municipal

PúbLICOS
Dois momentos diferentes da 

Agenda Parlamentar: Assembleia 
Legislativa do Paraná e audiência 

pública em Apucarana
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por PATRíCIA BLüMEL

Durante 2009, as entidades de 
classe das áreas da Engenharia, Ar-
quitetura, Agronomia e Geociências, 
em parceria com o CREA-PR, inicia-
ram o programa Agenda Parlamen-
tar em 31 municípios considerados 
pólos em suas regiões. O programa 
prevê a elaboração de um diagnósti-
co, que dá origem a propostas para 
o desenvolvimento e a melhoria da 
qualidade de vida da população dos 
municípios. 

Das 231 propostas priorizadas 
este ano, cinco já foram concluídas 
e 52, ou 25%, estão em processo de 
implantação pelos gestores munici-
pais. “Neste primeiro ano de trabalho 
percebemos que a Agenda Parlamen-
tar está no caminho certo. Contribuí-
mos com nosso conhecimento técnico 
para o desenvolvimento das cidades, 
promovemos a valorização dos pro-
fissionais e fortalecimento das entida-
des. Também auxiliamos os gestores 
com soluções para o desenvolvimen-
to dos municípios e levantamento 
dos anseios da população”, afirma o 
presidente do CREA-PR, engenheiro 
agrônomo Álvaro J. Cabrini Jr.

Segundo Cabrini, o trabalho de 
auxílio técnico será uma constante. 
“Este programa vai continuar em 
2010 e vamos alcançar os 399 muni-

cípios, com ações nas 18 associações 
microrregionais. Já temos como par-
ceiros neste processo a Associação dos 
Municípios do Paraná e a Associação 
Comercial do Paraná, mas queremos 
que outras entidades civis organiza-
das participem”, diz o presidente.

Todas as propostas foram com-
piladas em um documento que foi 
entregue aos deputados estaduais 
durante ação na Assembleia Legisla-
tiva do Paraná, em novembro. O do-
cumento também será encaminhado 
aos futuros candidatos ao Governo do 
Estado. “A Agenda Parlamentar é um 
ato de cidadania e suprapartidário. 
Não é possível que sejamos omissos. 
Precisamos nos envolver nas discus-
sões e devolver à sociedade o conheci-
mento que adquirimos na academia”, 
afirma Cabrini.

Para o coordenador do programa, 
administrador Claudemir Marcos 
Prattes, a participação da sociedade e 
o interesse das autoridades foram des-
taque. “Contamos com a participação 
de 80 pessoas em média, por audiên-
cia pública nos municípios. As pro-
postas foram muito bem aceitas para 
implantação, tanto pelos prefeitos, 
quanto pelos vereadores, promotores, 
juízes e demais lideranças municipais 
visitadas. Os resultados mostram que 
o programa extrapolou a nossa expec-
tativa neste primeiro ano”, avalia.

Confira os números 
alcançados pela Agenda 
Parlamentar em 2009

COLhENDO 
FRUTOS 
POSITIvOS

31 municípios envolvidos

44 entidades de classe participantes

Mais de 1.500 lideranças 
municipais participantes

500 audiências com autoridades

24 audiências públicas 

231 propostas de melhoria 
priorizadas foram apresentadas nos 
municípios

70 mil acessos ao blog 
Paraná em Debate, 268 matérias 
postadas, 66 comentários, 30 
blogueiros treinados

“O mais importante é que a maioria das propostas apresentadas são simples, viáveis e muitas 
vezes não precisam de grandes investimentos.” 

Fauzi Geraix Filho, engenheiro industrial e eletricista e presidente da Associação  
Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Arapongas

“Esta atuação dos profissionais nos estudos das cidades é de grande 
valia a todos nós, gestores municipais. Não tenho conhecimento de 
outra ação neste sentido. Vejo este programa com bons olhos” 

Beto Richa, engenheiro civil e prefeito de Curitiba
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Gestores consideram programa inovador e forte aliado 
ao desenvolvimento dos municípios do Paraná

RECEPTIVIDADE Agenda Parlamentar recebe elogio da classe política paranaense

O trabalho da Agenda Parlamentar 
tem boa repercussão entre os repre-
sentantes da classe política nas cida-
des onde é realizado. Para o prefeito de 
Curitiba, engenheiro civil Beto Richa, o 
programa é uma ideia genial porque au-
xilia as gestões municipais com levan-
tamentos e diagnósticos baseados em 
dados técnicos. 

“Esta atuação dos profissionais nos 
estudos das cidades é de grande valia 
a todos nós, gestores municipais. Não 
tenho conhecimento de outra ação neste 
sentido. Vejo este programa com bons 
olhos e acredito que trará uma contribui-
ção fundamental ao desenvolvimento do 
Estado”, diz Richa.

O ministro do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão, Paulo Bernardo, conheceu o 
programa quando esteve em Curitiba e 
afirmou que a ação é necessária no auxí-
lio aos municípios. “Se no governo federal 
a falta de quadros técnicos gera quase 
um colapso, imagina esta situação em 
um município que não dispõe de recursos 
para contratação”, afirmou Bernardo. 

O programa conta com o apoio da 

Secretaria de Estado do Planejamento 
e Coordenação Geral. Para o secretário, 
economista Ênio Verri, o trabalho é es-
sencial para auxiliar, principalmente, os 
municípios menores, que possuem qua-
dro técnico reduzido. Para Verri, “o mais 
interessante é que as propostas já estão 
no formato próprio para que sejam inclu-
ídas nos Planos Plurianuais (PPAs) e nos 
Planos Diretores dos municípios.”

A secretária da Administração e da 
Previdência do Paraná, Maria Marta Lu-
nardon, afirma que a Agenda Parlamentar 
é uma experiência muito interessante e 
também evidencia o auxílio técnico. “Os 
gestores municipais, com algumas exce-
ções de municípios maiores que tenham 
condições de desenvolver instrumentos 
de gestão mais aprimorados, não têm 
condições de contar com profissionais 
das áreas tecnológicas em seus qua-
dros”, afirmou. Neste sentido, segundo a 
secretária, a Agenda Parlamentar é uma 
experiência rica, “onde a realidade do 
município pode ser mais bem entendida, 
discutida e compartilhada”, disse.

Para o deputado federal e engenhei-

ro florestal, Luciano Pizzatto, os profis-
sionais das áreas tecnológicas são fun-
damentais para propor soluções e tentar 
resolver os problemas dos municípios. 
“Neste trabalho podemos ver o compro-
metimento e o esforço destes profissio-
nais”, afirma.

A opinião é compartilhada pelo de-
putado federal Osmar Serraglio. “Este 
trabalho é importante, porque nos ajuda 
a acordar e refletir sobre a nossa cida-
de.” Segundo o deputado, são os profis-
sionais técnicos que precisam pensar o 
futuro. “É preciso que o desenvolvimento 
seja planejado e são os profissionais das 
áreas tecnológicas que fazem, com seu 
embasamento técnico, este planejamen-
to”, explica Serraglio.

Para o deputado estadual Nelson 
Justus, presidente da Assembleia Legis-
lativa do Paraná, o CREA-PR é um grande 
parceiro. “Vamos trabalhar juntos e colo-
camos nossa casa à disposição para que 
as propostas sejam formatadas e apro-
vadas. Este material é resultado de um 
profícuo trabalho técnico realizado pelos 
profissionais”, diz.

“Este é um exercício novo 
de cidadania para as 
entidades de classe e um 
grande desafio. Estamos 
motivados e acreditamos que 
a Agenda Parlamentar é uma 
oportunidade única para que 
os profissionais possam, de 
fato, elencar seus anseios 
aos gestores e autoridades.”

Luiz Antonio Correa Lucchesi, 
engenheiro agrônomo e presidente 
da Associação dos Engenheiros 
Agrônomos do Paraná (AEA-PR)
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Agenda fortalece as profissões e 
serve de exemplo para entidades 

FIM EPEC marca encerramento da Agenda Parlamentar

O 35.º Encontro Paranaense de Enti-
dades de Classe (EPEC), realizado de 10 
a 12 de novembro, em Curitiba, marcou 
o encerramento das ações da Agenda 
Parlamentar, em 2009. Durante a abertura 
do evento, o presidente da Federação Na-
cional dos Engenheiros (FNE), engenheiro 
eletricista Murilo Pinheiro, frisou que o 
trabalho desenvolvido pelo CREA-PR é 
positivo e deve servir de exemplo para 
outros Conselhos. “É de fundamental im-
portância a discussão e a valorização das 
entidades de classe para o fortalecimento 
das profissões e valorização dos profissio-
nais das áreas da Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia”, afirmou.

Para o presidente da Federação Inte-
restadual de Sindicatos de Engenheiros 
(Fisenge), engenheiro agrônomo Carlos Ro-
berto Bittencourt, a troca de experiências 
entre as entidades é fundamental. “Mo-
mentos como o EPEC são fundamentais 
porque permitem a troca de experiências e 
aproximam o Conselho de suas entidades”, 
explica. No evento, a gestão municipal 

também foi discutida pelos prefeitos de To-
ledo, José Carlos Schiavinato, engenheiro 
civil, e de Castro, Moacyr Fadel, engenheiro 
agrônomo e presidente da Associação dos 
Municípios do Paraná (AMP). 

“Não há mais espaço para o ama-
dorismo na gestão pública. Atualmente, 
para ser gestor, é necessário um plano de 
governo bem traçado, é preciso entender 
bem o orçamento da Prefeitura e é es-
sencial contar com corpo técnico capaci-
tado para o desenvolvimento de projetos 
e busca de recursos”, disse o prefeito de 
Toledo. A cidade se destaca por ter um 
banco de projetos desenvolvidos pela 
equipe técnica e que possibilita e facilita 
o acesso aos recursos. “Bons projetos e 
metodologia adequada são fundamentais 
para a conquista de recursos”, explica.

Para Fadel, “os municípios dependem 
cada vez mais dos recursos externos, es-
pecialmente do governo federal e é preci-
so que os prefeitos sejam muito eficientes 
no gerenciamento para garantir os recur-
sos necessários ao desenvolvimento.” 

Durante o 35.º Encontro Paranaense de 
Entidades de Classe (EPEC), no dia 11 de 
novembro, foi feita a entrega das propos-
tas aos deputados estaduais. Os mais de 
120 profissionais das entidades de classe 
visitaram os gabinetes dos deputados e o 
presidente Cabrini falou durante o Grande 
Expediente, principal sessão da casa.  

Como resultado, os deputados esta-
duais solicitaram que os profissionais das 
áreas da Engenharia, Arquitetura, Agro-
nomia e Geociências auxiliem com seu 
conhecimento técnico nas discussões de 
três comissões permanentes: de Orça-
mento, Saúde e de Obras Públicas.

Propostas chegam 
à Assembleia 
Legislativa do PR

AJUDA

OPINIãO A Agenda Parlamentar foi um dos temas do Encontro Paranaense de Entidades 
de Classe; para participantes, programa contribui para o fortalecimento da profissão

“A Agenda Parlamentar 
faz com que nós acordemos 

para refletir sobre a 
nossa cidade. E preciso 
que o desenvolvimento 
seja planejado e são os 

profissionais das áreas 
tecnológicas que fazem, 

com seu embasamento 
técnico, este planejamento”

Osmar Serraglio,  
deputado federal
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“Este foi apenas um início de um 
trabalho cidadão. Com certeza 
continuaremos debatendo temas 
relevantes e lançaremos novas bandeiras 
com o envolvimento das entidades com 
os gestores públicos. Temos certeza que a 
vontade política de nossos governantes, 
aliada a nossa vontade em gerar 
soluções, irá produzir bons frutos.”

Marli Antunes da Silva Aoki, arquiteta e 
urbanista e presidente da Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos de Cascavel (AEAC)

“Já temos mais 
propostas elencadas 
e com o respaldo dos 
poderes executivo e 
legislativo daremos 
continuidade à Agenda 
Parlamentar.”

Luiz Augusto Medeiros, 
engenheiro agrônomo e 

presidente da Associação 
de Engenheiros, Arquitetos 

e Agrônomos de Santo 
Antônio da Platina

TRAbALhO Depois de 524 audiências (públicas e com autoridades 
locais), resultado da Agenda é apresentado aos deputados estaduais  

“E preciso pensar grande para termos grandes vitórias e este trabalho de Agenda  
Parlamentar desenvolvido pelas entidades de classe com o apoio do CREA é um 
exemplo de como pensar grande. Este programa conta com todo o meu apoio e traz uma 
contribuição fundamental a todos os municípios do Estado.”

Marcelo Rangel, deputado estadual
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Propostas são aceitas e viram realidade 
em muitos municípios

EM AçãO

+ no site da revista 

 Saiba como 
começou 
a Agenda 
Parlamentar

“Os projetos podem até parecer reivindicações, mas a ideia não 
é apenas cobrar do poder público, mas atuar juntamente com o 
município na execução e acompanhamento das obras.”

José Roberto Papi, presidente da Associação  
dos Engenheiros Agrônomos de Guarapuava (Aeagro)

Das 231 propostas apresentadas nas cidades durante este ano,  
cinco se tornaram realidade e 52 estão em andamento. Confira  
alguns exemplos:

SANTO ANTôNIO DA PLATINA

Consolidada a parceria com o Ministério Público Estadual, Núcleo de De-
fesa do Patrimônio Público, e foram realizados eventos em parceria com 
o CREA-PR para repassar orientações, em especial quanto às licitações 
de obras públicas, loteamentos e ética profissional, ao corpo técnico de 
mais de 40 prefeituras da região de abrangência do núcleo. No muni-
cípio também foi firmado um convênio de capacitação dos fiscais e de 
troca de informações sobre fiscalizações entre o Conselho e a Prefeitura.

CASCAVEL

Uma das propostas apresentadas durante a Agenda Parlamentar de 
Cascavel foi imediatamente aceita pelo prefeito, Edgar Bueno. Segundo 
ele, a proposta apresentada pelos profissionais para o Anel viário de 
Cascavel (Contorno Norte), e que prevê a ligação da BR 467 com a BR 
369 e a BR 277, atende às necessidades da cidade. O Plano Diretor 
do município, outra proposta apresentada, também está sendo revisado. 

CORNÉLIO PROCóPIO

Depois da Agenda Parlamentar, foi solicitada ao CREA-PR a realização 
de um seminário de acessibilidade para trazer mais informações sobre o 
assunto para os técnicos da Prefeitura e demais interessados.

FRANCISCO BELTRãO

Criação de um Instituto de Planejamento também deslanchou após a Agen-
da Parlamentar. O Projeto de Lei sobre a criação, que era uma antiga 
reivindicação para o município, está em discussão na Câmara Municipal. 

UNIãO DA VITóRIA

Em União da Vitória foi solicitada a indicação de representante para a 
Comissão de Defesa Civil e Comissão de Trânsito, o que também tem 
acontecido em vários outros municípios.

GUARAPUAVA

As propostas de implantação de Eco Feira com qualificação aos produ-

tores rurais e de recolhimento de embalagens de agrotóxicos nas peque-
nas propriedades rurais já se tornaram realidade.

APUCARANA

A questão da arborização urbana já vinha sendo discutida pelo Conse-
lho Municipal, mas ganhou impulso com a Agenda Parlamentar. Após a 
ação, foi criada uma Câmara Técnica Temporária com representantes de 
diversos órgãos, inclusive profissionais ligados às entidades de classe.

GUARAPUAVA

Após a Agenda Parlamentar, a secretária da Habitação, Ana Lúcia Mas-
saro, solicitou ao Departamento Técnico de Arquitetura e Engenharia da 
Secretaria de Habitação estudo preliminar de acessibilidade na Rua XV 
de Novembro, entre as ruas Brigadeiro Rocha e Quintino Bocaiuva.

MARECHAL CâNDIDO RONDON

O Prefeito Moacir Luiz Froehlich convidou a Associação Regional dos 
Engenheiros e Arquitetos de Marechal Cândido Rondon (AREA) para 
participar, com apoio técnico, de importantes decisões relacionadas à 
implantação do sistema de esgoto no Município. Também foi aprovada 
proposta de Projeto Integrado nas obras.

TELÊMACO BORBA 

Representantes da Associação dos Engenheiros de Telêmaco Borba 
(AETB) foram convidados pela presidenta da Câmara Municipal de 
Telêmaco Borba, Fátima Ribeiro, para participar dos debates sobre as 
alterações do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU).
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+ no site da revista 

 As ações para 2010

ACESSIBILIDADE Para 2010, ações ampliadas e novos multiplicadores

Avaliação e conquistas do programa de acessibilidade do CREA-PR são positivas 
e coordenadora começa planejamento de ações para 2010

informar e mobilizar
por CAROLINA GABARDO BELO

Após um ano de muito trabalho, 
com realização de seminários, cursos, 
palestras e fóruns, a equipe do Pro-
grama de Acessibilidade do CREA-
PR já planeja as ações que serão rea-
lizadas em 2010. No próximo ano, o 
programa pretende contar com mais 
profissionais multiplicadores, grupo 
que teve início em 2009 e que ajuda a 
promover a discussão sobre o tema em 
todo o Paraná.

Assim como no ano passado, o foco 

das atividades em 2010 será a sensibili-
zação dos profissionais de diversas áre-
as. Para Vivian Curial Baêta de Faria, 
coordenadora do programa, o trabalho 
com um público eclético é fundamental 
para as adequações de acessibilidade. 
“Temos que levar informação e mobi-
lizar a sociedade como um todo. O ob-
jetivo é mostrar a importância da aces-
sibilidade. Assim conseguimos acelerar 
as adequações”, explica. Além de ar-
quitetos e engenheiros, participam das 
ações do programa gestores públicos e 
empresários de ramos diversos.

bALANçO 2009

Números do programa

Multiplicadores agem para sensibilizar a sociedade
DIVULGAÇãO Para coordenadora, programa de acessibilidade é pouco conhecido

Na avaliação de Vivian, 2009 foi um 
ano de muito avanço nas discussões sobre 
acessibilidade. Apenas os cursos de capa-
citação reuniram 210 pessoas e ao todo a 
iniciativa já conta com 25 multiplicadores. 
Desde o começo do programa, em setembro 
de 2006, seis mil pessoas participaram das 
atividades. “Mas ainda temos muitas coisas 

para fazer. Muita gente ainda não conhece 
o que a acessibilidade significa”, ressalta a 
engenheira civil.

Com tanto trabalho pela frente, o papel 
dos multiplicadores é fundamental. Eles são 
responsáveis pela organização de eventos 
no Estado e atuam com a sensibilização de 
diversos profissionais. “Gostei muito da ideia 

do multiplicador. Realmente começamos a ter 
mais consciência de nossa função. Partici-
pando de eventos do programa, ficamos com 
a visão mais apurada em relação à acessibi-
lidade e da nossa responsabilidade para que 
isso se torne algo do nosso dia a dia”, conta 
um dos profissionais que participou do even-
to para multiplicadores de acessibilidade.

210 pessoas participaram dos cursos 
de capacitação

25 multiplicadores

6 mil pessoas já participaram de 
atividades nos últimos 3 anos

TRAbALhO 
Em 2009, a 

acessibilidade
foi tema de 

vários e 
diferentes 
encontros 
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informar e mobilizar

Multiplicadores agem para sensibilizar a sociedade
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Novo Marco regulatório para exploração do  
Pré-Sal tem quatro projetos; o que cria a  

Petro-Sal, empresa estatal, já foi aprovado

PRÉ-SAL Mudanças nas regras existentes estão no Congresso por PATRíCIA BLüMEL

A descoberta da camada do Pré-
Sal, em 2006, posicionou o Brasil en-
tre as dez maiores reservas de petróleo 
e gás natural do mundo. As primei-
ras estimativas apontam para 10 bi-
lhões de barris somente na Bacia de 
Campos. A área total do Pré-Sal é de 
149 mil quilômetros quadrados, entre 
Santa Catarina e Espírito Santo (veja 
mapa). Por sua importância estratégi-
ca, a questão do gerenciamento desta 
grande reserva tem provocado debates 
e levantado polêmicas.

“É uma área com o risco explo-
ratório muito pequeno, além do 
elevado potencial petrolífero. Dos 
47 poços perfurados, foi encontrado 
petróleo em 41. Em outras áreas, a 
chance disso acontecer é de 25%”, 
diz o presidente da Petrobras, José 
Sergio Gabrielli de Azevedo. A afir-
mação foi feita durante o seminário 
“Pré-Sal: o Brasil no caminho certo”, 
promovido pelo Governo do Paraná, 
em Curitiba, em outubro. 

Com a descoberta, surgiu a neces-
sidade de se criar um novo marco regu-
latório, anteriormente regido pela Lei 
nº 9.478, de 1997 (Lei do Petróleo), 
para a camada do Pré-Sal. O governo 
federal enviou ao Congresso Nacional 
quatro projetos de lei para alteração 
na legislação. Um deles, o que cria a 
Petro-Sal, empresa estatal que será res-
ponsável pela gestão dos contratos na 
área, foi recentemente aprovado. 

Além dele, estão em discussão: a 
definição do sistema de partilha de 
produção para a exploração e a pro-
dução nas áreas ainda não licitadas do 
Pré-Sal; a formação de um Fundo So-
cial e a cessão onerosa à Petrobras do 
direito de exercer atividades de explo-
ração e produção (E&P) de petróleo e 
gás natural em determinadas áreas do 
Pré-Sal, até o limite de 5 bilhões de 
barris, além de uma capitalização da 
Companhia. Depois da aprovação na 
Câmara, os projetos seguem para vo-
tação no Senado.

riqueza 
no fundo do mar

DEbATE 
Governador do 
Paraná, Roberto 
Requião, e o 
presidente da 
Petrobras, Sergio 
Gabrielli, 
em Curitiba
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Para governo federal, a distribuição dos 
recursos das novas áreas chegaria a todos

PARTILHA Negociação com estados produtores ainda está em aberto

Uma das discussões que mais tem gerado po-
lêmica em torno do Pré-Sal diz respeito à divisão 
dos recursos entre os estados brasileiros. Segundo 
o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, os 
critérios de distribuição dos recursos do Pré-Sal de-
vem ser bem avaliados. 

“Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo re-
ceberam no último ano, da União, R$ 32 bilhões. 
Os outros estados receberam R$ 800 milhões. É 
preciso avaliar se esta distribuição de recursos está 
correta. É essencial discutirmos como os lucros ob-
tidos pela exploração do Pré-Sal serão distribuídos”, 
afirmou durante o seminário, em Curitiba.

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, 
também tem defendido que os recursos provenien-
tes da exploração do petróleo dessa nova cama-
da sejam divididos entre todos os Estados e não 

apenas entre os produtores. “O que já foi licitado 
deve ser mantido, mas é preciso estabelecer regras 
diferentes para as novas áreas”, defende.

Recentemente, o governo federal firmou acordo 
com os estados produtores - Rio de Janeiro e Es-
pírito Santo - em que as áreas que serão licitadas 
teriam alíquota de 15% e que seriam distribuídos 
entre os demais estados 44% do total do volume de 
receitas. Este número atualmente é de 7,5%. Mas 
esta questão ainda está em plena discussão. 

O presidente da Associação de Engenheiros 
da Petrobras (AEPET), engenheiro eletricista Fer-
nando Leite Siqueira, lembra que a sociedade deve 
acompanhar de perto os trâmites para aprovação 
do novo marco. “Precisamos garantir que não haja 
retrocesso à proposta original já que está em jogo a 
propriedade do nosso petróleo”, ressaltou.

+ no site da revista 

 Entenda o Pré-Sal e 
a posição da AEPET

POLêMICA Edison 
Lobão e Fernando Siqueira 

falam da divisão dos 
recursos

Confira onde se 
encontra a camada 
do Pré-Sal

gRANDE
RESERvA
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CREA-PR reforça Grupo de Trabalho e ações para 
melhorar o padrão das obras públicas em todo o país 

por IRMA BICALHO

Criado no início de 2009, o Grupo 
de Trabalho sobre Gestão e Controle de 
Obras Públicas fecha o ano com excelen-
te saldo de realizações. Presente em várias 
iniciativas pioneiras no país, o grupo é 
composto por integrantes do CREA-PR, 
CONFEA, IBRAOP – Instituto Brasileiro 
de Auditoria de Obras Públicas, Tribunal 
de Contas da União e dos estados do Para-
ná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul – e 
ATRICON – Associação dos Membros de 
Tribunais de Contas do Brasil.

Um dos méritos do GT é o Projeto 
de Lei PLS nº 439/2009, do senador Je-
fferson Praia (PDT - AM), protocolado 
no Senado em 29 de setembro, que prevê 
a criação de um cadastro nacional único 
de obras públicas que utilizam recursos 

da União, o que hoje não existe. Com o 
cadastro único, haverá melhor gestão e 
controle, dando transparência ao proces-
so em todas as fases. 

“É uma ferramenta extremamente ne-
cessária. Hoje há vários sistemas que não 
se comunicam”, explica o engenheiro civil 
Cezar Augusto Pinto Motta, auditor pú-
blico do Tribunal de Contas do Rio Gran-
de do Sul e presidente do IBRAOP. Para 
Motta o cadastro é viável e de fácil imple-
mentação. Como exemplo, cita a Anota-
ção de Responsabilidade Técnica (ART) de 
Orçamento, sugerida pelo IBRAOP e que 
foi adotada no Paraná em 2006, e a ART 
Nacional, em planejamento, que será cen-
tralizada pelo CONFEA. “São alguns dos 
mecanismos que poderão alimentar o ban-
co de dados do cadastro nacional de obras 
públicas”, acrescenta.

ÚNICO Projeto prevê criação de cadastro nacional

trabalho 
recompensado

Um dos projetos do 
Grupo de Trabalho sobre 
Gestão e Controle de Obras 
Públicas foi a criação de 
um fôlder intitulado “OBRAS 
PÚBLICAS: Recomendações 
aos prefeitos”. O material 
foi distribuído para todos os 
5.560 municípios brasileiros 
e contém os conceitos bási-
cos sobre projetos de obras 
públicas, sua execução e a 
fiscalização. 

“Enfatizamos questões 
como a importância do Pro-
jeto Básico e da atuação do 
corpo técnico municipal na 
elaboração dos processos 
licitatórios e na fiscalização 
das obras. São pontos em 
que notamos a maior carên-
cia de informação técnica”, 
explica Vivian Curial Baêta de 
Faria, engenheira civil e ge-
rente de Relações Institucio-
nais, que representa o CREA-
PR no Grupo de Trabalho. O 
material foi produzido pelo 
GT e distribuído com apoio 
do senador Jefferson Praia. 

Informação 
direcionada  
aos prefeitos

DETALHES

TRAbALhO CONJUNTO GT busca 
a correta aplicação do dinheiro público



31

CR
EA

PR
R

e
v

is
ta

Convênio inédito com MP dará mais 
transparência em licitações e obras públicas

INFORMAÇãO Ministério Público do Paraná terá acesso aos dados do CREA-PR

No dia 24 de novembro, o CREA-PR e o 
Ministério Público do Paraná (MP-PR) assi-
naram convênio que estabelece mecanismos 
de atuação conjunta para fiscalizar os recur-
sos aplicados em obras públicas municipais 
e estaduais, no que diz respeito ao parce-
lamento e uso do solo, políticas públicas 
relacionadas à implantação e execução dos 
Planos Diretores, entre outras atividades. 

Com a parceria, o MP-PR contará com 
consultoria e assessoramento técnico-cien-
tífico nas áreas de atuação do CREA-PR, 
como, por exemplo, a realização de visto-
rias, avaliações, laudos técnicos, pareceres 
e perícias. O Ministério Público também 
terá acesso ao banco de dados do Conselho 

para consulta de processos de fiscalização 
de obras, licitações e serviços, registros de 
pessoas físicas e jurídicas, além de Anota-
ções de Responsabilidade Técnica - ARTs. 

O CREA-PR ainda informará ao Minis-
tério Público indícios de irregularidades 
detectadas em fiscalizações, sobretudo em 
licitações e execução de obras públicas. 
Desta forma, o Ministério Público poderá 
fazer intervenções rápidas, inclusive de for-
ma preventiva, ainda em fases preliminares 
das obras. 

“O termo de cooperação permitirá 
maior eficácia na fiscalização dos aspectos 
concernentes à regularidade da utilização 
dos recursos públicos, desde a licitação até 

a execução dos projetos, orçamentos, exe-
cuções de obras pela administração pública 
estadual e municipal, permitindo, inclusive, 
a realização de fiscalizações preventivas e 
integradas, em defesa do patrimônio públi-
co e em benefício da coletividade”, afirma 
Olympio de Sá Sotto Maior Neto, procura-
dor-geral de Justiça.

“A parceria com o MP possibilita a ação 
preventiva contra fraudes identificadas em 
fiscalizações do CREA-PR nos processos 
de licitação de obras públicas. É um con-
vênio inédito e de fundamental importância 
para a correta gestão dos recursos públi-
cos”, diz o presidente do CREA-PR, enge-
nheiro agrônomo Álvaro J. Cabrini Júnior.

LUTA Engenheiro 
Luiz Henrique, do TCE: 
parceria importante

Valorização profissional

FISCALIZAÇãO gT contribuiu para maior controle sobre obras públicas

Para o coordenador do Departamento de 
Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Contas 
do Paraná, engenheiro civil Luiz Henrique Bar-
bosa Jorge, parceria vai garantir transparência e 
maior fiscalização.

Qual a importância do convênio  
do CREA-PR e TC?

É importantíssimo porque temos uma equipe 
reduzida para atender os 399 municípios do 
Paraná e a troca de informações sobre fiscaliza-
ção com o CREA nos permite alcançar um maior 
número de obras públicas. A proposta é garantir 
a boa e correta aplicação do dinheiro público.

Como está a questão da valorização 
dos quadros técnicos do TC?

O departamento de Engenharia é relativamente 
novo, tem 20 anos, e ainda estamos lutando 
para divulgar sua importância. Porém, o reco-
nhecimento está cada vez mais presente, tanto 
que o departamento foi convidado a trabalhar 
na análise de contas prestadas pelo Estado e 
pelo município.

+ no site da revista  Os avanços do gT
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 brasil perde para Coreia 
do Sul em formação

Segundo Borges, existe uma forte articulação na busca 
por reverter esse atraso brasileiro. “Há no país uma febre 
de consciência dessa tese de que o Brasil precisa investir 
em ciência, tecnologia e inovação. Não apenas na questão 
acadêmica. Precisamos colocar na mesma mesa as univer-
sidades, os centros de pesquisa, o setor empresarial e o 
governo, como catalisador desse trabalho conjunto”, diz.

O momento econômico, que tem se mostrado favo-
rável ao desenvolvimento do Brasil no cenário mundial, é 
um fator de incentivo para essa mudança, observa Borges. 
Mas o país precisa reagir ao contexto atual de competiti-
vidade com rapidez. “Nós reunimos as condições neces-
sárias, mas é preciso pôr a mão na massa e transformar 
essa oportunidade em realidade”, sugere o presidente da 
Fapemig. Para ele, no que se refere aos recursos humanos, 
o Brasil vai bem. “Os estudantes e recém-formados têm 
espírito empreendedor, uma característica que não se tinha 

anos atrás. Eles respondem rapidamente, afinal 
é o futuro deles e da carreira que eles têm 
pela frente”, afirma Borges.

Momento econômico  
do brasil pode ser incentivo 
para mudanças

FUTURo

hOJE Investimento urgente 
em educação para as novas 

tecnologias, alerta Borges 

D
iv

ul
ga

çã
o

Demanda por profissionais qualificados é incentivo 
para modernização do ensino; hoje, os recursos para 
ciência, tecnologia e inovação estão em 1% do PIB

EDUCAÇãO É preciso investir no ensino tecnológico

desafio 
do século

por DENISE RIBEIRO

O século XXI vem sendo apontado como o “século 
do conhecimento”. Nesse contexto, a educação tecnoló-
gica torna-se uma prioridade estratégica para que o Brasil 
alcance a competitividade necessária diante da concorrên-
cia entre os países no mundo globalizado. A avaliação é 
do presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de Minas Gerais (Fapemig), engenheiro eletricista 
Mario Neto Borges, que esteve entre os palestrantes do 
XVI Fórum de Docentes e Discentes das Instituições de 
Ensino promovido pelo CREA-PR, em Foz do Iguaçu, 
entre os dias 14 e 16 de outubro deste ano.

Para Borges, é indispensável ao Brasil destinar in-
vestimentos maciços às áreas de ciência, tecnologia e 
inovação, desde o ensino fundamental. Hoje, os recur-
sos destinados à área representam pouco mais de 1% 
do Produto Interno Bruto (PIB). “Uma dificuldade que 
precisamos superar é a falta de bons professores de ciên-
cia e matemática. Isso cria um bloqueio nos alunos, que 
acham a ciência difícil e a matemática complicada”, ob-
serva. A questão da qualificação dos professores remete 
a outro problema brasileiro, o da remuneração. “Você 
não vai atrair bons profissionais para as salas de aula pa-
gando baixos salários”, alerta o presidente da Fapemig.



33

CR
EA

PR
R

e
v

is
ta

+ no site da revista  Conheça o projeto jovem aprendiz e o curso de capacitação

O CIEE é uma associação civil 
sem fins lucrativos e de utilida-
de pública, reconhecida como 
Entidade Beneficente de As-
sistência Social pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social. 
No Paraná, são 40 unidades 
operacionais que administram, 
mensalmente, cerca de 30 mil 
convênios de estágios.

O profissional liberal interes-
sado em contratar estagiário 
deve entrar em contato com 
o CIEE por meio do site www.

cieepr.gov.br ou pelo te-
lefone 41 3313 4300. 

O profissional deve 
estar cadastrado 
no conselho de 
classe.

NOVIDADE Profissionais liberais podem contratar estagiários com nova Lei do Estágio

Novas regras para o 
estágio aumentam 
oportunidade de ofertas 
para estudantes e envolvem 
os profissionais liberais

por ANA PAULA MORAES

A troca de experiências entre estudan-
tes e profissionais é uma receita de sucesso. 
É por meio do estágio que o estudante, 
acostumado ainda com a vida acadêmica, 
conhece a profissão na prática, conhecendo 
a rotina e os percalços do dia a dia. Desde 
o ano passado, com a nova Lei do Estágio 
(11.788/08), os profissionais liberais como 
engenheiros, arquitetos e agrônomos po-
dem ofertar estágio. 

Antes, apenas a iniciativa privada e a 
administração pública abrigavam os estu-
dantes destas áreas. Segundo o presidente 
do Centro de Integração Empresa-Escola 
do Paraná (CIEE/PR), advogado Luiz Ni-
colau Mader Sunyé, o alargamento dessa 
possibilidade garante um estágio de melhor 
qualidade. “O estudante vai direto para 
a sua área específica”, diz. Há vantagens 
para os dois lados. O estudante tem a teo-

ria e não a prática. Quem oferece o estágio 
tem as duas. “Só sabe fazer quem faz, só se 
aprende a fazer, fazendo”, garante Sunyé. 

De acordo com a nova Lei, o estagiá-
rio contribui com 6 horas de trabalho e, 
em troca, recebe uma bolsa-auxílio e um 
auxílio-transporte que, muitas vezes, aju-
da a pagar o curso. Para o CIEE, é a regra 
da compensação. 

Apesar da abertura, o número de esta-
giários contratados por profissionais liberais 
no Estado não chega a 10% do total. As 
empresas e o setor público ainda aboca-
nham a maior parte dos estudantes. Mas as 
perspectivas para 2010 são animadoras. A 
partir de fevereiro e março, cresce o número 
de vagas de estágios em todas as áreas. 
Atualmente, existem 1.500 vagas 
de estágio abertas para o ensino 
superior e de nível médio. Há uma 
queda sazonal no fim de ano por 
conta do término dos contratos de 
estágio e pelas férias escolares.

Informações para quem 
quer aprender antes

TODOS Novas regras 
ajudam quem oferece 
e quem precisa de 
estágios, diz 
Sunyé

ESPAçO 
CIEE diminui o 
espaço entre as 
empresas e futuros 
profissionais

aprender com quem faz
QUEM É 
O CIEE
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Cadastro dos profissionais 
servirá como base de 

dados para realização de 
laudos nos estádios

TRANQUILIDADE Portaria garantirá mais segurança em estádios esportivos

por CAROLINA GABARDO BELO

A assinatura do Termo de Coope-
ração Técnica entre o CONFEA, os 
CREAs de todo o Brasil e o Ministério 
do Esporte cria uma lista de profis-
sionais habilitados para a emissão de 
laudos de vistoria de engenharia e de 
estabilidade estrutural nos estádios de 
futebol, em atendimento à Portaria 
124, de julho de 2009. O objetivo é 
garantir o controle das condições de 
segurança dos estádios desportivos.

A listagem destes profissionais, 

Profissionais interessados e legalmente habilitados que possuam título de:

QUEM PODE PARTICIPAR

  Engenheiros civis 

  Engenheiros arquitetos 

  Arquitetos e urbanistas

  Engenheiros mecânicos 

  Engenheiros eletricistas

  Engenheiros agrônomos

+ no site da revista 
 Saiba como se inscrever para a próxima listagem

organizada pelos CREAs, ficará à dis-
posição do Ministério do Esporte, da 
Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF) e das Federações Estaduais. Os 
responsáveis pelos estádios deverão 
recorrer a esta listagem no momento 
de se adequarem à Portaria. 

Para o superintendente do CREA-
PR, engenheiro agrônomo Celso Rit-
ter, o principal destaque da iniciativa 
é a garantia de segurança e saúde à 
população, por meio do exercício cor-
reto da profissão. “É a possibilidade 
de uma ação pró-ativa em relação aos 
interesses da sociedade. As organiza-
ções passam a promover e exigir ações 
preventivas de atestados de segurança 
e estabilidade das estruturas”, afirma.

De forma indireta, parcerias como 
esta também interferem positivamen-
te no mercado de trabalho. Beneficia 
os bons profissionais, diz superinten-
dente do CREA-PR. O período para 
cadastro encerrou no dia 30 de no-
vembro e a primeira lista de profis-
sionais já está disponível. A cada seis 
meses serão realizadas novas inscrições 
de interessados e o cadastro possui va-
lidade de dois anos.

mais 
controle

É preciso comprovar experiência na 
prestação deste tipo de serviço, bem 
como possuir título de autônomo ou 
integrante de quadro técnico de empresas 
do ramo. Os profissionais sem experiência 
também poderão se candidatar após a 
participação em um curso de capacitação 
ministrado por entidades ligadas ao 
Sistema CONFEA/CREA.
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+ no site da revista  Conheça a teoria do “Morar Mais”

SUSTENTABILIDADE Decoradores trabalham em ambientes funcionais

Terceira edição do 
Morar Mais em Curitiba 
apresenta 50 ambientes 
assinados por 70 
profissionais e recebe 12 
mil visitantes 

A criatividade dos profissionais 
curitibanos foi destaque da terceira 
edição da mostra de decoração Morar 
Mais “O chique que cabe no bolso”, 
realizada de 30 de setembro a 2 de 

novembro, em Curitiba, e que contou 
com apoio da Mútua Caixa de Assis-
tência aos Profissionais do CREA-PR. 
Mais de 12 mil pessoas prestigiaram o 
evento, que contou com 50 ambientes 
assinados por mais de 70 profissionais 
da área de arquitetura, design, deco-
ração e paisagismo. O “Morar Mais” 
é um conceito inovador que destaca 
soluções acessíveis e sustentáveis.

O projeto de decoração foi assi-
nado pelo arquiteto Júlio Pechman, 
falecido em julho. Os arquitetos que 
participaram da mostra também 

IDEIAS Espaços da mostra vão além da beleza com ambientes funcionais

todos os espaços

Profissionais trabalham para 
minimizar os impactos ambientais

ESTILOS Tijolo verde e plantas nativas são destaque

O conceito de sustentabilidade foi mui-
to explorado pelas arquitetas Marina Rodri-
gues, Rose Guazzi e Poliana Portela. Marina 
trabalhou ambientes funcionais e priorizou 
o uso racional dos recursos naturais. No 
Espaço de Eventos, Rose e Poliana utiliza-

ram o “tijolo verde”, que aproveita restos 
de materiais utilizados na construção civil e 
dispensa o uso de forno para secagem. Em 
outros ambientes, como a adega, deixaram 
o revestimento aparente, economizando em 
materiais, como tinta e reboco. 

A engenheira agrônoma Ana Augusta 
Lupion projetou os jardins com a utilização 
de plantas nativas, que exigem baixa manu-
tenção e reduzem o consumo de água no 
espaço. “Os profissionais estão se engajan-
do e se atualizando no assunto. O mercado 
também está cobrando soluções sustentá-
veis. E o conceito de sustentabilidade passa 
por todo o processo de produção, não é 
apenas o reaproveitamento de produtos”, 
destaca a coordenadora do Mo-
rar Mais em Curitiba, Fran-
cisca Cury.

homenagearam Pechman, como o 
arquiteto Dalton Vidotti, que utili-
zou cores sóbrias no Estar Principal, 
além de uma obra do artista plástico 
Carlos Eduardo Zimmermann, mui-
to apreciada por Pechman.

“O resultado foi excelente. Con-
seguimos nos consolidar no mercado 
de arquitetura e decoração aqui em 
Curitiba. O diferencial é que reali-
zamos evento dentro de uma casa, 
com sugestões mais simples”, destaca 
a coordenadora do Morar Mais em 
Curitiba, arquiteta Francisca Cury.
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cafés 

Projeto vai elevar qualidade do café do 
Norte Pioneiro e envolve Sebrae, Emater, 
Iapar, Banco do Brasil, Faep e associações 

de produtores da região

PARCERIA União de forças de instituições muda panorama econômico da região

por LUCIANO PATZSCH

Cafés Especiais do Norte Pio-
neiro é o nome de um projeto 
que, com três anos de trabalho, 
mudou as perspectivas da ca-
deia produtiva do café no Nor-
te Pioneiro do Paraná. A região 
deve ser a segunda no Brasil a 
possuir indicação geográfica de 
procedência do café, identificação 
mundial da qualidade de um pro-
duto. O projeto envolve 45 mu-
nicípios e mais de 7.500 produ-
tores — 90% deles em pequenas 
propriedades familiares —, o cor-
respondente a quase 50% do café 
produzido no Paraná. São 42 mil 
hectares de lavouras de café ará-
bica, todas acima do paralelo 24 
e em altitudes entre 500 e 1.000 
metros, que favorecem a produ-
ção de café de boa qualidade. 

“A proposta era aproveitar a 
base histórica de produção de café 
da região e focar na produção de 
cafés especiais, para gerar susten-
tabilidade e renda”, conta Ode-
mir Capello, consultor do Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio à 
Micro e Pequena Empresa). Um 
primeiro diagnóstico identificou 
150 produtores e foi iniciado um 
planejamento estratégico para 
tornar o café da região conhecido 
no Brasil e no mundo. Além do 
Sebrae, estão envolvidos o Iapar 
(Instituto Agronômico do Para-
ná), a Emater (Instituto Parana-
ense de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural), o Banco do Brasil, 
a Faep (Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná), e Senar 
(Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural). Foi criada também 
uma rede associativa e a Acenpp 
(Associação de Cafés Especiais 
do Norte Pioneiro do Paraná), 
hoje com 104 associados, de 125 
propriedades.

de qualidade 
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+ no site da revista  A participação dos profissionais da agronomia

Avaliação e pesquisa para melhores cafés do Norte Pioneiro

Ficafe atrai compradores e fecha contratos

CLASSIFICAÇãO Cafés recebem até 85 pontos na escala internacional

BONS NEGóCIOS Cafés especiais alcançaram preço quase três vezes superior

A pesquisadora Maria Brígida Sholz, do 
Iapar, foi uma das responsáveis pela desco-
berta. Estudos revelaram que os atributos 
encontrados em análises de cafés produ-
zidos no clima, altitude e latitude do Norte 
Pioneiro são diferenciados e atendem às 
exigências do mercado consumidor. Cafés 
especiais possuem atributos específicos, 

como porcentagem de doçura, suavida-
de, aroma, corpo, acidez e sabor. Tudo é 
pontuado por uma escala internacional da 
Associação Americana de Cafés Especiais, 
que varia de 0 a 100 pontos. A partir de 80 
pontos são considerados especiais e por 
isso mais caros. 

“No início estávamos abaixo de 50 pon-

tos. Hoje temos produtos de até 85 pontos, 
que destacam atributo floral, caramelo e 
até amanteigado. Esse progresso chamou 
a atenção dos especialistas, porque é uma 
evolução muito rápida”, comemora Luiz 
Fernando de Andrade Leite, presidente da 
Acenpp. Ele produz café um uma área de 
12 hectares e vai aumentar para 34.

Para promover o projeto Cafés Especiais 
do Norte Pioneiro, foi desenvolvida uma ação 
de marketing, que deu origem à Ficafe – Feira 
Internacional de Cafés Especiais do Paraná. A 
segunda edição do evento, nos dias 5 e 6 de 
novembro, em Jacarezinho (PR), recebeu 25 
compradores nacionais e 30 expositores de 
equipamentos e tecnologias, além de diversas 
caravanas nacionais. 

Foi fechado um contrato de venda futura de 
um lote de 1.080 sacas de café commodity da 
região a 310 reais, 30% mais que o preço de 
mercado, cotado entre 230 e 240 reais. Alguns 
lotes de cafés especiais alcançaram 660 reais, 
quase três vezes mais que o café commodity. 
“Parece pouco, mas são resultados excelentes 
para o nosso objetivo, que é elevar o valor de 

venda do café commodity e alcançar uma produ-
ção de 10% de cafés especiais”, afirma Odemir 
Capello, do Sebrae. 

Na feira, o Ministério da Agricultura e a Co-
nab – Companhia Nacional de Abastecimento, si-
nalizaram que a estrutura do extinto IBC – Institu-
to Brasileiro do Café, em Jacarezinho, poderá vir 
a ser usada para centralizar e melhorar a logística 
do projeto. O deputado federal Chico da Prince-
sa (PR) também se comprometeu em apresentar 
uma emenda ao Orçamento da União para custear 
a aquisição de um equipamento para melhorar o 
beneficiamento do café da região. “São medidas 
importantes para reduzir custos e o tempo de 
deslocamento aos laboratórios para padronizar e 
classificar a produção”, afirma Luiz Fernando de 
Andrade Leite, presidente da Acenpp. 

ATENTOS 
Produtores  
e compradores 
acompanham 
a avaliação do 
café em feira 
internacional

Fotos: Divulgação
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por DENISE RIBEIRO

O bom momento para a economia bra-
sileira, que resultou no aumento da procu-
ra por profissionais qualificados, principal-
mente engenheiros, também ampliou os 
campos de atuação de algumas habilita-
ções, como a Engenharia Química.

Hoje, além dos ramos tradicionais, 
como a química fina, cimento e indústria 
de tintas e polímeros, o engenheiro quími-
co encontra boas oportunidades de traba-
lho em setores como indústria petroleira, 
papel e celulose, alimentos, e, mais recen-
temente, farmacêutica e cosméticos. 

“Muitos têm propostas de emprego 
mesmo antes de terminar o curso de gra-
duação”, observa o coordenador do curso 

de Engenharia Química da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), engenheiro 
químico Alexandre Knesebeck. Segundo o 
professor, da média de 50 formandos por 
semestre, mais da metade já sai da universi-
dade com alguma oportunidade em vista.

Outra novidade do mercado, de acor-
do com Knesebeck, é o incentivo das em-
presas para que o profissional continue 
desenvolvendo atividades acadêmicas, 
como o mestrado, por exemplo. “Começa 
a haver uma abertura por parte das em-
presas para que o funcionário tenha mais 
tempo para essas atividades. Normal-
mente, o profissional desenvolve em sua 
pesquisa um tema relacionado a um pro-
blema ou processo da própria empresa. E 
todos ganham”, avalia o professor.

Um guia de oportunidadesPRoFISSÃo e MERCADo

Além do mercado 
de trabalho, alguns 
profissionais recebem 
da própria empresa 
estímulo para cursos 
de pós-graduação 

NOVIDADES Mais atuação para a engenharia química

em 

+ no site da revista 

 As áreas 
de atuação  
e ascensão

novos 
mercados

Carreira no exterior é uma opção atraente
OPORTUNIDADE Engenheiro do Paraná participa de projeto e é contratado 

Formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), o engenheiro 
químico José Gustavo Vivacqua, 36 anos, atua na indústria farmacêutica 
como gerente de Projetos da NNE Pharmaplan, divisão de engenharia do 
grupo Novo Nordisk, líder mundial em insulina sintética humana.

Baseado na sede da companhia em Copenhagen, 
Vivacqua trabalha atualmente como expatriado da Di-
namarca na China, onde responde pelo design da área 
de utilidades (Clean Utilities and Black Utilities) de um 
projeto da Novozymes, empresa de biotecnologia dina-

marquesa. “O projeto é uma planta de biotecnologia com 
conceito GMP (Good Manufacturing Products), que 

deverá ter a aprovação do FDA (Food Drug Administration), explica.
A contratação de Vivacqua foi parte de um processo iniciado em 

2004, época em que a Novo Nordisk implantou um projeto que consis-
tiu na construção de uma Filling Plant para formular e envasar insulina 
no Brasil. A execução, comissionamento e qualificação da planta foram 
realizadas em território brasileiro com o gerenciamento da empresa, que 
vislumbrou para Vivacqua (um dos participantes do projeto) um futuro 
promissor no departamento de engenharia da companhia. “Quando meu 
trabalho foi finalizado, em 2006, recebi a proposta para ir à Dinamarca 
integrar a NNE Pharmaplan, para onde me mudei em janeiro de 2007”, 
conta o engenheiro químico.

SóLIDA A carreira internacional trouxe desafios e novas oportunidades para José Gustavo Vivacqua
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Por José Carlos Schiavinato, engenheiro civil e prefeito de Toledo

No processo administrativo moderno, principalmente 
após a LRF, ficou bem claro que os municípios têm que 
dotar-se de uma estrutura administrativa e técnica para 
fazer o gerenciamento das operações públicas e para ter 
maior agilidade e credibilidade nas suas ações. É extrema-
mente importante, hoje, a participação de técnicos para o 
gerenciamento integral da administração pública direta. É 
diferente de comprar um pacote, um serviço pronto. Hoje, 
os administradores têm que investir em profissionais quali-
ficados para que dentro da estrutura de planejamento do 
município possam desenvolver os projetos técnicos, de ações 
públicas, o controle de zoneamento e o monitoramento do 
plano diretor, dentro da prefeitura, com profissionais que 
tenham uma ligação direta com o município.

Dentro de uma nova metodologia de trabalho, os 
prefeitos devem investir em profissionais nas mais dife-
rentes áreas de engenharia, da arquitetura, para que estes 
possam conceber a cidade cada vez mais em condição de 
vida, com mobilidade urbana adequada, com a colocação 
e utilização de espaços e edificações em locais adequados e 
de fácil acesso, evitando problemas futuros.

A participação dos profissionais faz com que as ações 
do governo federal e do estado sejam desenvolvidas e 
tenham sucesso nos seus empreendimentos. Sem isso, 
muitas vezes corre o risco de deixar de utilizar recursos 

públicos por incompetência administrativa, por não ter 
um quadro técnico à altura de buscar estes recursos e de 
fazer com que eles sejam rigorosamente utilizados dentro 
das condições legais.

Há vários anos, Toledo desenvolve todos os seus proje-
tos dentro da administração direta. O município está 
credenciado a utilizar recursos internacionais através do 
BID e da Agência Francesa de Desenvolvimento porque 
tem uma história de participação, inclusive sendo modelo 
em algumas destas ações. Todas as operações estão sendo 
executadas rigorosamente dentro da lei, com o acom-
panhamento e participação do Tribunal de Contas do 
Estado, que também adota este tipo de postura, com a 
contratação de profissionais especializados para fiscaliza-
ção e acompanhamento das prefeituras, embasando tecni-
camente suas decisões.

Não tem mais administração pública com amado-
rismo. Hoje a administração pública tem que ser feita 
na íntegra, com conhecimento técnico para poder bem 
desempenhar a sua função e não dar trabalho para o 
Ministério Público.

JoSé CARLoS SCHIAVINATo é engenheiro civil e prefeito de 
Toledo pelo segundo mandato consecutivo e funcionário de carreira da 
Prefeitura de Toledo

GESTãO Para prefeito, técnicos dão credibilidade às administrações públicas

sem amadorismo

A participação dos profissionais faz com que as ações do governo federal e do 
estado sejam desenvolvidas e tenham sucesso nos seus empreendimentos.”“
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PLURAL Um tema, duas opiniões

PETRóLEO

A Petro-Sal
O Projeto de Lei 5.939/09, que cria a Empresa Bra-

sileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. 
(Petro-Sal), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, foi 
aprovado no plenário da Câmara dos Deputados por larga 
margem, devendo ser analisado e votado no Senado Federal.

Mas, afinal, para que serve? Segundo o PL, é uma em-
presa pública, sob a forma de sociedade anônima, que vai 
gerenciar todos os contratos de exploração e produção de 
petróleo e de gás na área do Pré-Sal sob o modelo de parti-
lha. Não será responsável pela execução direta ou indireta 
das atividades de exploração, desenvolvimento, produção e 
comercialização de petróleo e gás natural. Deve representar 
a União nos consórcios formados, monitorar a execução, 
custos e investimentos e fornecer informações à Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – 
ANP – necessárias à sua atividade. 

A discussão sobre sua existência está atrelada à visão 
que se tem sobre o regime de exploração mais adequado. 
Os defensores do modelo atual de concessão – o petróleo 
extraído é de quem o retira do poço, pagando os “royalties” 
e participação especial, sem interferência da União sobre a 
produção – são contra sua criação. Afinal, para eles, basta a 
ANP para dar continuidade aos leilões de petróleo. 

O governo federal entendeu ser necessária a criação da 
Petro-Sal, com a mudança do regime de exploração para 
partilha de produção – a empresa contratada, em caso de 
descoberta comercial, é remunerada pelos custos envolvi-
dos na atividade e recebe parte do óleo produzido, que é 
propriedade da União. Acertadamente, estabeleceu que a 
Petrobras será a operadora em todos os campos por ser a 
descobridora do Pré-Sal.

Entendemos que um departamento do próprio Minis-
tério de Minas e Energia poderia se incumbir da tarefa da 
Petro-Sal. Mas o fundamental é a discussão sobre a posse do 
petróleo, que deve ser da União Federal; a elevação de sua 
parcela no petróleo produzido aos níveis dos países produto-
res e o cancelamento dos leilões.

FERNANDO LEITE SIQUEIRA é engenheiro eletricista e 
presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras (AEPET)

O modelo proposto 
para explorar o Pré-Sal 
é correto?

Um novo modelo
O petróleo continuará sendo o principal componente da matriz ener-

gética mundial, ainda sem expectativa de um substituto competitivo. Os 
grandes consumidores são as nações desenvolvidas. Seu desenvolvimento 
foi alcançado pelo uso destes recursos naturais, nas duas revoluções indus-
triais; a primeira, no século XIX, movida a carvão, e a segunda, no século 
XX, movida a petróleo. Nos dois ciclos o Brasil ficou de fora. 

As nações que deles se aproveitaram viram-nos se exaurirem – por 
último, é a exaustão das reservas do Mar do Norte. Contudo, as nações 
consolidadas usaram estrategicamente o resultado deste aproveitamento, 
diferente daquelas nações que foram apenas perdulárias fornecedoras de 
matéria-prima, como Bolívia e Brasil.

O que pagamos em juros pela importação de petróleo neste meio 
século de dependência foi o que nos faltou para gastar com desenvolvi-
mento social e educação.

As reservas do Pré-Sal, escondidas sob dois mil metros de lâmina 
d’água, três mil metros de camada de sal, foram desvendadas por uma 
impressionante capacidade de mobilizar qualificação humana e compe-
tência tecnológica da Petrobras. 

Nesse contexto se coloca a decisão política e estratégica de interferir 
no mercado tendo à disposição dois instrumentos poderosos: reservas e 
capacidade de produção de energia, num mundo em que os ricos agora 
são os carentes. 

O modelo proposto pelo governo reflete um aprendizado com erros 
e acertos: a União, proprietária do recurso, é parceira e fiscal; um con-
sórcio concorrente é concessionário; a Petrobras é operadora.

Internalização dos lucros, financiamento do salto tardio em educação, 
do desenvolvimento em P&D, do acesso a novas fontes de energia, da 
transformação dos recursos do subsolo em produtos nobres e formação de 
subsídios para alavancar o desenvolvimento social e econômico, um fundo 
social e uma nova empresa estatal capitalizadora da descoberta, parceira da 
Petrobras, parece ser realmente a saída sábia.

PAULO CÉSAR SOARES é geólogo 
e professor sênior da Universidade Federal do Paraná
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Novidades a seu favor

novidades na construção

DE PoNTA

O QUE É 
NOvIDADE

1. Isolamento térmico e acústico com até 
15 decibéis de proteção

2. Laje estendida de 22 cm (o padrão das 
construções locais é de 15 cm)

3. Entrega das unidades com piso 
laminado

4. Infraestrutura para som ambiente e 
ar-condicionado

5. Áreas comuns equipadas e com 
paisagismo consolidado.

Veja o que diferencia os prédios

INOVAÇãO Construtora investe em alto padrão para classe média

Isolamento térmico e acústico é novidade em 
imóveis para renda a partir de 10 salários mínimos

Com experiência de mais de 25 
anos no segmento de construção civil 
em Portugal, a incorporadora Bascol 
chegou ao Brasil em 2008 trazendo da 
Europa técnicas construtivas diferen-
ciadas e acessíveis. 

 Com o lançamento dos residen-
ciais em Curitiba, Flexcity Juvevê e 
Champagnat, a incorporadora apre-
sentou ao mercado o conceito de fle-
xibilidade nas plantas, qualidade em 
acabamento, isolamento térmico e 
acústico, entrega das unidades com 
piso laminado, infraestrutura para 
som ambiente e ar-condicionado e 
áreas comuns equipadas e com o pai-
sagismo consolidado.

 Características geralmente restri-
tas aos empreendimentos de luxo no 
mercado local, a Bascol busca consoli-
dar a sua marca frente ao consumidor 
com renda a partir de 10 salários mí-

“Os apartamentos possuem até 15 
decibéis de proteção, que minimiza 
o som de percussão e aéreo do am-
biente”, complementa Romanholo. 
Uma das premissas da Bascol é tor-
nar o apartamento habitável desde o 
primeiro dia. Mesmo que o mobiliá-
rio não esteja completo, o comprador 
conta com uma infraestrutura ade-
quada para morar assim que receber 
as chaves.

O primeiro lançamento da Bascol 
em Curitiba foi o Flexcity Juvevê, no 
final de 2008, que já está com todas 
as suas unidades vendidas. Este ano a 
incorporadora abriu o plantão de ven-
das do Flexcity Champagnat, na rua 
Cel. Joaquim Taborda Ribas, 864, e, 
em breve, irá lançar o SmartCity, no 
bairro Cristo Rei.

nimos, preocupado com a qualidade e 
o conforto da sua casa. “As principais 
preocupações estão relacionadas ao 
conforto térmico e acústico, por isso a 
utilização de uma laje mista com es-
pessura de 22 cm e paredes duplas en-
tre os apartamentos e na parte externa 
dos empreendimentos, que equilibra a 
temperatura ambiente”, diz o arqui-
teto Ricardo Romanholo, diretor de 
Projetos Internacionais da Bascol.

Um dos principais investimen-
tos da incorporadora, os projetos de 
isolamento acústico e térmico têm a 
utilização de parede dupla em todo 
o perímetro do edifício e a aplicação 
entre os apartamentos de material 
isolante (Styrofoam), lã de rocha para 
minimizar a transmissão de ruídos e a 
laje estendida de 22 cm (o padrão das 
construções locais é de 15 cm), entre 
os níveis inferiores e superiores. 
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