
Internet por rede elétrica parece 
distante do Brasil

Acordo faz com que Agenda 
Parlamentar chegue em todo PR

Com o fim do aterro da Caximba, 
para onde vai o lixo das cidades?

+ nesta edição
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veja mais em                .crea-pr.org.br
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o planejamento urbano pode evitar as catástrofes

emergencial
engenharia

catástrofes 
Tomazina, no Paraná, sofreu com 
as chuvas em fevereiro desse ano. 
O Rio das Cinzas alagou parte da 
cidade e fez estragos
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32	
LEITURA RÁPIDA E oNLINE  Tudo o que você vai ler na revista e ver no site

32 polêmica Prefeitura de Curitiba ainda não tem substituto para Caximba

Licença do aterro termina em novembro

Além da universidade
18 creajr-pr

Grande	participação	no	VI	Encontro	
Estadual	do	CREAjr	reforça	programa

conheça e participe do 
prêmio destaque creajr-pr

Cidades preparadas
20 catástrofes

Planejamento	urbano	pode	conter	
efeitos	destrutivos	das	catástrofes

o manifesto 
produzido pela abenc

MPE e o CREA-PR
35 parceria

Convênio,	assinado	em	2009,	
prevê	ações	conjuntas

o balanço das
fiscalizações de 2009

Ainda em teste
30 tecnologia

Copel	ainda	não	finalizou	a	fase	
de	testes	da	internet	via	rede	elétrica

as datas dos encontros de 
inspetores e encontros regionais

A força do trabalho
38 técnicos

Os	profissionais	de	Curitiba	que	
estão	na	linha	de	frente

outras opiniões de quem 
atua na profissão

Ação ampla
19 jurídico

É	função	do	CREA-PR	manter	
diálogo	constante	com	os	três	poderes	

34 acessibilidade

o poder da informação
CREA-PR	ministra	palestra	sobre	
acessibilidade	em	escola	da	rede	pública

os números da 
inclusão no paraná

100 anos de experiência
26 História

O	pioneirismo	de	Orlando	Seiler	
Giglio,	engenheiro	paranaense	

o encontro do engenheiro 
com monteiro lobato

Solução conjunta
27 cep 2010

CREA-PR	reúne	propostas	para	
apresentar	no	encontro	nacional

conheça o programa 
do encontro estadual

Economia de força
28 cooperativismo

Associativismo	responde	por	
55%	do	PIB	agropecuário	do	Paraná

para 2010, a perspectiva 
é crescer 10%

os crimes e as 
contravenções combatidas



17 MAIS Douradina é destaque 
em índice que avalia desenvolvimento 
das cidades brasileiras

mais seções

8 EXPRESSo Em Pato Branco, 
projeto quer reaproveitar a água 
pluvial e acabar com as enchentes

6 CARTA Cabrini apresenta as 
reportagens da revista, que tem o 
meio ambiente como tema central

16 gUIA CREA Nova ART e 
emissão de CAT informatiza Sistema 
CONFEA/CREAs

36 PRoFISSÃo e MERCADo 
Engenharia eletrônica, apesar de 
confundida com outras, possui
mercado e perfil diferentes 

40 oPINIÃo Sandra Poletto fala 
das perdas da construção civil, que 
chegam até a mão de obra

41 PLURAL Duas opiniões 
diferentes sobre o edital para o 
transporte público de Curitiba

42 DE PoNTA De vilão a 
salvador. O plástico pode salvar as 
videiras do Paraná

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 Para André Triguei-
ro, quando se fala em sustentabili-
dade teoria e prática ficam distantes 

FAÇA a reportagem
Elas estarão nas próximas edições

Raquel Rolnik, arquiteta e urbanista. É profes-
sora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo e relatora especial da 
Organização das Nações Unidas para o direito à 
moradia adequada. Hoje, é considerada uma das 
maiores autoridades mundiais no assunto. Traba-
lhou no Ministério das Cidades de 2003 a 2007.

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

1 PERFIL o modelo elétrico brasileiro. É preciso 
reestruturar o modelo existente?

2 CoNSCIÊNCIA projeto Gralha azul, da FUpEF 
(Fundação de pesquisas Florestais do paraná), que pre-
vê a conscientização para conservação das araucárias.

3 oRgÂNICA os desafios da agricultura orgânica no 
paraná. Quais as perspectivas e vantagens?

30

ACESSE          .crea-pr.org.br

26

19
28
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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

16 de abril a 1 de agosto de 2011 Curitiba

PÓS-gRADUAÇÃo: Desenvolvimento de 
Novos Produtos Alimentícios
o curso tem como objetivo desenvolver uma visão sistêmica 
e abrangente, entendendo o processo desde a concepção 
da ideia até o lançamento final do produto no mercado e 
acompanhamento da sua performance, melhorando, assim, a 
competitividade da empresa. informações: acesse http://www.
pucpr.br/especializacao.

16 de abril a 1 de abril de 2011 Curitiba

PÓS-gRADUAÇÃo: Especialização 
(Lato Sensu) em Engenharia de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico
Visa dar aos profissionais habilitados os conhecimentos 
necessários para que possam gerenciar, projetar, bem como 
atuar em situações que envolvam sistemas preventivos 
contra incêndio e pânico. ao final do curso, após defesa 
da monografia, receberão o título de Especialista. os 
profissionais do cREa poderão apostilar o título de 
Especialista e/ou gerar atribuições específicas conforme 
Resolução 1010 coNFEa. informações: http://www.pucpr.br/
especializacao. E-mail: orlando.strobel@pucpr.br ou ivan@
pm.pr.gov.br

14 de maio a 6 de novembro 2010 Londrina

CURSo: Fertilidade de Solos e 
Nutrição de Plantas
Voltado para zootecnistas e engenheiros agrônomos e 
florestais. a proposta é reciclagem e aperfeiçoamento 
dos profissionais via interpretação de análises de solo e 
tecido vegetal, bem como a recomendação de corretivos 
e adubação. o aperfeiçoamento neste curso proporciona. 
Fone/Fax:(43) 3338-5738/3338-5738. Site: www.laborsolo.
com.br. E-mails: laborsolo@laborsolo.com.br ou neia@
laborsolo.com.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  

abril
15 a 17
v simpósio brasileiro de 
educação em solos – 
curitiba

21 a 23
17o congreso argentino 
de saneamiento y medio 
ambiente- buenos aires 
(argentina)

maio
11 a 12
ii simpósio de nutrição 
de plantas em sistema 
de plantio direto – 
ponta Grossa

27 a 30
fiema brasil 
2010 (feira internacional 
de tecnologia para 
meio ambiente) – 
bento Gonçalves (rs)

24 a 28 
femade (feira 
internacional da 
madeira, móveis e setor 
florestal) 2010 – pinhais

26 a 28
7º encontro estadual
de profissionais do 
crea-pr (7º cep) -
foz do iguaçu
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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

Estudos técnicos

O	livro	“Perícias	Possessórias	&	de	Usucapião:	aspectos	proces-
suais	e	casos	práticos”,	2ª	Edição	–	Revista	e	Atualizada,	é	uma	
obra	destinada	aos	operadores	do	Direito,	peritos	 judiciais	e	
assistentes	técnicos	das	diversas	áreas	de	Engenharia,	por	cau-
sa	de	sua	interdisciplinaridade	com	as	outras	ações	 judiciais.	
O	livro	tem	cinco	capítulos	que	abordam	diferentes	assuntos	
relacionados	ao	tema.	Os	interessados	na	aquisição	do	livro,	
favor	acessar	o	portal:	http://www.jurua.com.br

Canal virtual
Lançado	em	março	o	Blog	CREAjr.	Vol-
tado	aos	estudantes	das	áreas	da	Enge-
nharia,	Arquitetura,	Agronomia	e	Geo-
ciências	e	que	são	ligados	ao	programa	
CREAjr-PR.	O	novo	canal	virtual	quer	
incentivar	a	prática	do	exercício	profis-
sional	 responsável	 e	 tem	o	objetivo	de	
expandir	 a	 comunicação	 e	 integrar	 os	
participantes	do	programa.

palavra do leitor 
A sua opinião

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

Revista CREA-PR 61

Na edição n. 61 da Revista cREa-pR, em sua pág. 
10, há uma matéria sobre a “revitalização da av. 
Tupi”, cujo mote principal é o prazo de conclusão 
previsto para agosto/2010! Embora a referida obra 
seja há muito reivindicada e a solução dada pelo 
projeto do colega arquiteto adriano Scarabelot seja 
muito boa, a matéria poderia aprofundar o assun-
to, demonstrando, por exemplo, que a significativa 
obra (aprox. 2 km de rodovia no meio da região 
mais populosa da cidade):

- Não foi precedida de nenhuma audiência pública, 
conforme exige o estatuto das cidades, por parte 
do município.

- Está sendo executada sem planejamento eficaz, 
já que as máquinas e funcionários da prefeitura 
abriram, ao longo de toda obra, buracos nas duas 
laterais da avenida onde havia passeios públicos, 
obrigando os pedestres a disputarem com ônibus e 
caminhões o espaço para circularem, isso sem falar 
na truculência contra “alguns” proprietários que ti-
veram seus muros e benfeitorias destruídos, já que, 
como diz a matéria, a obra deve terminar em agosto! 

Nereu Faustino Ceni
Arquiteto e Urbanista

DESTAQUE

Fiquei surpreso com o destaque dado à minha 
pessoa na matéria “Uma nova aliada”, da Revista 
do cREa-pR, de Fev/mar. obrigado. No entanto, 
necessito que se efetue uma correção nas refe-
rências ao meu nome. Sou conselheiro do cREa-
pR, representante do Setor de ciências agrárias 
da UFpR, professor do Departamento de Solos e 
Engenharia agrícola da UFpR, na área de Fertili-
dade do Solo, e presidente da associação dos En-
genheiros agrônomos do paraná-curitiba (aEapR-
curitiba). a informação de que estou ligado à área 
de “Recursos ambientais do iap” não está correta!

Luiz A. C. Lucchesi, engenheiro agrônomo

Verdades e mentiras

Na	 lista	 dos	 livros	mais	 vendidos	 de	março,	 na	 seção	 não	
ficção,	está	o	“Guia	Politicamente	Incorreto	da	História	do	
Brasil”,	do	 jornalista	Leandro	Narloch.	Em	319	páginas,	o	
autor	contesta	contesta	fatos	e	personalidades	do	nosso	País.	
Como,	por	exemplo,	Santos	Dumont,	que	não	teria	 inven-
tado	o	avião.	Ou	a	origem	da	feijoada,	que	seria	europeia.	E	
mais.	Aleijadinho	é	um	personagem	literário	e	Zumbi	tinha	
escravos.	Também	uma	das	hipóteses	levantadas	por	Narloch	
é	que	os	índios	já	se	matavam	em	guerras	travadas	interna-
mente	muito	antes	de	os	portugueses	chegarem	aqui.

Cidades e soluções
No	site	Mundo	Sustentável	o	internau-
ta	pode	encontrar	artigos,	indicações	de	
livros,	 entrevistas	 e	 muita	 notícia	 so-
bre	 sustentabilidade	e	meio	ambiente.	
O	site	é	do	jornalista	André	Trigueiro,	
apresentador	do	“Jornal	das	Dez”	e	do	
programa	“Cidades	e	Soluções”,	ambos	
na	Globo	News.	Trigueiro	é	pós-gradu-
ado	em	Gestão	Ambiental.

www.mundosustentavel.com.brhttp://creajrpr.wordpress.com
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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

CÂMARAS ESPECIALIZADAS

CEEC Eng. Civil Newton Rogério Rutz da Silva
CEEE Eng. Eletricista Nilton Camargo Costa
CEgEM geólogo Fernando Scholl Bettega
CEEMM Eng. Mecânico João Carlos Motti
CEEQ Eng. de Alimentos Maurício Rigo
CEARQ Arquiteto Eneida Kuchpil
CEA Eng. Agrônomo Luiz Antonio Caldani 
CEEST Eng. de Segurança do Trabalho José Luiz de Souza

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 Cláudia Tavares
Editor-adjunto Patrícia Blümel
Colaboram nesta edição
CREA-PR Rolf Gustavo Meyer e Igor Garcia 
Reportagem Ana Paula Moraes, Patrícia 
Moskwyn, Dimas Rodrigues, Carolina Gabardo 
Belo, Anna Preussler, Denise Ribeiro, Daniela 
Weber Licht, Rosiane Correia de Freitas, Flávio 
Arantes, Maurício Borges, Muriel Amaral, Vandré 
Dubiela, Verônica Mariano, Jocelaine dos Santos, 
Leonardo Handa.
Fotos Leandro Taques, Stock.XCHNG, 
CREA-PR e divulgação
Arte Daniela Baumguertner
Tratamento de imagens Paulo de Arazão
Revisão Andrea Vizzotto
Pós-produção Daniel Nunes 
Jornalista responsável Flávio Arantes

* TIRAgEM 52.000 exemplares

DIREToRIA
Mandato 13/01/2010 a 31/12/2010

PRESIDENTE 
Eng. Agrônomo Álvaro José Cabrini Júnior

10 VICE-PRESIDENTE 
Eng. Civil gilberto Piva

20 VICE-PRESIDENTE 
Eng. Civil Hélio Sabino Deitos 

10 SECRETÁRI0 
Téc. em Edificações Márcio gamba

20 SECRETÁRIo 
Eng. Mecânico Elmar Pessoa Silva

30 SECRETÁRIo 
Eng. Agrônomo Paulo gatti Paiva

10 TESoUREIRo 
Eng. Civil Joel Kruger

20 TESoUREIRo 
Engenheiro Eletricista Aldino Beal

DIREToR ADJUNTo 
 Eng. Agrônomo Carlos Scipioni

CREAPR
R e v i s t a

Nesta	edição,	as	catástrofes	
ambientais	dos	últimos	
tempos,	o	drama	para	a	
escolha	de	um	novo	aterro	
sanitário	que	atenda	Curitiba	
e	região	e	a	sustentabilidade

caXimBa A prefeitura conseguirá a tempo uma nova área? 

O	meio	ambiente	é	o	tema	principal	da	
Revista	CREA-PR	deste	mês.	Duas	grandes	
reportagens	e	a	entrevista	do	mês	abordam	
a	 questão.	 A	 reportagem	 de	 capa	 é	 uma	
delas.	O	foco	está	na	engenharia	emergen-
cial.	 Como	 o	 planejamento	 urbano,	 com	
técnicas	modernas	e	profissionais	capacita-
dos,	pode	conter	os	efeitos	destrutivos	das	
catástrofes	 naturais.	 Segundo	 profissionais	
especializados	 no	 assunto	 ouvidos	 pela	
revista,	o	Brasil	ainda	necessita	consolidar	a	
cultura	da	prevenção	e	do	sistemático	estu-
do	 acerca	 dos	 processos	 naturais	 de	 cada	
localidade	em	particular.
Já	 a	 reportagem	das	páginas	32	 e	33	

fala	 do	 Aterro	 Sanitário	 da	 Caximba.	 O	
tema	é	polêmico.	Envolve	a	prefeitura	de	
Curitiba,	o	Instituto	Ambiental	do	Paraná	
(IAP)	e	o	poder	judiciário.	Em	novembro,	
ao	que	tudo	indica,	o	aterro	deverá	ser	desa-
tivado.	Para	o	IAP,	o	caso	está	encerrado	e	a	
licença	não	será	renovada.	A	prefeitura	diz	
que	 tem	duas	outras	áreas	para	um	novo	
aterro.	Mas	uma	está	inabilitada	e	a	outra	
requer	 investimentos	 em	 infraestrutura.	
Em	contrapartida,	o	edital	de	licitação	para	
a	escolha	do	novo	gerenciador	dos	resíduos	
sólidos	das	19	cidades	que	fazem	parte	do	
Consórcio	Intermunicipal	de	Gestão	destes	
resíduos	foi	suspenso	pela	Justiça.	
Já	a	nossa	entrevista	é	com	o	jornalista	

especializado	 em	 sustentabilidade	 e	 coor-
denador	do	programa	Cidades	e	Soluções,	

André	Trigueiro.	Em	entrevista	 exclusiva,	
ele	afirma	que	sustentabilidade,	apesar	de	
estar	na	boca	de	todos,	ainda	guarda	uma	
enorme	distância	entre	a	teoria	e	a	prática	
de	quem	realmente	faz.	
Entre	outros	 temas,	 lamenta	o	 fracas-

so	da	COP-15,	que	tentou	estabelecer	um	
novo	 acordo	para	 a	 redução	das	 emissões	
globais	de	gases	estufa.	
Tudo	está	nesta	edição.	Que	ainda	traz	

muito	mais.
Uma	boa	leitura!

eng. agr. álvaro j. cabrini jr.
Presidente do CREA-PR

o brasil ainda 
necessita consolidar 
a cultura da 
prevenção e 
do sistemático 
estudo acerca dos 
processos naturais 
de cada localidade 
em particular”

“

em debate 

Sua opinião é importante. Escreva através do link Fale 
Conosco no site www.crea-pr.org.br no item Comunicação
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o meio ambiente

siga o crea-pr no twitter:
twitter.com/crea_pr
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REGioNal cURiTiBa

associação de funcionários 
da sanepar reúne profissionais

Instituída no final de fevereiro a APESAN - Associação dos Profissionais 
Empregados da Sanepar. Com a participação de mais de 100 funcionários, 
a entidade visa debater o desempenho da empresa bem como a participa-
ção dos profissionais visando à manutenção do prestígio nacional. 

“Nosso trabalho surge para somar esforços às ações promovidas pelo 
CREA, Sindicato e entidades afins”, diz o presidente, engenheiro civil Do-
mingo Budel. A primeira reunião aconteceu no dia 4 de março. Na pauta, 
definição da Diretoria Executiva, funcionamento operacional e elaboração 
do plano de trabalho.	(da Redação)

Em março, a Prefeitura de Londrina e re-
presentantes do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit) assina-
ram o acordo para a liberação da verba para 
a construção do viaduto de transposição da 
linha férrea no jardim Nova Olinda, que in-
tegrará as zonas norte e oeste da cidade. A 
obra, orçada em R$ 6,5 milhões, deveria ter 
sido executada no ano passado. Mas, confor-
me a assessoria de imprensa da Prefeitura, o 
viaduto não saiu do papel por conta do pro-
cesso burocrático e tem até outubro para ficar 
pronto. (por Muriel Amaral)

REGioNal loNDRiNa

viaduto beneficiará 
2,7 mil famílias

EXPRESSo Um giro pelo Paraná

Produtos	 orgânicos	 diretamente	 da	 horta	 para	 os	
consumidores	de	Guarapuava.	Com	essa	proposta	a	Fei-
ra	Agroecológica,	projeto	de	extensão	da	Unicentro,	vem	
conquistando	 consumidores	 e	 aumentando	 a	 renda	 de	
pequenos	produtores	da	região.	Atualmente,	cerca	de	30	
fazem	parte	do	projeto	e	vêem	na	feira,	espaço	até	então	
inexistente	na	cidade,	uma	excelente	oportunidade	para	
escoar	sua	produção.	
Segundo	o	engenheiro	agrônomo	Jackson	Kawaka-

mi,	 integrante	 da	 equipe	 executora	 do	 projeto,	 a	 feira	
abre	 um	mercado	 interessante	 para	 os	 produtores.	 “É	
uma	oportunidade	de	excluir	os	intermediários,”	diz	Ka-
wakami,	que	também	é	professor	da	Unicentro	e	Conse-
lheiro	do	CREA-PR.	“Tudo	o	que	os	produtores	levam	à	
feira	é	vendido”,	garante.
Além	de	oferecer	produtos	orgânicos,	a	feira	também	

coloca	à	venda	bolos	e	tortas	produzidas	por	 integran-
tes	 da	Universidade	Aberta	 da	Terceira	 Idade	 (Unati).	
Outro	 destaque	 são	 as	 apresentações	 culturais,	 espaço	
para	troca	e	empréstimo	de	livros	e	feira	de	artesanato.	
(por Jocelaine dos Santos)

REGioNal poNTa GRoSSa feira agroecológica em GuarapuavacaXimBa A prefeitura conseguirá a tempo uma nova área? 

orGânicos 
Feira de produtos sem agrotóxicos é uma novidade para os 

consumidores de Guarapuava e uma excelente oportunidade 
para os pequenos produtores

sem intermediários
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

por mais participação
Em	março,	o	presidente	do	CREA-PR,	eng.	agr.	Álvaro	

J.	Cabrini	Jr.,	apresentou	aos	vereadores	de	Curitiba	as	pro-
postas	 das	 entidades	 de	 classe	 da	 região	 da	 capital,	 dentro	
da	Agenda	Parlamentar.	Cabrini	participou	da	tribuna	livre	
da	câmara	e	o	convite	partiu	do	vereador	e	engenheiro	civil	
Omar	Sabbag	Filho	(PSDB).	Em	nome	de	todas	as	entidades,	
o	presidente	do	CREA-PR	demonstrou	como	os	profissionais	
vinculados	ao	Conselho	podem	colaborar	com	o	legislativo.	
“A	Agenda	Parlamentar	tem	foco	nas	políticas	públicas	e	

proporciona	o	acesso	aos	direitos	da	cidadania.	É	uma	iniciati-
va	que	dará	conteúdo	técnico	a	propostas	que	colaborem	com	
o	desenvolvimento	do	Paraná	e	enriquecerá	os	debates	entre	
os	membros	desta	Casa”,	disse	Sabbag	Filho.
Em	contrapartida,	o	CREA	e	as	entidades	foram	convi-

dados	a	integrar	e	participar	de	três	comissões	-	Participação	
Legislativa,	 Urbanismo	 e	 Comissão	Metropolitana.	 “O	 co-
nhecimento	técnico	dos	profissionais	será	muito	importante	
para	o	desenvolvimento	do	nosso	trabalho”,	disse	o	vereador	e	
arquiteto	Johnny	Stica.	Mais	informações	www.paranaemde-
bate.com.br.	(por Anna Preussler)

REGioNal cURiTiBa vereadores conhecem propostas da agenda parlamentar 
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parceria
Na foto, da esquerda para direita, vereador Stica, ouvidor 
do CREA, Antonio Borges dos Reis, Cabrini e vereador Sabbag

REGioNal maRiNGá 

Trem Pé-Vermelho será reativado 
Segundo o presidente da Ferroeste, Samuel Gomes, o “Trem Pé-

Vermelho” de passageiros deve entrar em operação já em 2013. A de-
claração foi feita na reunião para a implantação do eixo ferroviário, que 
aconteceu em Maringá, no dia 26 de março. O eixo tem 140 quilôme-
tros e integra 13 municípios. 

A pesquisa de campo do estudo de viabilidade começou em março 
e deve ser concluída em junho. Os recursos iniciais, que também in-
cluem o trecho Caxias do Sul-Bento Gonçalves (RS), são de R$ 800 mil 
repassados pelo Ministério dos Transportes. Segundo Gomes, há ainda 
outros recursos materiais e humanos provenientes dos municípios be-
neficiados, universidades e governos do Paraná e do Rio Grande do Sul. 
(por Verônica Mariano)

REGioNal poNTa GRoSSa

AEAGRO premia 
melhores monografias

As quatro melhores monografias produzidas pelos 
formandos 2009 do Curso de Agronomia da Universi-
dade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) foram 
premiadas pela Associação dos Engenheiros Agrôno-
mos de Guarapuava (AEAGRO). A iniciativa, realizada 
pelo segundo ano consecutivo, pretende valorizar a 
produção acadêmica e estreitar os laços entre os fu-
turos profissionais e a entidade de classe. A escolha 
dos trabalhos vencedores foi feita pelos integrantes 
da associação. A premiação foi feita pelo presidente 
da AEAGRO, engenheiro agrônomo José Roberto Papi. 
(por Jocelaine dos Santos)
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estraGo
Situação atual de 
algumas calçadas 
 da cidade gera 
dificuldades para todos

REGioNal caScaVEl 

projeto avança e já tem 
definida nova metragem das 
calçadas da cidade

O projeto Calçadas de Cascavel, que busca a mobilidade qualificada, 
deverá ser lançado nos próximos dias. Porém, uma de suas primeiras 
iniciativas já foi divulgada. É uma cartilha para orientar e conscientizar 
comerciantes e moradores da cidade para a importância da acessibilidade 
e, também, informar os padrões de pavimentos que serão permitidos e 
exigidos a partir do lançamento oficial do projeto. O material está sendo 
preparado pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo.

Segundo a cartilha, a metragem oficial das calçadas da cidade será 
de 1,60 metros de passagem livre para o cruzamento de dois cadeiran-
tes. “Queremos melhorar as calçadas e facilitar o acesso das pessoas, 
reduzindo o risco de acidentes”, comenta o secretário de Planejamento 
e Urbanismo, engenheiro civil Ronald Drabik. O secretário informa ainda 
que o não cumprimento implicará em notificações. (por Vandré Dubiela)

a história
Ainda	este	ano,	pelo	menos	quatro	 imóveis	de	Apucara-

na	devem	ser	tombados	como	patrimônio	histórico.	O	projeto	
de	tombamento	ainda	está	em	fase	de	formatação,	mas	deve	
ser	apresentado	à	Câmara	de	Vereadores,	até	maio.	“Antes	de	
tudo,	será	necessário	criar	uma	política	de	preservação	histórica	
e	cultural.	E	na	sequência	virão	os	programas	para	recuperação	
dos	imóveis,	com	orientação	e	supervisão	de	engenheiros”,	diz	o	
secretário	municipal	de	Meio	Ambiente	e	Turismo,	João	Batista	
Beltrame.	A	iniciativa	tem	apoio	da	Fundação	Cultural	do	Mu-
nicípio	(Funcap)	e	da	Secretaria	Municipal	de	Desenvolvimento	
Humano	(Sedhu).
Na	lista	de	imóveis	a	serem	preservados,	estão	igrejas	cons-

truídas	entre	1935	e	1950.	Também	casas	símbolos	da	chegada	
dos	ucranianos	e	japoneses	em	Apucarana,	como	a	sede	da	fa-
zenda	cafeeira,	uma	construção	em	alvenaria	erguida	no	início	
da	década	de	50.	“É	uma	casa	de	pioneiros,	bastante	diferen-
ciada”,	afirma	o	secretário.	A	Colônia	Mineira,	no	contorno	sul,	
é	outra	área	que	terá	os	traços	típicos	ucranianos	preservados.	
Hoje,	o	casarão	de	dois	andares	já	é	utilizado	como	um	centro	
de	educação	ambiental.	(por Maurício Borges)

REGioNal apUcaRaNa a caminho da preservação

História
O Casarão Colônia Mineira 

será tombado 
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

estruturas ameaçadas
REGioNal DE loNDRiNa crea-pr quer ajudar a fiscalizar

O	CREA-PR	quer	 firmar	uma	parce-
ria	com	a	prefeitura	da	cidade	para	fiscali-
zar	as	condições	de	uso	e	manutenção	das	
marquises	e	sacadas	das	edificações	na	ci-
dade	de	Londrina.	Em	fevereiro,	a	defesa	
Civil	e	o	Corpo	de	Bombeiros	da	cidade,	
a	pedido	de	uma	rede	de	TV,	fizeram	uma	
fiscalização	 em	 alguns	 locais	 e	 constata-
ram	que	a	maioria	precisa	passar	por	 in-
tervenções	urgentes.	
Segundo	uma	lei	de	2007,	essa	 função	

de	 fiscalizar	 cabe	 ao	município.	Mas	 a	 se-
cretaria	Municipal	de	Obras	e	Urbanização	
admitiu	não	possuir	material	humano	sufi-

ciente	 para	 o	 trabalho.	 “Hoje,	 o	CREA	 já	
fiscaliza	in	loco	os	imóveis	que	estão	sendo	
construídos	ou	reformados.	Poderíamos	con-
versar	e	ver	o	que	está	acontecendo,	trocar	
informações”,	disse	o	gerente	da	regional,	o	
engenheiro	Jefferson	Oliveira	da	Cruz.	
Segundo	ele,	infiltração,	excesso	de	peso	

com	a	instalação	de	letreiros	e	materiais	de	
propaganda	são	fatores	que	podem	compro-
meter	 a	 estrutura	 de	marquises	 e	 sacadas,	
aumentando	o	risco	de	desabamentos.	“Por	
isso,	a	necessidade	de	um	acompanhamen-
to	técnico	por	profissionais	da	área”,	afirma	
Cruz.	(por Muriel Amaral)

periGo
Na foto, um exemplo da situação 

em que se encontram as 
marquises da rua Sergipe, no 

centro de Londrina. Outras estão 
no mesmo estado

REGioNal maRiNGá 

destino certo
Ainda este ano, deve entrar em funciona-

mento a Usina de Resíduos da Construção de 
Umuarama. A gestão será feita pela Associação 
de Defesa ao Meio Ambiente (Adema) e pela 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos do No-
roeste do Paraná (Aeanopar). E, para que a usina 
funcione, será criada a Cooperativa Ambiental e 
de Resíduos da Construção Civil (Coopercon 
Ambiental).

“Pretendemos reciclar os entulhos e trans-
formá-los em produtos reaproveitáveis, como 
bloco, meio-fio, areia moída, lajotas e brita, dan-
do a destinação ecologicamente correta a esses 
lixos, desde concretos, ferros, lâmpadas, tintas 
até o gesso”, explica a presidente da Adema, a 
engenheira civil Felomena Sandri.

O projeto prevê investimento total de R$ 
216 mil. “Parte veio de um edital nacional que 
a Adema ganhou no Sebrae sobre tecnologias 
sociais”, diz Felomena. (por Verônica Mariano)

REGioNal paTo BRaNco 

projeto quer reaproveitar 
águas pluviais 

A Câmara de Ver Braun (PR), que autoriza o Executivo a 
criar o Programa de Captação de Águas Pluviais. A proposta 
consiste na construção de sistemas de captação e reutilização 
de águas pluviais em prédios públicos, sendo obrigatório em 
escolas municipais e centros de educação infantil. 

“Precisamos conter as águas das chuvas que tendem a 
descer das encostas e provocam enchentes na área central, 
que são baixadas”, explicou Braun.

“Atualmente, utilizamos água tratada no vaso sanitário. 
Neste caso, e também para lavar carros, calçadas e regar 
plantas, poderíamos perfeitamente utilizar a água da chuva”, 
concluiu o vereador, que, ao defender seu projeto, destacou 
ainda que a construção de sistemas de captação de água é 
uma contribuição e um exemplo de ecologia do município, 
e que também pode impedir que enchentes aconteçam. 
(por Por Leonardo Handa)
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REGioNal apUcaRaNa 

a copel está ampliando 
a subestação tangará, 
em arapongas

As obras iniciaram no final de janeiro e o investimento é de aproxima-
damente R$ 17 milhões. A atual subestação de 34 mil volts, que abastece 
cerca de 12 mil casas nas zonas norte e oeste da cidade de Arapongas, 
terá novo setor de 138 mil volts e novo transformador de 42 MVA. As obras 
prevêem, ainda, a construção de um trecho de linha de transmissão na ten-
são de 138 mil volts, que possibilitará a interligação da subestação a outras 
duas unidades, em Arapongas e Rolândia. (Agência Estadual de Notícias)

REGioNal caScaVEl

AEAC e CREA-PR 
buscam informações 
sobre obra das 
marginais 

Engenheiros, arquitetos e agrônomos 
do escritório Regional do CREA-PR Cascavel 
esperam se reunir nos próximos dias com os 
responsáveis pela obra das marginais da BR 
277. Um ofício solicitando o encontro já foi 
enviado ao Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transporte (Dnit). A ideia deste 
encontro para buscar informações surgiu du-
rante a última reunião da inspetoria. “É um 
projeto que envolve a engenharia e desperta 
nossa atenção diante dos reflexos estrutu-
rais gerados em benefício da população”, 
disse a arquiteta Marli Aoki, presidente da 
AEAC (Associação dos Engenheiros e Arqui-
tetos de Cascavel). (por Vandré Dubiela)

REGioNal paTo BRaNco

Projeto da UTFPR promove certificação 
gratuita de produtos orgânicos 

A UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná – campus de Pato 
Branco) está desenvolvendo o projeto “Certificação de Produtos Orgânicos”, 
que fornecerá aos agricultores do Sudoeste do Paraná a comprovação da 
produção de hortifrúti isentos de agrotóxicos. O programa beneficiará, prin-
cipalmente, os produtores da agricultura familiar. O coordenador do projeto, 
professor e engenheiro agrônomo Idalmir dos Santos, diz que a certificação 
ampliará e agregará valor à organização da produção. A iniciativa conta com 
a parceria do Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná) e Seti (Secretaria de 
Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior). (por Leonardo Handa)

copel
Principal 

subestação da 
cidade: operação 

com novo 
transformador
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REGioNal caScaVEl

Sinduscon/Oeste 
tem nova diretoria 

Cerca de 400 pessoas participaram, no dia 
19 de março, da solenidade de posse da nova 
diretoria do Sinduscon (Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do Oeste do Paraná), em 
Cascavel. O novo presidente é Gérson Ângelo 
Lorenzi, que cumprirá o mandato 2010/2011. 
O evento contou com a presença de diversas 
autoridades, como o senador Alvaro Dias, os 
deputados federais Eduardo Sciarra e Alfredo 
Kaefer, o presidente da Fiep, Rodrigo da Rocha 
Loures, e o presidente do CREA-PR, Álvaro J. 
Cabrini Jr. (por Vandré Dubiela)
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Jornalista é pós-graduado em 
Gestão Ambiental e autor de 
diversos livros sobre o tema 



o caminho da 
André	Trigueiro,	
especialista	no	assunto,	
afirma	que,	apesar	de	
ser	tema	cada	vez	mais	
frequente,	há	distância	
entre	teoria	e	prática

mEio amBiENTE como engenheiros, arquitetos e agrônomos podem contribuir

por FláVio aRaNTES

André	Trigueiro	 é	 um	 jornalista	 especializado	 em	 sustentabilidade,	 assunto	 caro	
ao	mundo.	Com	Pós-graduação	em	Gestão	Ambiental	pela	COPPE/UFRJ,	professor	e	
criador	do	curso	de	Jornalismo	Ambiental	da	PUC/RJ,	é	autor	do	livro	“Mundo	Susten-
tável	-	Abrindo	Espaço	na	Mídia	para	um	Planeta	em	transformação”	(Editora	Globo,	
2005)	e	coordenador	editorial	e	um	dos	autores	do	 livro	“Meio	Ambiente	no	século	
XXI”,	(Editora	Sextante,	2003)	e	“Espiritismo	e	Ecologia”	(Editora	FEB,	2009).	
Atua	 desde	 1996	 como	 repórter	 e	 apresentador	 do	 “Jornal	 das	Dez”,	 da	Globo	

News,	canal	de	TV	a	cabo	no	qual	também	produziu,	roteirizou	e	apresentou	progra-
mas	especiais	ligados	à	temática	socioambiental.	Vários	premiados.
Também	apresenta	o	programa	“Cidades	e	Soluções”,	na	mesma	Globo	News,	mui-

tas	vezes	premiado,	também,	e	que	trata	de	soluções	sustentáveis	para	as	cidades.
Nesta	entrevista,	ele	afirma	que	sustentabilidade,	apesar	de	estar	na	boca	de	po-

líticos,	empresários	e	ONGs,	ainda	guarda	uma	enorme	distância	entre	a	teoria	de	
quem	quer	fazer	e	a	prática	de	quem	realmente	faz.	Entre	outros	temas,	lamenta	o	
fracasso	da	COP-15,	a	conferência	de	Copenhague	que	tentou	estabelecer	um	novo	
acordo	para	a	redução	das	emissões	globais	de	gases	estufa.	“Tivemos	uma	bela	janela	
para	avançar.	E	nem	sempre	as	janelas	se	renovam”,	diz.
Também	 fala	 do	 papel	 de	 engenheiros,	 arquitetos	 e	 agrônomos	 para	 fazer	 um	

mundo	mais	sustentável.	“Na	engenharia	e	arquitetura	é	preciso	uma	nova	grade	cur-
ricular	nas	escolas.	São	profissionais	que	saem	da	faculdade	analfabetos	ambientais”.	
Sobre	agrônomos:	“Mais	conhecimento	para	a	expansão	agrícola,	uma	tendência	bra-
sileira.	Como	não	exaurir	solo,	como	explorar	de	forma	sustentável	a	terra”.

sustentabilidade



Perguntas e respostasPALAVRA
Sustentabilidade está cada vez mais na “moda”. Mas qual a distância entre o 
discurso e a prática, tanto no setor público quanto no privado?

TRiGUEiRo Existem,	 sim,	 gestores	 públicos	 e	 privados	 engajados,	mas	 o	
discurso	é	mais	fácil	do	que	a	prática.	Alguns	segmentos	ainda	não	con-
seguiram	traduzir	em	investimentos	o	que	vêm	defendendo	verbalmen-
te.	É	preciso	medidas	efetivas,	 inteligentes,	reduzindo	impactos,	redu-
zindo	 o	 consumo	desnecessário	 de	matéria-prima	 e	 energia.	É	preciso	
refazer	o	custo	benefício	na	linha	de	tempo,	privilegiando	o	longo	prazo.	
Essa	crise	requer	atitudes.	Este	 início	de	milênio	pede	novas	respostas	
para	imensos	desafios.

Qual o principal papel, na sua opinião, das oNgs ambientais, das empresas e 
dos governos nesse xadrez para tornar o mundo mais sustentável?

TRiGUEiRo Somos	quase	sete	bilhões	de	pessoas	retirando	do	meio	ambien-
te	mais	do	que	a	capacidade	de	suporte	do	planeta.	O	déficit	ecológico	é	
imenso.	Existe	um	senso	de	urgência	que	permeia	diferentes	segmentos	
da	 sociedade,	 das	 igrejas	 às	 empresas,	ONGs,	 universidades	 e	 gover-
nos.	Os	bons	exemplos	precisam	ganhar	mais	visibilidade.	É	o	caminho.	
Abrir	espaço	na	mídia	para	novas	posturas	e	ações.

Na sua opinião, qual a principal contribuição que engenheiros, arquitetos e 
agrônomos podem dar para garantir um mundo mais sustentável?

TRiGUEiRo Na	engenharia	e	arquitetura	é	preciso	uma	nova	grade	curri-
cular	nas	 escolas.	 São	profissionais	que	 saem	da	 faculdade	analfabetos	
ambientais.	Hoje	ainda	se	constrói	como	há	50	anos.	É	preciso	mudar	
o	conceito	de	construção.	É	preciso	aprender	a	tornar	mais	sustentável	
condomínios,	 aterros	 sanitários,	 estações	 de	 tratamento	 de	 água	 e	 es-
goto.	Na	 agronomia,	mais	 conhecimento	para	 a	 expansão	 sustentável	
da	fronteira	agrícola,	uma	tendência	brasileira.	Como	não	exaurir	solo,	
como	explorar	de	forma	sustentável	a	terra.	O	agricultor	precisa	da	flo-
resta	 porque	precisa	 da	 chuva.	Precisa	 usar	 pra	 não	 faltar.	Corre-se	 o	
risco	de	um	colapso.	É	preciso	produzir	sem	destruir,	sem	exaurir	o	solo	
e	os	mananciais	de	água.

A economia cresce e um dos seus efeitos colaterais é o aumento do consumo: 
alimentos que viram lixo, mais água, mais energia. Como as cidades podem 
resolver ou amenizar essa realidade?

TRiGUEiRo É	preciso	educar	para	o	consumo	consciente.	Todos	consomem.	
O	consumidor	é	induzido	a	sempre	levar	mais	do	que	precisa.	Não	po-
demos	 consumir	 como	os	EUA,	o	planeta	 simplesmente	não	 resistiria	
ao	 “american	way	 of	 life”	 em	 escala	 global.	 Existem	 vários	 órgãos,	 o	
PNUD	e	o	PNUMA,	das	Nações	Unidas,	o	IDEC	e	o	Instituto	AKATU	
no	Brasil	que	vêm	denunciando	os	 riscos	do	 consumismo.	Precisamos	
nos	lembrar	de	que	o	planeta	é	um	só	e	os	recursos	são	finitos.	Quem	
consome	realiza	um	ato	político.	Quando	levamos	para	casa	o	que	não	
precisamos,	isso	é	nocivo.

O PROFISSIONAL

andré 
triGueiro 
jornalista especializado 
em sustentabilidade

CoM PÓS-gRADUAÇÃo em Gestão 
Ambiental, Professor e criador do 
curso de Jornalismo Ambiental da 
PUC/RJ, autor do livro “Mundo 
Sustentável” e coordenador Editorial 
e um dos autores do livro “Meio 
Ambiente no século XXI” (Editora 
Sextante, 2003). 

É REPÓRTER e apresentador do “Jornal 
das Dez”, da Globo News, canal de 
TV a cabo. 

É EDIToR-CHEFE do programa semanal 
“Cidades e Soluções”, exibido 
na Globo News e comentarista 
da Rádio CBN (860 kHz), na qual 
apresenta, aos sábados e domingos, 
o quadro “Mundo Sustentável”. 

gANHoU vários prêmios. Entre eles, 
pela série “Kioto: O protocolo da 
Vida” (2005), recebeu o título 
de “Hors Concours” no Segundo 
Prêmio CEBDS de “Desenvolvimento 
Sustentável”. Pela série “A nova 
energia do mundo” (2005), o Prêmio 
Nacional de Conservação e Uso 
Racional de Energia 2005.

CRIADoR e administrador do site: www.
mundosustentavel.com.br
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“
No seu programa “Cidades e Soluções”, na globo News, você traz vários bons 
exemplos de sustentabilidade. Já há tecnologias que são realmente viáveis 
para o conjunto da população?

TRiGUEiRo Há	vários	exemplos.	Uso	de	biodigestores	para	comunidades	
de	baixa	renda,	planejamento	urbano	que	incorpora	o	uso	de	bicicleta	
como	um	modal	de	transporte	eficiente	e	sustentável.	Telhas	ecológicas.	
São	muitos	os	exemplos	sem	custo	maior.

Uma das questões mais caras ao mundo é a falta de água. Estima-se que 1 
bilhão de pessoas já não têm acesso. Há solução? E, mais uma vez, como 
engenheiros, arquitetos e agrônomos podem contribuir?

TRiGUEiRo Sempre	haverá	como	tratar	a	água.	O	problema	é	que	mais	de	
um	bilhão	de	pessoas	não	têm	acesso	regular	à	água	potável.	E	quem	
pagará	por	isso?	São	recursos	que	terão	que	ser	desviados	da	infraestru-
ra,	da	construção	de	hospitais	etc.	Poluição	e	desperdício	de	água	são	os	
maiores	vilões	da	falta	de	água	doce	e	limpa	para	todos.

o aquecimento global é uma realidade. Sabendo disso, como você enxerga 
o mundo nos próximos 20 anos, com otimismo ou pessimismo?

TRiGUEiRo Perdemos	uma	grande	chance	de	avançar	na	COP-15.	Os	pa-
íses	desperdiçaram	uma	preciosa	chance	de	definir	metas	que	empres-
tassem	sentido	ao	“low	carbon	economy”,	a	economia	de	baixo	carbo-
no.	Não	avançamos,	infelizmente.	Há	vários	climatologistas	prevendo	
maiores	 dificuldades	num	 futuro	próximo	 em	 função	das	mudanças	
climáticas.	Eu	vejo	os	próximos	20	anos	com	resignação.	Tivemos	uma	
bela	janela	para	avançar.	Vamos	ver	como	será	a	COP-16,	no	México,	
no	fim	do	ano.
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Novidades a seu favor

aRT nova forma de preenchimento informatiza sistema confea/creas

gUIA CREA

“A	nova	 resolução	propiciará	uma	grande	modernização	administrativa	
e	 tecnológica	 ao	 Sistema	 CONFEA/CREAs,	 gerando	maior	 padronização,	
segurança	e	agilidade	aos	profissionais,	empresas	e	sociedade”.	É	dessa	forma	
que	 o	 gerente	 de	TI	 do	CREA-PR,	 o	 bacharel	 em	 ciência	 da	 computação	
Renato	Barros,	define	a	Resolução	1.025/09	do	CONFEA.	Em	vigor	desde	
janeiro,	ela	modifica	o	cotidiano	de	trabalho	de	profissionais	vinculados	ao	
Sistema	por	alterar	o	preenchimento	da	ART	(Anotação	de	Responsabilidade	
Técnica)	e	emissão	da	CAT	(Certidão	de	Acervo	Técnico).
Tudo	 começou	 em	 2006,	 quando	 o	 CONFEA	 reuniu	 CREAs	 de	 todo	

o	Brasil	para	 formatar	um	novo	e	unificado	modelo	de	emissão	de	ART	e	
CAT.	“O	processo	no	Paraná	é	eletrônico	há	muitos	anos,	mas	muitos	CREAs	
ainda	utilizam	a	anotação	em	papel”,	diz	Barros.	“A	mudança	uniformizará	
os	procedimentos	administrativos,	padronizará	formulários	eletrônicos	e	ta-
belas	de	atividades	profissionais”.	A	partir	do	segundo	semestre	deste	ano,	o	
CREA-PR	já	estará	adaptado	à	nova	resolução,	assim	como	os	Conselhos	de	
DF,	GO,	RJ,	RN,	RS	e	RO.	Os	demais	terão	até	janeiro	de	2011	para	colocar	
a	resolução	em	prática.
Para	o	presidente	do	CREA-PR,	engenheiro	agrônomo	Álvaro	J.	Cabrini	

Jr.,	é	um	momento	de	informatização	e	desburocratização	dos	procedimentos	
operacionais	 do	 Sistema.	 “Conseguiremos	mapear	 a	 atuação	 dos	 profissio-
nais,	resultando	em	uma	maior	eficiência	para	a	fiscalização”.	O	processo	no	
Paraná	está	em	fase	de	 implementação,	através	da	adequação	de	 sistemas,	
procedimentos	e	normativos.
Leia	mais	no	site	www.crea-pr.org.br,	ícone	Nova	ART.

NoVA ART

melHor
Para Barros 
ferramenta trará 
benefícios ao 
sistema

confea cria manual para tirar dúvidas e esclarecer novas regras

Uma das principais mudanças é a recuperação das ARTs. Segundo o artigo 79 da 
1.025/09, o profissional terá até 31/12/2010 para requerer ao CREA, nos termos da 
resolução 394/95, a ART relativa à obra ou ao serviço concluído que tenha sido iniciado 
antes da entrada em vigor desta resolução. “É uma oportunidade dos profissionais 
regularizarem atividades não registradas através da ART na época devida”, diz Barros.

O CONFEA organizou e desenvolveu três manuais entregues aos CREAs para esclarecer 
sobre as modificações que entram em vigor com a nova resolução: Procedimentos Opera-
cionais, Plano de Informatização e Plano de Comunicação. Este último auxiliará a divulgar 
a modificação junto aos profissionais, empresas, entidades de classe e a sociedade, para 
permitir a adequação à nova resolução de forma simples e rápida.

paSSiVo recuperando arts e eliminando pendências

Já	no	segundo	semestre,	
o	CREA-PR	estará	
adaptado	à	nova	
Resolução	do	CONFEA	
para	o	preenchimento	
de	ART	e	CAT
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uma cidade em destaque
mUNicÍpio educação, saúde e geração de empregos são prioridade

por caRoliNa GaBaRDo BElo

Com	6.853	habitantes,	em	420	quilômetros	
quadrados,	Douradina	é	uma	pequena	cidade	
no	noroeste	do	Paraná.	Com	apenas	27	 anos	
de	existência,	o	município	ocupa	uma	posição	
de	destaque	na	faixa	de	alto	desenvolvimento	
entre	as	cidades	paranaenses,	de	acordo	com	o	
levantamento	realizado	pela	Firjan	(Federação	
das	Indústrias	do	Rio	de	Janeiro).	
O	estudo	avalia	o	índice	de	desenvolvimen-

to	dos	municípios	brasileiros	com	base	em	em-
prego,	renda,	saúde	e	educação.

MAIS

Qual a razão da escolha de educação, saúde e geração 
de empregos como prioridades no município?

JoSÉ caRloS pEDRoSo Eu acredito que olhar pra frente é investir 
em saúde e educação. Uma população com uma boa educação 
é um bem para toda uma vida. Temos um município pequeno, 
mas com estrutura de uma cidade grande. oferecemos toda a 
infraestrutura nas escolas, unidades de saúde e transporte.

Quais são os outros setores de destaque em Douradina?

JoSÉ caRloS pEDRoSo a agropecuária é forte aqui. mas também a indústria e o comércio, 
que geram bastante emprego. Na indústria, mais destaque para os móveis e colchões. Temos 
aqui a empresa Gazin, que emprega mais de 1.300 douradinenses. prezamos esta parceria 
entre empresários, comerciantes e prefeitura.

Quais benefícios esta parceria traz ao município?

JoSÉ caRloS pEDRoSo É o poder público ao lado dos empresários e comerciantes. 
Transmitimos confiança e eles acreditam no município. acredito muito no auxílio, no 
companheirismo sem politicagem. Em prol do município. Quando os empresários e 
comerciantes acreditam no município, investem e geram empregos para a população.

Cidade	ocupa	posição	de	destaque	em	índice	que	avalia	desenvolvimento

Em	Douradina,	os	índices	analisados	
são	prioridades.	A	cidade	tem	duas	escolas	
municipais	e	um	centro	de	educação	infan-
til	com	quase	800	alunos	matriculados.	E	
são	 totalmente	 equipadas.	 Contam	 com	
ar-condicionado,	computadores,	internet	e	
serviço	informatizado.	
Os	estudantes	participam	de	diversos	

projetos	 culturais,	 como	 o	 Jornal	 Edu-
cação	e	mostras	 literárias,	que	envolvem	
todo	o	município.	
Douradina	 tem,	 ainda,	 um	 centro	 e	

dois	 pontos	 de	 saúde,	 que	 atendem	mo-

radores	dos	distritos	Jardim	do	Ivaí	e	Vila	
Formosa.	Os	idosos	e	as	gestantes	recebem	
atendimento	 especial,	 em	 projetos	 que	
combatem	 o	 sedentarismo	 e	 de	 acompa-
nhamento	durante	toda	a	gestação.
A	 economia	 do	 município	 é	 baseada	

na	indústria	moveleira,	com	destaque	para	
a	 atuação	 da	 empresa	 de	 móveis	 Gazin,	
responsável	 pela	 geração	 de	 aproximada-
mente	mil	 empregos	 em	Douradina.	Na	
agropecuária,	a	criação	de	gado,	produção	
de	soja,	milho	e	cana-de-açúcar	são	as	prin-
cipais	culturas.

EDUcaÇÃo prefeito e técnico em agronomia fala sobre as prioridades do município

diversão 
A Festa do Peão de 
Boiadeiro é a mais 
tradicional da cidade

prefeito josé carlos pedroso está em seu segundo mandato

+ no site da revista 

 conheça os números
da cidade e sua 
principal festa, a fepeina
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+ no site da revista 

 o prêmio destaque 
creajr-pr

por DaNiEla WEBER lichT

Com	a	maior	presença	de	público	participante	em	eventos	
relacionados	 ao	CREAjr,	 o	VI	Encontro	Estadual	do	CREAjr	
reuniu	mais	 de	120	pessoas,	 nos	dias	 04	 e	05	de	março.	Os	
jovens	foram	recepcionados	pelo	palestrante	Adriano	Gabardo,	
que	realizou	uma	dinâmica	de	interação	com	o	intuito	de	refor-
çar	e	valorizar	as	características	pessoais	dos	estudantes.	
Para	Gabardo,	 a	participação	dos	 alunos	 contribui	para	a	

ampliação	da	capacidade	de	empregabilidade	após	a	formação	
acadêmica.	“O	encontro	prepara	os	jovens	para	o	trabalho	res-
ponsável,	estimulando	o	compromisso	da	profissão	com	a	socie-
dade	por	meio	do	papel	social”,	observou.
O	evento,	que	tem	como	objetivo	orientar	os	estudantes	so-

bre	as	atividades	do	programa,	promoveu	dinâmicas	e	palestras	
sobre	desenvolvimento	pessoal	e	treinamentos	em	gestão	vol-
tados	aos	resultados.	“Inserir	o	aluno	dentro	do	conceito	profis-
sional	antes	mesmo	de	sair	da	universidade”	é	como	a	membro	
suplente,	aluna	do	segundo	ano	de	engenharia	civil	da	UEPG,	
Adriele	Villetti	Roberti	resume	a	importância	do	CREAjr-PR.	
De	acordo	com	o	presidente	do	CREA-PR,	engenheiro	agrô-

nomo	Álvaro	J.	Cabrini	Jr.,	o	encontro	destacou	questões	ligadas	
à	 liderança	 e	 ética	profissional.	 “Precisamos	de	 cidadãos	 éticos	
e	 responsáveis,	que	possam	construir	uma	nação	e	não	apenas	
espaços	físicos”,	afirmou.
Representantes	 do	 CONFEA,	 CREA-SP,	 CREA-MT	 e	

CREA-SC	 participaram	 do	 evento	 com	 objetivo	 de	 conhecer	
detalhes	do	programa.	“Acreditamos	que	o	programa	propor-
ciona	 a	 mudança	 que	 buscamos:	 a	 aproximação	 do	 Sistema	
Educacional	com	o	Sistema	Profissional”,	comentou	a	geógrafa	
Cacilda	Redivo,	gestora	do	CREAjr-PR.

nova ferramenta quer aproximar e incentivar a participação

Durante o VI Encontro Estadual acon-
teceu o lançamento do novo canal virtu-
al do CREAjr, que pretende incentivar os 
estudantes das áreas de engenharia, ar-
quitetura e agronomia à prática do exer-
cício profissional responsável. O Blog do 
CREAjr-PR (creajrpr.wordpress.com) tem 

o objetivo de viabilizar a participação dos 
alunos no desenvolvimento do programa, 
bem como expandir a comunicação e inte-
gração entre os participantes.

“Cada membro dirigente da Comissão 
Acadêmica Estadual do CREAjr-PR terá uma 
senha de acesso para postar notícias. Os es-

tudantes também podem inserir comentários 
sobre os assuntos postados no blog. Infor-
mações pelo e-mail creajr@crea-pr.org.br”

BloG creajr lança novo canal interativo

além da Universidade
CONFEA,	CREA-SP,	CREA-MT	e	CREA-SC	participam	
do	encontro	para	conhecer	detalhes	do	programa	do	Paraná	

pRESENÇa vi encontro estadual do creajr bate recorde de público 

envolvimento
Sexta edição do encontro estadual bate recorde de 

público, com 120 participantes 

A
rq

ui
vo

 C
R

E
A

-P
R



19

CR
EA

PR
R

e
v

is
ta

FRUSTRAÇÃO ou fraude de licitação (Artigo 90 da Lei 8.666/93)

FALSIFICAÇÃO de documento público (Artigo 297 do CPB)

USO DE documento falso (Artigo 304 do CPB)

ESTELIONATO (Artigo 171 do CPB)

FALSIFICAÇÃO de documento particular (Artigo 298 do CPB)

FALSIDADE material de atestado ou certidão (Artigo 301 do CPB)

FALSIDADE ideológica (Artigo 299 do CPB)

EXERCíCIO ilegal de atividade ou profissão (artigo 47 da LCP)

coopERaÇÃo conselho mantém relação institucional com os poderes

Segundo	o	Procurador	Jurídico	Igor	Tadeu	
Garcia,	além	da	atuação	administrativa	de	fisca-
lização	de	obras	e	serviços,	o	CREA-PR	procura	
manter	constante	diálogo	institucional	com	os	
Poderes	Judiciário,	Legislativo	e	Executivo.	
Essa	 cooperação	 é	 ambientada	 por	 troca	

de	 informações,	 comunicações,	 envio	 de	 do-
cumentos	e	implementação	de	procedimentos	
garantidores	de	uma	maior	eficácia	nos	atos	que	
envolvem	os	interessados.	O	contínuo	diálogo	
visa	resguardar	a	honorabilidade,	confiabilidade	
e	segurança	do	exercício	das	atividades	fiscali-
zadas,	além	da	necessária	e	salutar	ajuda	entre	
outros	órgãos	públicos.
Neste	contexto,	o	CREA-PR,	muitas	ve-

zes,	enfrenta	fatos	que,	pela	gravidade,	pedem	
a	averiguação	e	providências	das	autoridades	
públicas.	São	possíveis	crimes	e	contravenções	
penais	praticadas	contra	o	Estado	e,	por	via	
indireta,	contra	o	sistema	CONFEA/CREAs.	

CREA-PR	comunica	
irregularidades	em	caso	
de	infrações	penais	
ligadas	à	Engenharia,	
Arquitetura	e	Agronomia

diáloGo
Procurador Jurídico Igor Tadeu Garcia 

fala das interfaces do CREA

alguns possíveis crimes e contravenções penais

Condutas	comprometedoras	da	legalidade	e	mo-
ralidade	que	abrem	inexoravelmente	o	canal	de	
comunicação.
Diante	disso,	o	Conselho	não	só	tem	o	poder,	

mas	o	dever	de	comunicar	às	autoridades	compe-
tentes	 (Ministério	Público	e	polícia)	a	prática	de	
possíveis	 infrações	penais	 contra	 a	 sociedade	 e	o	
exercício	da	profissão.
Assim,	logo	que	verifica	eventual	desrespeito	

ao	Código	Penal	Brasileiro	 e	demais	Leis	Penais	
Especiais,	o	CREA-PR	informa	a	Polícia	e	o	Mi-
nistério	Público	para	que	essas	autoridades,	den-
tro	das	garantias	constitucionais	de	ampla	defesa	
e	contraditório	(artigo	5º	da	CF/88),	procedam	à	
devida	investigação.	
Em	 2009	 foram	 elaboradas,	 pelo	 Departa-

mento	Jurídico	da	autarquia,	60	(sessenta)	comu-
nicações	de	eventuais	infrações	penais.	Os	comu-
nicados	são	feitos	por	meio	de	“notícia	criminis”,	
de	 caráter	 meramente	 informativo	 e	 descritivo.	
Nessas	 comunicações	 não	 são	 feitas	 observações	
valorativas	acerca	das	condutas	a	serem	averigua-
das.	A	autarquia	limita-se	à	descrição	objetiva	e	re-
trospectiva	dos	assuntos	e	sua	possível	adequação	
aos	tipos	penais	incriminadores.	
Comunicados	os	fatos,	o	CREA-PR	encerra	sua	

participação,	aguardando	com	a	sociedade	e	profis-
sionais	do	sistema	adequada	resposta	estatal.

muito mais que o administrativo

CoNTRA A LEI
+ no site da revista 

 os crimes e as 
contravenções 
combatidas
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Cidades
pREVENÇÃo identificar vulnerabilidades é o primeiro passo para salvar vidas

traGédia  
Em janeiro, um terremoto 
de 7 pontos na escala 
Richter atingiu o Haiti. 
Cerca de 200 mil 
pessoas morreram e 
mais de um milhão 
ficaram desabrigadas
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atenção
Para Perracini, o 
Brasil não está 

livre das grandes 
tragédias

por DENiSE RiBEiRo

No	início	de	2010,	uma	sucessão	
de	 catástrofes	 naturais,	 como	 en-
chentes,	deslizamentos	de	encostas	e	
terremotos,	tomou	conta	dos	noticiá-
rios.	No	Paraná,	grandes	ocorrências	
foram	registradas	nos	meses	de	janei-
ro	e	fevereiro	em	Almirante	Taman-
daré,	Tomazina,	Sengés	e	na	Estrada	
da	Ribeira.	Nesta,	cerca	de	cem	des-
lizamentos	foram	contabilizados	ape-
nas	no	primeiro	mês	do	ano.	São	Luiz	
do	Paraitinga,	em	São	Paulo,	Paraty	
e	Angra	dos	Reis,	no	Rio	de	Janeiro,	
também	 enfrentaram	 emergências	
decorrentes	 do	 excesso	 de	 chuva.	
Para	além	de	nossas	fronteiras,	fortes	
tremores	de	terra	ocorridos	no	Haiti	
e	no	Chile	 fizeram	milhares	de	víti-
mas,	somadas	as	duas	ocorrências.
Os	efeitos	destrutivos	de	desastres	

como	 esses	 podem,	 no	 entanto,	 ser	

minimizados,	 ou	 até	 evitados,	 se	 as	
cidades	 estiverem	 preparadas	 para	 as	
adversidades	 a	 que	 estão	 sujeitas.	 In-
dependente	 se	 as	 catástrofes	 tiverem	
origem	 na	 evolução	 natural	 de	 ciclos	
geológicos	ou	na	ação	humana.	Profis-
sionais	da	engenharia,	geologia	e	defesa	
civil	ouvidos	para	esta	reportagem	são	
unânimes	 em	 afirmar	 que	 há	 tecno-
logia	e	método	para	 isso.	Falta	ainda,	
salvo	 algumas	 exceções,	 consolidar	 a	
cultura	da	prevenção	e	do	sistemático	
estudo	acerca	dos	processos	naturais	de	
cada	localidade	em	particular.
No	Brasil,	o	debate	sobre	a	prepa-

ração	das	cidades	para	a	ocorrência	de	
desastres	começa	a	despertar	interesse.	
Em	dezembro	do	ano	passado,	a	Asso-
ciação	Brasileira	de	Engenheiros	Civis	
(Abenc)	 realizou,	 em	 Curitiba,	 o	 1º	
Seminário	Brasileiro	 sobre	Catástrofes	
Naturais	 e	 Antropogênicas	 e,	 simul-
taneamente,	 o	 1°	 Seminário	 Brasilei-
ro	 de	 Engenharia	 Civil	 Emergencial.	
Segundo	 o	 presidente	 da	 Abenc,	 en-
genheiro	 civil	 Ney	 Perracini	 de	 Aze-
vedo,	o	objetivo	é	motivar	a	discussão	
nacionalmente	para	que	ela	alcance	os	
municípios,	onde	a	ação	pode	ser	mais	
efetiva.	 “O	que	 falta,	muitas	 vezes,	 é	
vontade	 política.	 O	 desastre	 aconte-
ce	 de	 tempos	 em	 tempos,	mas	 a	 ad-
ministração	 pública	 não	 se	 importa	
se	 vai	 acontecer	 na	 próxima	 gestão”,	
afirma	Azevedo.

De	acordo	com	o	chefe	da	 seção	
operacional	 da	 Coordenadoria	 Esta-
dual	 da	 Defesa	 Civil	 no	 Paraná,	 1º	
Tenente	 Eduardo	 Gomes	 Pinheiro,	
o	 fato	 de	 muitas	 pessoas	 acredita-
rem	que	 a	 catástrofe	não	ocorrerá	 é	
o	que	mais	as	aproxima	da	vulnera-
bilidade	 que	 as	 tornará	 vítimas	 do	
desastre.	“Vivemos	num	País	em	que	
as	 pessoas	 ainda	 acreditam	 que	 não	
acontecem	desastres,	mas	não	é	isso	o	
que	as	estatísticas	têm	mostrado	ulti-
mamente”,	alerta.	De	2004	a	2009,	
o	Paraná	teve	mais	de	100	mil	casas	
danificadas	 e	 aproximadamente	 1,5	
mil	destruídas	por	desastres	naturais.	
Dos	399	municípios	do	Estado,	148	
foram	 afetados,	 segundo	 dados	 da	
Defesa	Civil.

Planejamento	
urbano	pode	
conter	os	efeitos	
destrutivos	
das	catástrofes	
naturais
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A impressão de que, nos primeiros meses 
de 2010, o volume de catástrofes naturais foi 
atípico não é falsa. De acordo com o geólogo 
Renato Eugênio de Lima, coordenador do Centro 
de Apoio Científico em Desastres da Universi-
dade Federal do Paraná (Cenacid-UFPR), em 
janeiro e fevereiro as equipes do Centro reali-
zaram sete missões de atendimento em áreas 
atingidas por desastres. Até então, em dez anos 
de atividade do Cenacid, a média vinha se man-
tendo em cinco missões por ano.

Na avaliação de Lima, o aumento da popu-
lação do planeta e a carência de sistemas ade-
quados de proteção civil têm contribuído para 
o crescimento do número de catástrofes. “Está 

aumentando o número de desastres, mas não 
o número de processos naturais perigosos. Os 
desastres naturais são causados 50% por um 
processo geológico perigoso e 50% pela ação 
do homem. O Alasca é uma área sísmica onde 
ocorrem terremotos diariamente, mas isso não 
é um desastre porque não tem ninguém lá”, ex-
plica o geólogo.

A saída para reduzir ao máximo o número 
de mortes em áreas vulneráveis, cuja densi-
dade populacional é alta, seria investir em co-
nhecimento e proteção, aponta o coordenador 
do Cenacid. “Há alternativas de ação, como 
construção de represas, muros de contenção, 
túneis, obras de drenagem, e existem centenas 

de formas de fazer, com materiais mais flexíveis 
e mais resistentes. Mas essas tecnologias vão 
sendo desenvolvidas com o avanço do conheci-
mento. No Brasil, ainda temos um longo cami-
nho a percorrer”, observa Lima.

Os desastres naturais que mais matam no mundo são os terremotos, segundo da-
dos do Cenacid-UFPR. No Brasil, os deslizamentos são os que causam mais mortes, 
já as inundações provocam os maiores prejuízos econômicos.

A cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, é um exemplo de que a preparação 
para um desastre é viável. Localizada próximo à falha geológica de San Andreas, que 
se estende ao longo de 1,3 mil quilômetros, Los Angeles vem sendo equipada para 
enfrentar o pior terremoto de sua história.

A data da tragédia não pode ser prevista, mas os estudiosos contam com a certe-
za de que ela ocorrerá. “Sabe-se que uma falha geológica ativa está constantemente 
acumulando energia e que num período de 30 a 100 anos poderá ocorrer um grande 
terremoto”, explica o coordenador do Cenacid, geólogo Renato Eugenio de Lima. “Se 
você sabe que o lobo mau vem soprar a casa, tem que construir uma que aguente”, 
compara o geólogo.

Em Curitiba, onde as enchentes representam o maior risco, um grupo de trabalho 
formado por profissionais ligados ao CREA-PR foi criado, recentemente, com o intuito 
de debater os parâmetros para um plano diretor de drenagem urbana, que poderá ser 
adotado pelos demais municípios paranaenses.

De acordo com o coordenador da Câmara Especializada em Engenharia Civil do 
CREA-PR, engenheiro civil Newton Rutz, o conceito de drenagem urbana utilizado 
por boa parte das administrações municipais no Estado precisa ser revisto. “Ainda 
é baseado nos conceitos higienistas do século XIX, no qual a solução clássica da 
drenagem procura remover da forma mais rápida e eficiente possível a água dos 
centros urbanos. Devemos tentar diminuir o escoamento superficial ou reutilizar a 
água da chuva, através da adoção de tecnologias sustentáveis para o manejo das 
águas pluviais na bacia”, defende Rutz.

deslizamentos e inundações são 
as principais ocorrências no brasil

ULTRAPASSADo

Conhecimento e proteção reduzem o número de mortes
REal em 2010, o número de missões de atendimentos em desastres foi o maior dos últimos 10 anos

acidente  
Deslizamento em Ilha Grande/

Angra dos Reis, onde houve 
missão do Cenacid

verdade 
O número de 
catástofres em 2010 
aumentou, diz o 
geólogo Lima
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DESaSTRES NaTURaiS/NúmERo DE moRTES – 2009*

Urbanização e qualidade de vida para todos
ViSÃo a população que vive em áreas de ocupação irregular é culpada ou vítima?

A	ocupação	 irregular	de	áreas	de	 risco	por	 famílias	de	
baixa	 renda	 é	 apontada,	 frequentemente,	 como	 uma	 das	
principais	causas	de	mortes	em	casos	de	enchentes	ou	desli-
zamentos	de	terra.
Para	o	engenheiro	eletricista,	ex-presidente	da	Copel	e	

ex-diretor	de	planejamento	da	Urbanização	de	Curitiba	S/A	
(URBS),	 João	Carlos	 Cascaes,	 o	 abandono	 dessas	 popula-
ções	pelas	administrações	públicas	é	que	deve	ser	motivo	de	
discussão.	“Não	é	só	o	miserável	que	causa	o	problema.	O	
abandono	resulta	em	pessoas	desesperadas,	sem	saúde,	sem	
instrução.	Mas	 é	gente	 valente	 e	boa,	 que	 se	 tiver	 algum	
apoio	pode	se	integrar	à	sociedade”,	afirma	Cascaes.
A	 criação	 de	 pólos	 de	 desenvolvimento	 em	 centros	

urbanos	menores	 é	 uma	 das	 soluções	 citadas	 pelo	 ex-
diretor	 da	URBS.	 “Se	 é	 para	 falar	 de	 ecologia	 e	meio	

ambiente	vamos	falar	da	cidade	como	um	todo.	O	pes-
soal	da	ecologia	fica	preocupado	com	o	voo	da	libélula.	
Há	muita	superficialidade”,	critica.
PhD	 em	 Hidrologia	 e	 Recursos	 Hídricos	 pela	 Uni-

versidade	do	Estado	do	Colorado	(Estados	Unidos),	o	en-
genheiro	civil	Francisco	Luiz	Sibut	Gomide	defende	que	
todo	 engenheiro	 é	 um	 ambientalista,	 embora	 a	 opinião	
pública	não	veja	assim.	“Não	se	trata	de	 interferir	 rom-
pendo	o	equilíbrio	natural,	mas	de	adaptar	a	natureza	às	
necessidades	humanas.	Acontece	que	a	influência	do	en-
genheiro	na	sociedade	diminuiu,	eles	elaboram	códigos	e	
posturas	municipais	que	ninguém	segue.	A	sociedade	e	os	
políticos	toleram,	e	a	cidade	vai	se	tornando	insustentá-
vel.	Curitiba	aceitou	ocupações	e	agora	tem	um	proble-
mão	para	regularizar”,	avalia	Gomide.

cidadãos
Cascaes chama a atenção 
para o abandono, por 
parte das autoridades, dos 
moradores de ocupações 
irregulares
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 o manifesto 
produzido pela 
abenc

Bancos de dados com informações preciosas evitam riscos
lUTa Geólogos querem que cartas geotécnica e de risco façam parte dos planos diretores urbanos

Curitiba começa a realizar estudos que 
poderão servir de base para projeções futuras

aTENÇÃo estudos das mudanças climáticas serão grandes aliados a longo prazo

A	capital	paranaense	concluiu,	em	2009,	o	Inventário	
de	Absorção	de	Carbono	pelas	Florestas	do	Município,	em	
parceria	com	a	Sociedade	de	Pesquisa	em	Vida	Selvagem	
e	Educação	Ambiental	(SPVS).	Também	no	ano	passado,	
Curitiba	 fez	 a	 contratação	do	 Inventário	de	Emissões	de	
Gases	do	Efeito	Estufa,	cuja	publicação	está	prevista	para	
outubro	de	2010.
Segundo	o	 engenheiro	 florestal	Alfredo	Vicente	de	Castro	

Trindade,	 vice-presidente	do	Fórum	Curitiba	 sobre	Mudanças	
Climáticas,	os	estudos	auxiliarão	no	planejamento	e	na	prepara-
ção	da	cidade	para	o	futuro.	“Eles	permitem	avaliar	quais	serão	
as	consequências	das	mudanças	climáticas	a	longo	prazo.	Hoje	
os	modelos	 são	 feitos	 para	 grandes	 regiões,	 precisamos	 partir	
desse	macro	para	modelos	mais	pontuais,	focados	nas	cidades”,	
explica	Trindade.	

planejamento 
Estudos ajudarão a 
preparar as cidades do 
futuro, diz Trindade

Duas ferramentas básicas podem auxiliar 
no reconhecimento e prevenção de riscos de 
acidentes naturais, de acordo com o geólo-
go José Antonio Urroz Lopes, consultor em 
Geotecnia e ex-presidente da Mineropar: a 
carta geotécnica e a carta de risco.

A primeira retrata as feições geológicas 
e geomorfológicas de uma região para o pla-
nejamento da ocupação adequada. Já a se-

gunda delimita as áreas sujeitas a algum tipo 
de risco natural e busca orientar a ocupação 
no sentido de evitar ou conviver adequada-
mente com tais riscos. “Essas informações 
são preciosas. Com elas você pode prever 
as dificuldades que enfrentará e os equipa-
mentos necessários para uma obra. E não 
continuar com essa improvisação que é de 
costume”, afirma o geólogo.

Em países europeus esses bancos de 
dados são comuns. No Paraná, a Mineropar 
já executa mapas geotécnicos de municí-
pios. Atualmente, a Associação Brasileira 
de Geologia de Engenharia (ABGE) luta para 
inserir na legislação que orienta a execução 
de Planos Diretores Urbanos a obrigatorie-
dade de inclusão das cartas geotécnicas e 
cartas de risco.
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 os 25 temas 
mais debatidos 
em 2009

mobilização

paRcERia associação dos municípios e união dos vereadores estão no programa

Em	2009,	a	Agenda	Parlamentar	chegou	em	31	cidades	do	Estado.	Já	em	2010,	irá	
atingir	todos	os	399	municípios.	Isso	será	possível	via	parceria	firmada	entre	o	CREA-
PR,	a	Associação	dos	Municípios	do	Paraná	(AMP)	e	a	União	dos	Vereadores	do	Paraná	
(Uvepar).	Além	de	prefeitos,	participam,	este	ano,	da	Agenda,	vereadores,	promotores	
públicos,	senadores	e	deputados	estaduais	e	federais.
Os	encontros	da	equipe	técnica	do	programa	com	os	prefeitos	já	começaram.	Acon-

tecem	durante	as	reuniões	da	AMP.	Durante	o	ano,	serão	18.	A	mobilização	dos	vere-
adores	será	no	encontro	estadual	da	Uvepar,	em	8	de	julho.	A	bancada	paranaense	no	
Congresso	recebeu	os	integrantes	da	Agenda	Parlamentar,	em	fevereiro.
O	encerramento	do	programa	em	2010	será	em	novembro,	na	Assembleia	Legis-

lativa,	com	a	entrega	das	propostas	levantadas	durante	o	ano	para	o	governador	eleito,	
para	que	sejam	inseridas	no	Plano	Plurianual	do	Paraná	(PPA).	“A	parceria	com	a	AMP	
e	a	Uvepar	é	fundamental.	Viabilizou	a	realização	da	iniciativa	em	todo	o	Paraná.	Esta	é	
uma	forma	de	levar	conhecimento	para	a	melhoria	da	gestão	dos	municípios	e	qualidade	
de	vida	da	população”,	avalia	o	coordenador	do	programa,	Claudemir	Marcos	Prattes.

Proposta	de	CREA-PR	é	levar	a	Agenda	
Parlamentar	aos	399	municípios	do	Paraná

cartilha oferece soluções para temas debatidos

A novidade deste ano são publicações 
que serão entregues aos participantes dos 
debates. O material tem os 25 principais 
temas discutidos na Agenda Parlamentar de 
2009. “Percebemos que muitas propostas se 
repetiram em municípios diferentes, como o 
trânsito, resíduos, acessibilidade, iluminação 
e conservação do solo. Fundamentamos estas 
propostas com a ajuda de especialistas”, ex-
plica. De acordo com Prattes, o objetivo é res-
paldar o gestor. “São propostas viáveis. Caso 
precise de mais informações, as entidades de 

classe entram em ação”, afirma.
As expectativas para a Agenda Parlamen-

tar deste ano são positivas. Em 2009, mais de 
300 propostas foram elaboradas e 80 já estão 
em andamento. Serão 120 aprovadas até o 
final de 2010. “Acreditamos na continuidade 
dos trabalhos, que vamos ter desdobramen-
tos e envolvimento dos gestores municipais. 
Em menos de um ano de programa, eles já 
estão desenvolvendo as propostas, que são 
frequentes em quase todos os municípios. As 
expectativas são muito grandes”, diz.

paRTicipaÇÃo em 2009, mais de 300 propostas foram elaboradas

t o t a l
Próximos encontros
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nome
 Por Curitiba e região 

há projetos que levam 
a assinatura de Giglio

O	pioneirismo	de	Orlando	
Seiler	Giglio,	engenheiro	
paranaense,	completa	100	anos

ESpEcial nos anos 30, para estudar engenharia no pr tinha que saber francês 

por paTRÍcia moSkWyN

No	início	do	século	XX,	Curitiba	crescia	a	olhos	vistos:	
a	paisagem	era	alterada	pelo	calçamento	de	ruas	e	praças	e	
pela	construção	de	requintados	palacetes.	E	foi	neste	cenário	
de	expansão	que	nasceu	o	engenheiro	civil	Orlando	Seiler	Gi-
glio,	em	19	de	fevereiro	de	1910.
Ainda	menino,	demonstrou	especial	interesse	pela	mate-

mática.	Estudante	dedicado,	esteve	sempre	entre	os	primeiros	
da	classe	no	Gymnásio	Paranaense.	E	a	vocação	para	a	enge-
nharia	parecia	natural.	Frequentou	as	aulas	da	Faculdade	de	
Engenharia	no	“Palácio	da	Luz”,	sede	da	então	Universidade	
do	Paraná,	hoje	UFPR.	Na	época,	os	estudos	eram	feitos	em	
livros	técnicos	franceses:	“O	curso	era	sério	e	difícil”,	lembra	
Giglio,	um	dos	cinco	formandos	da	turma	de	1932.	
“Naquela	época,	o	engenheiro	fazia	tudo:	o	projeto	arqui-

tetônico,	o	cálculo	estrutural	e	a	execução”,	afirma	outro	en-
genheiro	civil	da	família,	Carlos	Henrique	Giglio,	que	é	filho	
de	Orlando.	Ele	conta	que	o	pai	sempre	buscou	a	correção	e	
a	aplicação	da	técnica	na	profissão,	com	a	premissa	de	que	a	
engenharia	é	feita	para	construir	boas	obras	a	bons	preços.

construindo a história

Engenheiro é dono da carteira número dois do CREA-PR

pioNEiRo vários prédios públicos de curitiba levam sua assinatura

A luta pela valorização profissional fez de 
Orlando Seiler Giglio um dos fundadores do 
CREA-PR, criado em 11 de junho de 1934. É 
dele a carteira número 2 do Conselho. “O País 
era pobre e os recursos escassos, mas havia 
serviço porque o número de engenheiros era 
pequeno”, relembra.

Com espírito empreendedor, ele criou, em 
1935, a empresa Barbosa e Giglio S/A, que fun-

cionou durante cinquenta anos. Foi o primeiro 
a produzir tubos de concreto para projetos de 
saneamento em Curitiba.

Construiu prédios públicos, pontes, arma-
zéns no Porto de Paranaguá, edifícios como o 
da Mate Leão e Brahma. Também as primeiras 
casas populares nos bairros Santa Quitéria e 
Jardim Centenário. E foi numa viagem para le-
vantar a sede da Caixa Econômica na cidade de 

Ponta Grossa que conheceu aquela que seria a 
companheira de toda a vida: Ofélia. Casados há 
70 anos, tiveram cinco filhos, dezessete netos 
e dezoito bisnetos, muitos deles, engenheiros.

+ no site da revista 

 orlando Giglio e 
monteiro lobato
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iDEiaS encontros de inspetorias e de regionais terminam em abril

Para CREA, novo modelo de Congresso beneficia profissionais

paRTicipaÇÃo ampla mobilização proporciona maior contribuição

A expectativa da comissão organiza-
dora do sétimo CEP é receber cerca de 
300 propostas de todo o Paraná que serão 
sistematizadas por um grupo de quatro 
membros do CREA-PR. “Não há uma tônica 
específica nas propostas, que abrangem 
necessidades internas e da sociedade”, 
diz Krüger. Após a análise da comissão, as 
propostas serão apresentadas aos delega-

dos no Congresso para a realização de um 
amplo debate.

Para a arquiteta Vera Lucia de Campos 
Corrêa Shebalj, membro da comissão or-
ganizadora, “os profissionais estão tendo 
uma oportunidade ímpar de se posicionar 
e se manifestar sobre as suas atividades.” 
“Este novo modelo estratégico do CON-
FEA, através destas resoluções, gerará um 

novo formato de gestão, mais preocupado 
com os profissionais”, finaliza.

preparação 
Nas fotos, reuniões da 
Comissão Organizadora 

do CEP 2010

CREA-PR	reúne	propostas	que	serão	apresentadas	em	encontro	nacional

solução conjunta
No	7º	Congresso	Estadual	de	Profissionais	(CEP)	os	parti-

cipantes	irão	discutir	os	desafios,	as	oportunidades	e	o	futuro	
do	sistema	profissional.	O	congresso	será	em	Foz	do	Iguaçu,	
de	26	de	28	de	maio,	e	deve	reunir	mais	de	350	pessoas.
Antes	do	CEP,	 encontros	nas	 sete	 regionais	do	CREA-

PR	e	inspetorias	irão	mobilizar	cerca	de	5	mil	profissionais.	
“São	questões	do	dia	a	dia	e	que	podem	ser	alteradas	com	a	
participação	de	todos”,	explica	o	coordenador	da	Comissão	
Organizadora	Estadual	 (COE),	 engenheiro	 civil	 Joel	Krü-
ger,	conselheiro	do	CREA-PR.
O	congresso	estadual	vai	reunir	as	deliberações	das	eta-

pas	anteriores	e	definir	26	propostas	do	tema	“Construindo	
uma	 agenda	para	 o	 sistema	profissional:	 desafios,	 oportu-

nidades	 e	 visão	 de	 futuro”,	 que	 abrange	 cinco	 eixos	 refe-
renciais	para	os	debates:	 formação,	 exercício,	organização,	
integração	e	inserção	profissional.
As	 propostas	 paranaenses	 serão	 levadas	 por	 18	 dele-

gados	 ao	 7º	Congresso	Nacional	 de	Profissionais	 (CNP),	
que	terá	duas	etapas.	A	primeira	em	Cuiabá	(MT),	entre	
os	dias	24	e	27	de	agosto,	e	a	segunda	de	24	a	26	de	no-
vembro,	em	Brasília	(DF).	“É	muito	importante	apresen-
tar	propostas.	O	que	for	deliberado	será	implementado,	as	
alterações	sugeridas	serão	feitas	e	também	serão	realizadas	
ações	para	as	mudanças	que	forem	externas	ao	sistema.	É	
fundamental,	não	só	para	os	profissionais,	mas	para	toda	a	
população”,	garante	Krüger.

+ no site da revista 
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Associativismo	
responde	por	55%	do	
PIB	agropecuário	do	
Paraná;	em	2009,	o	
setor	atingiu	U$	1,5	
bilhão	em	exportação	

por maiGUE GUEThS

Aproximadamente	um	terço	dos	pro-
dutores	rurais	do	Paraná	fazem	parte	de	
cooperativas.	 São	 130	 mil	 agricultores,	
sendo	70%	pequenos	e	médios,	reunidos	
em	82	cooperativas	agropecuárias.	Conta-
bilizando	outras	áreas	(como	saúde,	crédi-
to,	habitacional),	os	números	são	maiores.	
Segundo	a	Organização	das	Cooperativas	
do	Estado	 do	Paraná	 (Ocepar),	 são	 238	
cooperativas	com	535	mil	cooperados,	ge-

rando	1,3	milhão	de	postos	de	trabalho.	
Mas	a	maior	força	econômica	do	as-

sociativismo	está	no	campo.	As	82	coo-
perativas	 do	 setor	 são	 responsáveis	 por	
55%	 da	 produção	 agrícola	 no	 Estado,	
média	 de	 participação	mantida	 há	 dez	
anos.	No	ano	passado,	o	setor	atingiu	U$	
1,5	bilhão	em	exportações	de	mais	de	40	
produtos	para	mais	de	100	países,	e	fatu-
rou	R$	25	bilhões.	Com	esse	resultado,	
segundo	 o	 presidente	 do	 Sistema	Oce-
par,	 engenheiro	 agrônomo	 João	 Paulo	
Koslovski,	as	cooperativas	conseguiram	
manter	o	mesmo	nível	de	 faturamento	
obtido	em	2008,	quando	o	setor	atingiu	
uma	receita	recorde,	ao	superar	em	37%	
o	montante	 alcançado	 em	2007.	 “Esse	
resultado	 significa	 que	 as	 cooperativas	
não	sentiram	a	crise	e	optaram	em	conti-
nuar	investindo,	com	aplicação	de	R$	1	
bilhão	em	infraestrutura,	agroindústrias	
e	tecnologia”,	afirma.
	Parta	 o	 presidente	 da	 Federação	da	

Agricultura	no	Estado	do	Paraná	(Faep),	en-
genheiro	agrônomo	Ágide	Meneguette,	as	co-
operativas	agrícolas	têm	um	papel	fundamen-
tal	 na	 agropecuária	 do	 Estado.	 “Este	 papel	
abrange	praticamente	toda	a	cadeia,	desde	a	
produção	e	distribuição	de	sementes,	de	ou-
tros	 insumos	como	fertilizantes	e	defensivos,	
a	assistência	técnica	no	plantio	e	colheita,	na	
comercialização	e,	até,	na	industrialização	de	
grande	 parte	 da	 produção	 paranaense.	 Isto	
significa	muito	porque	é	uma	forma	de	garan-
tir	renda	ao	produtor,	melhorar	a	tecnologia	
utilizada	e	manter	no	Paraná	o	valor	agregado	
na	industrialização”,	avalia.

a força das 

EmpREGo as cooperativas do paraná geram 1,3 milhão de postos de trabalho

cooperativas

economia
Cooperativas do Paraná não 
sentiram a crise e manti-
veram faturamento, 
em 2009, diz 
Koslovski 

produção
Os números da Copavel 
impressionam. Só o 
frigorífico de aves abate 
150 mil aves por dia 
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CoAMo
a maior cooperativa da américa latina

ENERgIA

Com o propósito de buscar melhores condições de venda do trigo plan-
tado na região de Campo Mourão, no norte do Estado, em 28 de novembro 
de 1970, 79 agricultores e um capital social de Cr$ 37.540 deram início à 
Cooperativa Agropecuária Mourãoense. Este ano, completa 40 anos e é a 
maior cooperativa da área no Brasil e na América Latina. 

Hoje, com um patrimônio líquido de R$ 1,88 bilhão, a Coamo tem 22 mil 
agricultores associados. São quase 5 mil funcionários diretos, quatro indús-
trias de esmagamento de soja, duas de fiação de algodão, moinho de trigo, 
além de uma grande estrutura de armazenamento, com capacidade estática 
de 4,03 milhões de toneladas em entrepostos espalhados em 53 municípios 
do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. É responsável por 3,5% da 
produção agrícola do Brasil e 17% da produção paranaense. 

O engenheiro agrônomo José Aroldo Gallassini, presidente da Coa-
mo, destaca os ganhos dos produtores. Em 2009, a cooperativa faturou 
R$ 4,671 bilhões, registrando sobras líquidas de R$ 289,61 milhões, que resultaram na distribuição de 
R$ 108 milhões entre os produtores envolvidos. “Hoje, o produtor organizado em torno da cooperativa 
tem bons resultados e encontra apoio financeiro e técnico, além de trabalhos para o desenvolvimento 
dele e da família”, diz Gallassini.

CoCAMAR
união de pequenos 
aGricultores

A Cooperativa Agroindustrial de Maringá – 
uma das maiores do País – congrega pequenos 
produtores e é altamente industrializada. Dos 6,1 
mil cooperados, 70% são de pequeno porte e 
têm no associativismo o caminho para permane-
cerem no campo.

No ano passado, mesmo com a forte crise 
internacional e clima, teve o melhor ano de sua 
história. Um extenso leque de produtos em sua 
linha de varejo foi responsável por 30% do fatu-
ramento em 2009, de R$ 1,4 bilhão. Em sua linha 

industrial, a Cocamar produz óleos de soja, milho, girassol e canola, café torrado e moído, 
cappucinos, café gourmet, maioneses, catchup e mostarda, sucos e néctares de frutas, 
bebidas à base de soja, distribuídos para as regiões Sul e Centro-Oeste. 

A previsão para 2010 é faturar R$ 1,480 bilhão. Para o presidente da cooperativa, Luiz 
Lourenço, a Cocamar está investindo na ampliação de suas estruturas industriais, lançando 
novos produtos de varejo e focando a qualidade no atendimento ao seu público. Hoje, 
processa praticamente tudo o que recebe em seu parque industrial, com 35 unidades. Um 
destaque é a fábrica de suco concentrado e congelado de laranja, construída em 1994.

CooPAVEL 
desenvolvimento 
para a reGião

Fundada em 15 de dezembro de 
1970, a Coopavel tem 26 filiais instala-
das em 17 municípios das regiões Oeste 
e Sudoeste do Estado, 11 indústrias ins-
taladas em Parque Industrial próprio, que 
inclui frigoríficos, indústria de lacticínios, 
de rações e de fertilizantes, entre outras 
unidades. As filiais recebem a matéria-
prima, produzida pelos seus 3 mil asso-
ciados, e prestam serviços de assistên-
cia técnica, agronômica e veterinária. É 
a menor entre as três cooperativas, mas 
muito importante para o desenvolvimen-
to da região onde atua.

Os produtos industrializados são 
comercializados em todo o Brasil, mas 
50% vai para Europa, Oriente Médio e 
Ásia. Em 2009, a cooperativa exportou 
42 milhões de toneladas de carne de 
frango, carne de suínos, soja em grãos, 
farelo e óleo de soja e milho. 

Para o presidente da Cooperativa 
Agroindustrial, Dilvo Grolli, ser cooperati-
vado é uma garantia de melhor remune-
ração para o produtor. “Além de fomentar 
as atividades econômicas, a cooperativa 
fortalece a distribuição de renda. Tudo o 
que ganha vai para o produtor, seja na 
capitalização e fortalecimento da coope-
rativa ou na distribuição dos lucros entre 
os cooperados”, avalia o presidente.

espaço A Coopavel tem 
Parque Industrial próprio, com 11 
indústrias instaladas no local 

orGanizados 
Gallassini, presidente da 
Coamo, diz que união 
realmente faz a força

pré-assembleia 
Associados da Cocamar reunidos 
para conhecer os números de 2009

conHeça três das principais cooperativas do paraná

+ no site da revista 

 para 2010, a 
perspectiva é 
de crescimento
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obstáculos 
Regras da Aneel 

dificultam a 
comercialização do 
sistema, diz Melo
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Empresa	de	energia	
do	Paraná	é	pioneira	
no	PLC,	uma	nova	
tecnologia	de	internet	
via	rede	de	energia

por DimaS RoDRiGUES

A	 casa	 da	 auxiliar	 de	 serviços	 gerais	
Maria	Aparecida	de	Paula	Olímpio	é	sim-
ples,	assim	como	a	vida	que	leva	em	Santo	
Antônio	da	Platina,	no	interior	do	Paraná.	
A	televisão	não	é	de	última	geração,	mas,	
nos	últimos	meses,	Maria	e	mais	109	mo-
radores	da	cidade,	de	diferentes	perfis	de	
consumo,	 experimentam,	 gratuitamente,	
uma	nova	tecnologia	de	acesso	à	internet	
em	alta	velocidade	que	pode	se	tornar	po-
pular	 no	País:	 a	 PLC,	 sigla	 para	 “Power	
Line	Communications”,	que	significa	“co-
municação	via	rede	de	energia”.

Os	testes	de	PLC	no	Paraná	têm	sido	
desenvolvidos	 pela	 Copel,	 que	 foi	 a	 pri-
meira	a	trabalhar	em	campo	com	o	siste-
ma	no	Brasil	–	a	tecnologia	já	é	realidade	
em	20	países.	A	empresa	paranaense	fez,	
em	2001,	um	teste	em	Curitiba	para	50	
usuários,	antes	de	estender	os	experimen-
tos	a	Santo	Antônio	da	Platina.	Hoje,	há	
110	modens	instalados	e	a	empresa	realiza	
testes	de	filtragens	e	acoplamentos	com	o	
objetivo	de	avaliar	a	tecnologia	e	levantar	
dados	para	comercializar	os	serviços.	
Contudo,	 as	 regras	 definidas	 no	 ano	

passado	 pela	 Aneel	 (Agência	 Nacional	
de	 Energia	 Elétrica)	 e	 questões	 técnicas	
inibiram	os	planos	de	comercialização	da	
tecnologia.	Pelas	regras,	as	distribuidoras	
não	podem	prestar	o	serviço	diretamente	
e,	 assim,	 devem	 licitar	 uma	 empresa	 de	
telecomunicação	para	operar	o	sistema.	“É	
como	se	terceiros	mexessem	na	rede	
da	 Copel,	 interferindo	 em	
todo	o	sistema	elétrico”,	
explica	 o	 engenheiro	
eletricista	Antonio	Carlos	
de	Melo,	gerente	do	De-

partamento	de	Engenharia	de	Transmis-
são	e	Infraestrutura	de	Telecomunicações	
da	Copel.
A	 regulamentação	 prevê,	 ainda,	 que	

90%	da	receita	com	o	PLC	seja	convertida	
para	 reduzir	 a	 tarifa	de	 energia	dos	 con-
sumidores.	“A	Copel	tem	uma	subsidiária	
de	telecomunicações,	mas	ainda	assim	não	
existe	 vantagem	 para	 a	 concessionária.	
Onerou-se	o	uso	da	rede.	Além	do	mais,	
o	custo	é	ainda	relativamente	caro	para	o	
usuário,	pois	os	equipamentos	não	são	fa-
bricados	em	escala,	mas	vamos	continuar	
pesquisando	para	testar	a	internet	para	um	
baixo	custo”,	complementou	Melo.

inclusão
Maria Aparecida e as 
filhas em frente ao 
computador com o PLC

ainda em teste
EXpERimENTo copel mantém testes sem saber quando tecnologia será viável
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PLC
internet 
através
da rede 
elétrica

FibRA óPTiCA

mOdEm
dO USUáRiO

médiA TEnSãO
13,8 kV

bAixA 
TEnSãO
127/220 V

mOdEm
mASTER
PlC

COmPUTAdOR

TOmAdA

Após testes iniciais, pesquisa aponta 100% de satisfação
DiFicUlDaDES instalações internas não são favoráveis à tecnologia

Avaliação dos consumidores que 
testam a tecnologia é positiva. Pesquisa 
feita em dezembro do ano passado, nove 
meses após início do projeto-piloto em 
Santo Antônio da Platina, apontou que 
100% dos usuários estão satisfeitos ou 
muito satisfeitos com o sistema. 

Apesar da aprovação, o sistema ainda 
precisa de ajustes técnicos para se tornar 

mais confiável. O PLC utiliza os fios da 
rede de distribuição de energia elétrica 
para trafegar dados de internet, voz e 
vídeo e esse sinal chega em alta velo-
cidade até o medidor do consumidor. E 
é a partir desse ponto que começam as 
dificuldades. A instalação elétrica interna 
das residências nem sempre são favorá-
veis à tecnologia PLC. 

“O sinal chega até a casa e depois 
do medidor a topologia elétrica `mata´ o 
sinal. Há muita interferência. Para fun-
cionar bem tem que ter uma ligação 
exclusiva após o medidor só para a 
PLC”, explica Antonio Carlos de Melo, 
gerente do Departamento de Engenharia 
de Transmissão e Infraestrutura de Tele-
comunicações da Copel.

O PLC funciona através do compartilhamento dos sinais de energia e comunicação no 
mesmo meio físico que são os cabos da rede elétrica. Juntos, os sinais seguem até as toma-
das das residências e empresas. Nestas tomadas se coloca um modem que extrai o sinal de 
comunicação e transforma estes sinais para a ligação e operação de telefone, microcomputa-
dores e televisores, dispensando a necessidade de instalação de outros cabos. 

Além de funcionar em uma rede já existente, outra vantagem é a velocidade na comu-
nicação que pode ser compatível a internet de banda larga, como a ADSL. O custo ainda é 
alto. “Foram feitos apenas testes técnicos e ainda seria necessário fazer um teste comercial 
para avaliar custos. Mas só deverá ser comercializado se o custo for de similar a menor que 
o do ADSL, mas isso depende de investimentos, melhoria na regulamentação, incentivo dos 
governos entre outras questões”, disse Tássilu Faria, técnico em telecomunicação da Copel, 
diretamente envolvido no projeto-piloto em Santo Antônio da Platina.

somente teste comercial poderá dizer 
se a tecnologia terá custo favorável

VELoCIDADE

+ no site da revista 

 plc pelas regras 
brasileiras
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polêmica caximba não terá licença e mandirituba não pode ter aterros

Ações	na	Justiça	
e	impasse	no	
licenciamento	
dificultam	substituição	
de	aterro	da	capital

sem destino

por RoSiaNE coRREia DE FREiTaS

Curitiba	 e	 região	 estão	 em	 contagem	
regressiva:	dentro	de	sete	meses,	a	popula-
ção	de	19	municípios	 ficará	 sem	seu	atual	
depósito	 de	 lixo.	 E	 ao	 que	 tudo	 indica	 as	
autoridades	responsáveis	em	encontrar	uma	
solução	não	conseguirão	achar	um	substitu-
to	dentro	do	prazo.	
A	polêmica	esquentou	com	a	declaração	

do	 então	 presidente	 do	 Instituto	 Ambien-
tal	do	Paraná	(IAP),	atualmente	licenciado,	
Vítor	Hugo	Burko.	“Não	vamos	 renovar	a	
licença	do	Aterro	da	Caximba.	E	não	temos	
como	dar	 licença	 em	Mandirituba”,	 diz.	A	
prefeitura	de	Curitiba,	que	capitaneia	o	Con-
sórcio	Intermunicipal	de	Gestão	de	Resíduos	
Sólidos,	considera	Mandirituba	a	melhor	área	
para	receber	a	usina	de	processamento,	tra-
tamento	e	reciclagem	de	lixo,	batizada	como	
Sistema	de	Processamento	e	Aproveitamen-
to	de	Resíduos	(Sipar).	
Mas	a	usina	pressupõe	um	aterro,	o	que	

Mandirituba,	por	lei,	não	pode	ter.	Há	ain-
da	outras	duas	áreas	como	alternativa.	Uma	
em	Curitiba	e	outra	em	Fazenda	Rio	Gran-

de,	que	já	tem	licença	ambiental.	Mas	obras	
de	infraestrutura	dificultam	a	instalação	da	
Sipar	nos	locais.	
Para	 a	 secretária-executiva	 do	 Con-

sórcio	 Intermunicipal	 para	 Gestão	 dos	
Resíduos	 Sólidos	Urbanos,	Marilza	Dias,	
apesar	do	presidente	do	IAP	ter	se	mani-
festado	publicamente	a	respeito	do	tema,	
negando	 a	 licença,	 ele	 apenas	 suspendeu	
a	 tramitação	 do	 processo	 no	 órgão	 am-
biental,	 alegando	 inconformidades	 com	
a	 legislação	do	município,	que	barraria	a	
instalação	de	um	aterro.
Outro	 entrave	 é	 a	 Justiça,	 que	 acatou	

denúncia	 e	 suspendeu	 o	 edital	 de	 licitação	
para	a	escolha	do	novo	gerenciador	dos	resí-
duos	sólidos	das	cidades.	Em	contrapartida,	
o	prefeito	Beto	Richa	anunciou	que	preten-
de	contratar	um	aterro	provisório,	até	que	se	
consiga	resolver	as	pendências	da	usina.	Mas	
a	iniciativa	também	requer	tempo	e	há	dú-
vidas	se	a	solução	estaria	pronta	em	novem-
bro,	quando	termina	o	prazo	para	o	Aterro	
da	Caximba.
Além	 disso,	 há	 a	 discussão	 técnica.	 “O	

CREA-PR	 tem	 promovido	 discussões,	 mas	
falta	articulação	do	poder	público	para	buscar	
solução”,	afirma	o	engenheiro	agrônomo	Luiz	
Antonio	Correa	Lucchesi,	presidente	da	Co-
missão	de	Meio	Ambiente	do	Conselho.

decisão Para Burko, Caximba chegou
ao fim e prefeitura precisa arrumar outro espaço 

acabou Licença do Aterro 
Sanitário da Caximba vence em 

novembro e IAP diz que não renovará
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joGada 
Por causa de 
reconformação 
geométrica, aterro 
ainda funciona

Vida útil do Aterro da Caximba foi estendida até 2010
FÔlEGo discussão começou em 2004 e se arrasta até os dias de hoje

O aterro da Caximba foi aberto no 
extremo sul de Curitiba em 1989, para 
substituir o antigo depósito de lixo da 
região, na Lamenha Pequena. Desde 
2004, o atual aterro está próximo de 
esgotar a sua capacidade. Nem o pre-
feito Cassio Taniguchi nem seu suces-
sor, Beto Richa, porém, conseguiram 
resolver a questão de forma definitiva. 

Pelo menos até o momento.
Num primeiro instante, Taniguchi 

conseguiu adiar o fechamento de 2004 
para 2008. O IAP, na época, liberou a 
ampliação. Quando chegou a nova data 
de encerramento, porém, a prefeitura 
ainda não tinha uma alternativa viável 
para apresentar. E Richa pediu uma nova 
ampliação para 2009.

No ano passado, já com o prazo no-
vamente esgotado, a prefeitura solicitou 
uma “reconformação geométrica”. Basi-
camente, usar mais lixo para compensar 
problemas estruturais no aterro. O IAP 
não autorizou, mas a administração mu-
nicipal conseguiu autorização na Justiça 
para operar o aterro dessa maneira até 
novembro deste ano.

o QUE DIZ o IAP

o aterro da caximba já 
ultrapassou o limite razoável de uso. 
A reconformação geométrica, liberada 
por decisão judicial, não deveria 
ser feita porque coloca em risco a 
estrutura do local. A licença para 
a área não será renovada.

a área favorita do consórcio 
de municípios não pode ser usada 
por questões legais. Mandirituba 
até poderia receber a usina de 
processamento de resíduos. Mas não 
poderia, por lei, ter o aterro ao lado 
para receber os dejetos depois do 
processamento.

veja o que 

defendem 

as duas 

principais 

partes 

envolvidas

o QUE DIZ A PREFEITURA DE CURITIBA

a reconformação geométrica
da Caximba é segura e necessária e se trata 
da única solução momentânea.

a área em mandirituba é a que 
melhor atende às necessidades existentes. 
A outra região, que já tem licença ambiental, 
em Fazenda Rio Grande, exigiria a construção 
de um trecho viário de seis quilômetros.

depois das últimas decisões judiciais contrárias, 
o prefeito Beto Richa ordenou que os técnicos 
da prefeitura procurem novas áreas que possam 
receber o lixo.

+ no site da revista 

 quais as 
regras para o 
licenciamento 
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por paTRÍcia moSkWyN

Em	março,	o	Programa	de	Acessibilidade	do	CREA-PR	saiu	de	sua	programação	habi-
tual	e	foi	falar	com	um	público	diferente.	Por	iniciativa	da	professora	Eliane	Clara	Pepino,	
do	Centro	Estadual	de	Educação	Básica	de	Jovens	e	Adultos	(CEEBJA)	Paulo	Freire,	de	
Curitiba,	o	programa	foi	para	dentro	da	sala	de	aula.	
Nas	cadeiras,	ao	contrário	de	profissionais	associados	ao	CREA-PR,	estavam	mais	

de	cem	pessoas,	entre	alunos	e	professores.	A	escola	é	voltada	para	a	educação	de	alu-
nos	a	partir	dos	dezoito	anos.	Também	recebe	idosos,	portadores	de	deficiência	visual,	
neuromotora	e	Síndrome	de	Down.	Ou	seja,	pessoas	que	enfrentam	um	desafio	diário:	
a	locomoção	em	ambientes	repletos	de	barreiras,	desníveis,	degraus.	“É	importante	criar	
consciência	e	despertar	a	sensibilidade	de	todos	sobre	a	questão	da	acessibilidade”,	afirma	
Eliane	Clara	Pepino.
Durante	a	palestra,	o	público	assistiu	a	vídeos,	recebeu	orientações	sobre	a	adequação	

dos	ambientes	e	participou	de	vivências.	Utilizando	 recursos	como	vendas	nos	olhos,	
por	exemplo,	os	voluntários	simularam	situações	vividas	por	portadores	de	deficiências.	
“Quem	participa	da	experiência,	passa	a	olhar	o	lugar	onde	transita	de	outra	forma,	a	
entender	as	dificuldades”,	afirma	a	engenheira	civil	Vívian	Curial	Baêta	de	Faria,	coor-
denadora	do	projeto.
O	impacto	da	palestra	foi	tão	grande	que	profes-

sores	de	outras	 turmas	 já	planejam	novas	ações.	 “Os	
grupos	que	têm	especificidades	precisam	ter	autonomia	
para	se	sentirem	cidadãos	completos.	E	espaços	acessí-
veis	trazem	benefícios	para	todos”,	conclui	a	professora.

O Programa de Acessibilidade 
do CREA foi criado em 2006. Mais 
de seis mil pessoas já participaram 
das palestras. Esta foi a primeira 
voltada para estudantes que não 
têm ligação com as áreas de arqui-
tetura e de engenharia.

Para muitos deles, a acessibi-
lidade é um tema constante. “Na 
escola, eu convivo com pessoas 
que precisam ser incluídas. Pro-
mover mudanças que beneficiem 
aqueles que têm dificuldades é 
promover a igualdade”, diz a es-
tudante Maria Aparecida Nadalin, 
que viu os filhos e o neto cresce-
rem antes de realizar o sonho de 
cursar o ensino médio. 

“Muitas vezes, as pessoas não 
prestam atenção às barreiras se 
não possuem alguém com dificul-
dades de locomoção no seu círculo 
de relacionamentos. Deveríamos 
ser educados desde sempre sobre 
o assunto”, afirma Ceci Strehl, mãe 
do estudante Otávio, de 24 anos, 
que é cadeirante.

Segundo Vivian, essa é uma das 
propostas do programa do CREA-PR. 
“A ideia é mobilizar a sociedade 
para que as pessoas entendam que 
transitar livremente, independente-
mente das limitações individuais, é 
um direito de todos”, afirma.

para mães e 
estudantes o 
debate deve ser 
constante

DEBATE

Programa	de	Acessibilidade	leva	informação	aos	
alunos	do	CEEBJA,	da	Escola	Paulo	Freire

acESSiBiliDaDE professora procura crea-pr e leva programa para sala de aula

o poder da informação

+ no site da revista 

 os números 
da inclusão 
no pr

solicitação
Professora Eliane chamou e o CREA-PR foi até o CEEBJA falar de acessibilidade
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Parceria	assinada	
em	2009,	prevê,	na	prática,	
ações	conjuntas,	além	de	
otimizar	e	fiscalizar	o	emprego	
de	recursos	públicos

coNVêNio em 2010, já foram feitas 143 fiscalizações em licitações e obras públicas

por caRoliNa GaBaRDo BElo

O	convênio	de	atuação	conjunta	assinado,	ano	
passado,	entre	o	CREA-PR	e	o	Ministério	Público	
Estadual	(MPE),	vai	permitir	que	os	dois	órgãos	tro-
quem	 informações	 sobre	a	 fiscalização	de	 recursos	
aplicados	em	obras	públicas	no	estado	do	Paraná.	
Além	de	licitações	e	execuções	das	obras	públi-

cas,	a	parceria	na	fiscalização	se	estende	ao	parcela-
mento	e	uso	do	solo,	políticas	públicas	relacionadas	
à	 implantação	e	 execução	dos	Planos	Diretores	 e	
assessoramento	técnico-científico	nas	áreas	de	en-
genharia,	arquitetura,	agronomia	e	geociências.	
	“O	termo	de	cooperação	permitirá	maior	efi-

cácia	 na	 fiscalização	 dos	 aspectos	 concernentes	 à	
regularidade	 da	 utilização	 dos	 recursos	 públicos,	
desde	a	licitação	até	a	execução	dos	projetos,	orça-
mentos,	execuções	de	obras	pela	administração	pú-
blica	estadual	e	municipal,	permitindo,	inclusive,	a	
realização	de	fiscalizações	preventivas	e	integradas,	
em	defesa	do	patrimônio	público	e	em	benefício	da	
coletividade”,	afirma	o	procurador-geral	de	Justiça	
Olympio	de	Sá	Sotto	Maior	Neto.
Por	outro	lado,	a	parceria	não	muda	o	trabalho	

de	 fiscalização	programado	para	2010.	As	 fiscali-
zações	de	rotina	realizadas	em	execução	e	licitação	
de	obras	públicas	pelo	CREA-PR	continuam	nor-
malmente.	A	diferença	é	que,	em	visitas	planejadas	
ou	in	loco,	os	técnicos	do	CREA	irão	apresentar	ao	
MPE	indícios	de	irregularidades	nas	obras.
Segundo	a	engenheira	civil	e	gerente	de	rela-

ções	 institucionais	 do	 CREA-PR,	 Vivian	 Curial	
Baêta	de	Faria,	a	ação	tem	reflexos	na	sociedade.	
“A	fiscalização	melhora	a	aplicação	dos	recursos	pú-
blicos.	Reduzem	as	 irregularidades,	 os	desvios	de	
verbas	e	o	número	de	obras	públicas	que	não	são	
concluídas”,	diz.

objetivo comum

+ no site da revista 

 o balanço das
fiscalizações de 2009 

MPE terá acesso ao banco de dados
pRÓXimoS convênio facilitará comunicação 

Na prática, o convênio permite que o Ministério Público possa solicitar ao 
CREA-PR a atuação de profissionais em perícias e vistorias nas obras públicas. 
Também ter acesso ao banco de dados do conselho para a consulta de registros e 
processos. O CREA, por sua vez, pode acionar o Ministério Público para denunciar 
irregularidades apuradas em suas fiscalizações de rotina. 

“Às vezes, o acesso aos órgãos é difícil, mas com a disponibilização dos dados 
para a consulta temos mais facilidade de nos comunicar”, afirma a arquiteta e urba-
nista Vanessa Moura, facilitadora do setor de Planejamento e Controle da Fiscaliza-
ção do conselho. “O trabalho em rede agrega qualidade, agilidade e detalhamento 
das informações”, com-
plementa Vivian. 

Le
an

dr
o 

Ta
qu

es



36

CR
EA

PR
R

e
v

is
ta

Profissão	se	
beneficia	da	alta	
dos	mercados	de	
informática	e	de	
telefonia.	Não	falta	
trabalho	no	Paraná

ENGENhaRia ElETRÔNica participação no pib deve crescer de 4,2% a 7% até 2020

Estudar	para	se	tornar	um	engenheiro	eletrônico	exige	mui-
ta	dedicação	e	conhecimento	de	diversas	áreas.	Pode	ser	uma	
tarefa	árdua.	Mas,	para	quem	está	pensando	em	entrar	nessa	
carreira,	a	boa	notícia	é	que	a	recompensa	costuma	ser	rápida.	
O	mercado	para	a	engenharia	eletrônica	é	bastante	vasto	e	–	
em	tempos	de	informática	e	de	telefonia	celular	–	costuma	ter	
vagas	para	todos.
Confundida	muitas	vezes	com	outras	áreas	da	engenharia,	

como	 a	 elétrica	 e	 a	 eletrotécnica,	 a	 engenharia	 eletrônica	 se	
especializa	em	trabalhos	de	baixa	 tensão.	Os	profissionais	da	
área	trabalham	com	a	elaboração	de	sistemas	para	várias	áre-
as,	como	controle,	automação,	telecomunicações	e	informática.	
“O	engenheiro	eletrônico	tem	de	ser	muito	dinâmico”,	afirma	
o	engenheiro	eletricista	Ricardo	Nabhen,	coordenador	do	curso	
de	Engenharia	Eletrônica	da	Pontifícia	Universidade	Católica	
do	Paraná	(PUC-PR).	
O	profissional	tem	de	estar	apto	para	fazer	tarefas	de	todo	

tipo:	sistemas	(desde	o	projeto	até	a	manutenção);	equipamen-
tos	 (também	em	 todas	 as	 fases);	 gerenciar	 equipes;	planejar,	
supervisionar,	elaborar	e	coordenar	projetos	e	serviços;	e	ainda	
pode	trabalhar	com	software	e	hardware.

vaga para todos

“É	um	mercado	que	nunca	esteve	em	recessão”,	diz	o	
engenheiro	eletricista	Rubens	Alexandre	de	Faria,	profes-
sor	da	Universidade	Tecnológica	Federal	do	Paraná	(UTF-
PR).	Segundo	ele,	o	principal	desafio	da	profissão,	hoje,	
no	Brasil,	é	o	de	trazer	mais	tarefas	para	a	indústria	na-
cional.	Hoje,	por	exemplo,	o	País	exporta	silício	e	compra	
chips	prontos.	O	ideal	seria	transformar	por	aqui.	
	 “Tivemos	uma	notícia	 ruim	recentemente	que	 foi	

a	 saída	da	Siemens	do	Brasil”,	 afirma	Thomaz	Veras-
tegui,	 engenheiro	 eletrônico	que	 trabalha	para	 a	Da-
tacom.	 Mesmo	 assim,	 o	 momento	 é	 positivo.	 “Além	

o ideal é trabalhar a matéria-prima no país

mERcaDo até 2020, participação da indústria eletrônica deve aumentar

momento 
Para o professor Rubão, 

o desafio é oferecer mais 
trabalho ao profissional

da	telefonia	e	da	informática,	o	mercado	de	serviços	é	
forte.	O	cliente	compra	uma	solução	e	precisa	de	gente	
para	customizar”,	explica	Verastegui,	que	também	dá	
aulas	na	PUC-PR.
Outro	dado	mostra	 a	 força	do	mercado	no	País.	De	

acordo	com	Ricardo	Nabhen,	a	Associação	Brasileira	da	
Indústria	Elétrica	 e	Eletrônica	 anunciou,	 em	2009,	 que	
pretende	 aumentar	 a	 partici-
pação	 da	 indústria	 eletroele-
trônica	no	PIB	de	4,2%	para	
7%,	até	2020.	 + no site da revista 

 onde estudar 
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Profissionais	
de	nível	médio	
contribuem	para	
ordenamento	de	
cidades	como	
Curitiba;	área	
exige	inovação	
e	criatividade	

valor do trabalho
O	desenvolvimento	das	grandes	cida-

des,	com	o	adensamento	cada	vez	maior	
da	 população	 nos	 centros	 urbanos,	 traz	
consequência	 e	 desafios	 às	 administra-
ções	municipais.	Dentre	elas,	alterações	
no	uso	e	ocupação	do	solo,	alagamentos,	
enchentes,	desequilíbrio	sócioambiental,	
entre	outras.
É	 nesse	 cenário	 que,	 cada	 vez	mais,	

as	prefeituras	buscam	apoio	nos	técnicos	
das	 áreas	 da	 Engenharia,	 Arquitetura,	
Agronomia	e	Geociências.	São	profissio-

nais	de	ensino	de	nível	médio	que	atuam	
na	 administração	 pública,	 planejando	 e	
executando	 ações	 relacionadas	 ao	 orde-
namento	das	cidades.
Somente	a	Prefeitura	de	Curitiba	possui	

142	técnicos	distribuídos	nas	secretarias	de	
Obras	Públicas,	Meio	Ambiente,	Urbanis-
mo,	Saúde,	Governo	e	IPPUC	–	Instituto	
de	Pesquisa	e	Planejamento	de	Curitiba.	
As	atividades	 são	de	 suporte	ao	pla-

nejamento,	 coordenação,	 inovação,	 exe-
cução	 técnica,	 voltadas	 a	 ações	 para	 o	

equipe 
Prefeitura de Curitiba conta com 142 técnicos. Na foto, os profissionais que participaram desta reportagem:  da esquerda 
para a direita, atrás, Alessandro, Irene, Viviane, Waldir e Cláudia. À frente, Gilberto, Elisamara, Patrícia e Priscila

aTUaÇÃo técnicos estão na linha de frente, no atendimento direto à população
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“OS TÉCNICOS são profissionais 
qualificados. Estamos em constante 
atualização nos assuntos que envolvem 
nosso trabalho. Uma atualização que 
segue as tendências e a evolução do 
mercado.”

PRISCILA DE PAULA SOUZA SIMõES, 
técnica de obras e projetos.

ATUALIZAÇÃo aprimoramento e busca constante de evolução 

desenvolvimento	urbano,	fiscaliza-
ção	e	controle	ambiental.	Também	
ocupação	 e	 uso	 do	 solo,	 execução	
de	projetos	e	obras	públicas.
Para	 o	 técnico	 em	 saneamento	

da	prefeitura	de	Curitiba	Alessan-
dro	Presznhuk,	há	15	anos	na	Se-
cretaria	 de	 Obras,	 departamento	
de	Pontes	e	Drenagem,	a	inovação	
e	a	criatividade	são	os	diferenciais	
para	os	profissionais	dessa	área.	“É	
no	 trabalho	 de	 campo	 que	 diag-
nosticamos	 as	 necessidades	 que	

demandam	 intervenções	 pelos	 ór-
gãos	públicos.”
“Sabemos	 da	 importância	 e	 da	

responsabilidade	 que	 temos	 na	 atu-
ação	das	 atividades,	 em	uma	cidade	
como	 Curitiba	 e	 para	 isso	 estamos	
preparados”,	avalia	Marcos	de	Paula	
da	Silveira,	também	técnico	em	sane-
amento	da	prefeitura.
Para	o	diretor	do	CREA-PR,	Már-

cio	 Gamba,	 técnico	 em	 edificações	 e	
graduado	em	Engenharia	Civil,	“o	téc-
nico	em	saneamento	contribui	efetiva-

mente	no	desenvolvimento	da	infraes-
trutura	necessária	para	a	melhoria	dos	
municípios”.
Para	o	diretor	do	Departamento	de	

Pontes	e	Drenagem	da	Secretaria	Mu-
nicipal	de	Obras	Públicas,	engenheiro	
civil	Augusto	Meyer	Neto,	o	trabalho	
dos	técnicos	é	importante,	seja	no	aten-
dimento	técnico	ou	operacional.
“O	 trabalho	 desses	 profissionais	 é	

extremamente	positivo	principalmente	
em	função	da	experiência,	dedicação	e	
conhecimento	que	possuem”,	avalia.

“EM FUNÇÃO DA EXPERIêNCIA, as ativi-
dades realizadas pelo técnico da prefei-
tura são de alto nível, acompanhando os 
profissionais de nível superior.”

VIVIANE BAUER DOS SANTOS, técnica de 
obras e projetos e engenheira civil.

“RESSALTO, principalmente, a experiência 
profissional que adquiri ao longo da minha 
carreira. Iniciei como desenhista e todo o 
conhecimento técnico foi fundamental para o 
exercício das atividades ao longo dos anos.”

WALDIR JOSÉ WASH, técnico de obras e 
projetos. Há 19 anos na prefeitura, atualmen-
te está na Secretaria de Administração, no 
Departamento de Patrimônio – Coordenação 
de Desapropriação.

“TRABALHAMOS no quantitativo e compo-
sição das obras da SMOP, para os depar-
tamentos de Pavimentação, Edificação, 
Iluminação Pública e Pontes e Drenagem. 

Junto com uma equipe, executamos o 
orçamento de toda a cidade.”

CLAUDIA ENI BRESAN DA SILVA, há 15 
anos na administração pública, atuando na 
Gerência de Análise e Composição de Custos 
da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

a experiência e 

o conHecimento 

voltados para a 

Gestão. veja uma 

análise da área, 

feita por quatro 

técnicos da 

prefeitura 

de curitiba

+ no site da revista 

 valorização e histórico
da profissão do técnico
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Por Sandra Poletto, arquiteta e engenheira de segurança do trabalho

A	margem	de	lucros	cada	vez	mais	
baixa	é	um	dos	 fatores	para	o	 estudo	
das	perdas	na	 construção	civil.	Outro	
ponto	recente	é	a	preocupação	ambien-
tal,	 relacionada	 com	 desperdícios,	
ocupação	e	destinação	de	resíduos.	
Toda	e	qualquer	ineficiência	num	

sistema	 produtivo	 gera	 perdas,	 não	
só	 material	 de	 construção.	 Assim,	
transporte,	 armazenagem	 e	 uso	 de	
materiais	 com	 escolha	 de	 sistemas	
construtivos	 de	 forma	 inadequada	

maiS prejuízos vão além de material de construção e chegam até a mão de obra

cabe aos 
engenheiros 
responsáveis 
pela execução 
das obras 
gerenciar 
os recursos 
humanos, 
materiais e 
detectar onde 
estão os 
desperdícios/
perdas.”

“

oPINIÃo

as perdas 
na construção civil

geram	perdas	significativas.	A	seleção	
e	 alocação	de	mão	de	obra	 também	
pedem	 uma	 gestão	 de	 recursos	
humanos	 sintonizada	 com	 o	 tempo	
estimado	para	cada	etapa	da	obra.	As	
perdas	de	tempo	com	retrabalho	são	
o	reflexo	direto	da	boa	ou	má	gestão	
de	 recursos	humanos.	A	 escassez	de	
mão	 de	 obra	 qualificada	 compro-
mete	 o	 cronograma	 e	 a	 produtivi-
dade,	 aumentando	 os	 retrabalhos	 e	
as	perdas	na	construção	civil.	
Uma	 boa	 política	 de	 saúde	

e	 segurança	 é	 fundamental.	 Os	
riscos	 de	 acidentes	 são	 significati-
vos	na	construção	civil.	Por	isso,	um	
exame	médico	 pré-admissional	 bem	
detalhado	 evita	 transtorno	 para	 a	
empresa,	conforme	orienta	Vera	Lucia	
Telles	 Correa,	 médica	 do	 Trabalho.	
Exames	 complementares	 devem	 ser	
solicitados	de	acordo	com	os	riscos	a	
que	o	trabalhador	está	exposto.
Como	 computar	 o	 custo	 de	 um	

acidente	 de	 trabalho	 em	 uma	 obra?	
Dependendo	 da	 gravidade	 dos	 danos	
causados	 pelo	 acidente,	 pode	 o	 custo	
se	 limitar	aos	dias	perdidos	durante	o	
afastamento.	 Muitas	 vezes,	 porém,	 o	
custo	 do	 acidente	 pode	 implicar	 em	
uma	 indenização	 por	 morte	 ou	 por	
invalidez	 permanente.	 Por	 isso,	 trei-
nar	 e	 investir	 em	 equipamentos	 de	

proteção	coletiva	e	individual	de	forma	
permanente	 é	 fundamental.	 Isso	 cria	
uma	 cultura	 prevencionista,	 muda	 o	
comportamento	da	equipe	de	trabalho.	
Perdas	 ainda	 podem	 ser	 defini-

das	 como	 tudo	 aquilo	 que	 consome	
recursos	 mas	 não	 agrega	 valor.	 É	
comum	 acontecer	 nas	 obras	 falhas	
nas	 especificações	 dos	 materiais	
conforme	a	necessidade	dos	clientes.	
Assim,	 podemos	 considerar	 como	
perdas	 todas	 as	 situações	 em	 que	
encontramos	desperdício	de	tempo	e	
de	dinheiro.
Cabe	 aos	 engenheiros	 responsá-

veis	 pela	 execução	 das	 obras	 geren-
ciar	 os	 recursos	 humanos,	 materiais	
e	 detectar	 onde	 estão	 os	 desperdí-
cios/perdas.	 Na	 maioria	 das	 vezes	
os	 profissionais	 ficam	 tão	 focados	
no	 tempo	 de	 execução,	 cronograma	
físico	 e	 financeiro	 da	 obra	 que	 nem	
conseguem	visualizar	estas	falhas.	O	
balanço	 no	 final	 da	 obra	 é	 assusta-
dor,	pois	imprevistos	sempre	aconte-
cem,	comprometendo	a	qualidade	do	
produto	 final.	 Com	 um	 orçamento	
apertado	 fica	 cada	 vez	 mais	 difícil	
sobreviver	no	mercado	sem	um	bom	
gerenciamento	de	perdas.

SANDRA PoLETTo é arquiteta e engenheira 
de segurança do trabalho.
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PLURAL Um tema, duas opiniões

TRaNSpoRTE duas análises sobre o mesmo tema

Prática ou realidade
O	edital	da	URBS	para	outorga	de	concessões	do	transporte	cole-

tivo	urbano	de	Curitiba,	dividindo	a	cidade	em	três	capitanias,	é	um	
exemplo	espantoso	de	um	processo	que	começou	bem	e	culminou	
com	um	ato	de	violência	absurdo	contra	o	povo.	Seguindo	os	rituais	
legais	–	o	Brasil	ama	carimbos	e	certificados	com	firma	reconhecida	e	
selos	holográficos	–,	a	Prefeitura	Municipal	de	Curitiba,	representada	
pela	URBS,	no	 início	de	2009,	abriu	discussão	sobre	o	transporte	
coletivo	urbano,	mas	o	assunto	seguiu	sem	o	destaque	que	merecia.	

Não	podemos	esquecer	que	as	empresas	vencedoras	terão	o	di-
reito	de	explorar	comercialmente	o	sistema	pelo	prazo	de	15	anos,	
prorrogáveis	 por	 10	 anos,	 na	 condição	 de	 concessionárias.	 Temos	
o	exemplo	do	que	aconteceu	com	as	nossas	estradas	em	que	o	pe-
dágio	virou	um	garrote	vil	contra	os	paranaenses.	O	que	teremos	
para	o	nosso	povo	da	 capital?	Conhecemos	 realmente	os	detalhes	
dos	termos	dos	editais	e	seus	efeitos	num	ambiente	de	custos	que	só	
crescem	e	não	se	observa	a	proposta	de	uma	política	de	subsídios	ou	
de	racionalização	da	mobilidade?	E	a	ocupação	de	espaços,	exceto	o	
anteprojeto	malfeito,	desinteligente	e	perdulário	do	metrô	(fazer	ao	
longo	de	um	sistema	de	superfície	que	já	existe?)?

Independentemente	de	qualquer	cenário,	o	transporte	coletivo	
urbano	de	Curitiba	mereceria	mais	discussão,	aprofundamento	em	
propostas,	análise	de	paradigmas.	Afinal,	vivemos	num	século	em	
que	o	planejamento	urbano	ganha	dimensão	extraordinária	diante	
da	constatação	dos	efeitos	deletérios	das	megalópoles,	mais	ainda	na-
quelas	inseridas	na	Mata	Atlântica	e	nascente	de	grandes	rios,	sobre	
um	aquífero	gigantesco	e	já	mostrando	problemas	de	saturação	sob	
diversos	aspectos.	

O	debate	sobre	o	transporte	coletivo	urbano	de	Curitiba	foi	in-
terrompido	bruscamente	pela	publicação	de	um	edital,	 em	29	de	
dezembro	de	2009,	com	prazo	para	abertura	em	25	de	 fevereiro,	
concorrência	onerosa	(para	quem?)	e	com	restrições	difíceis	de	enten-
der,	pode?	Por	que	assim?

joão carlos cascaes 
é engenheiro eletricista, ex-diretor da Urbs e ex-presidente da copel

Melhoria na qualidade 
O	edital	de	licitação	da	operação	do	transporte	coletivo	de	Curi-

tiba	será,	sem	dúvida,	referência	para	muitos	municípios	brasileiros.	
É	importante	destacar	que	Curitiba	tem	o	melhor	sistema	de	trans-
porte	do	País,	como	bem	pode	atestar	quem	realmente	conhece	o	
transporte	coletivo	de	outras	capitais	e	cidades	de	grande	porte.

Assim,	impunha-se	na	elaboração	deste	edital	a	premissa	de	que	
esta	licitação	deveria	ser,	além	do	cumprimento	de	determinação	le-
gal,	também	a	oportunidade	de	melhoria	de	um	sistema	que	é	refe-
rência	no	País	e	no	exterior.	Fazia-se	imperioso	estabelecer	critérios	e	
exigências	técnicas	que	garantissem	uma	qualidade	de	operação	em	
um	patamar	acima	do	atual.	E	assim	foi	feito.

Com	um	trabalho	intenso,	minucioso,	que	levou	em	conta	suges-
tões	da	sociedade,	a	expertise	curitibana	no	assunto	e	experiências	de	
outras	cidades,	elaborou-se	um	edital	aberto	à	ampla	participação	e	
que,	ao	mesmo	tempo,	garante	a	melhoria	continuada	do	sistema.

O	edital	contempla	os	direitos	e	deveres	das	operadoras	e	tam-
bém	dos	usuários	do	sistema.	Garante	melhoria	de	qualidade	através	
de	diversos	mecanismos,	entre	eles,	a	valorização	do	usuário	que	pas-
sa	a	ter	peso	na	pontuação	do	serviço.	

Prevê	 investimentos	 em	novas	 tecnologias	 e	 na	qualificação	
de	seus	profissionais,	garante	a	manutenção	da	rede	integrada	e	
da	tarifa	social.	Também	modificará	a	forma	de	remuneração	das	
empresas	–	atualmente	por	quilômetro	rodado	–	e	que	levará	em	
conta	também	o	número	de	passageiros	pagantes,	o	que	implicará	
em	esforço	por	parte	das	operadoras	para	ampliar	o	número	de	
usuários	e	incentivar	o	cidadão	que	usa	o	transporte	individual	a	
trocar	o	carro	pelo	ônibus.

A	primeira	licitação	da	operação	do	transporte	em	Curitiba	ga-
rante	ao	usuário	um	serviço	de	ainda	mais	qualidade,	com	mais	con-
forto,	mais	 segurança,	mais	agilidade	e	melhor	atendimento.	Este	
edital	representa	um	novo	marco	na	história	de	um	serviço	reconhe-
cido	por	sua	qualidade	e	capacidade	de	inovação.

fernando euGênio GHiGnone
é diretor de Transporte da Urbs - Urbanização de curitiba S/a e presidente da 
comissão Especial de licitação do sistema de transporte de curitiba

o edital para o 

transporte coletivo de curitiba



42

CR
EA

PR
R

e
v

is
ta

Novidades a seu favor

totalmente protegida

DE PoNTA

ViTicUlTURa vilão do meio ambiente é a salvação das videiras no paraná

Após	2	anos,	nova	tecnologia	está	à	disposição	de	
produtores	e	reduz	em	75%	a	aplicação	de	agrotóxicos

Imagine	uma	plantação	de	uva	onde	as	parreiras	são	cobertas	com	plástico.	Não,	
eles	não	foram	simplesmente	jogados	lá.	Na	agricultura,	o	plástico	pode	ser	utilizado	
com	diferentes	finalidades.	No	caso	da	viticultura	ele	tem	a	função	de	proteger	as	
plantas	contra	o	“Míldio	da	Videira”	(Plasmopara	viticola	Berlese	&	de	Toni).	A	pra-
ga	é	um	pseudofungo	que	ataca	as	partes	verdes	da	planta	e	que	precisa	ser	mantida	
sob	controle	durante	todo	o	ciclo.	
Um	 grupo	 de	 engenheiros	 agrônomos	 e	 técnicos	 agrícolas	 que	 integram	 a	

ANPEF	 (Associação	Norte	Paranaense	de	Estudos	 em	Fruticultura),	 juntamente	
com	os	professores	da	Universidade	Estadual	de	Londrina	(UEL),	Dr.	Sérgio	R.	Ro-
berto,	e	da	Universidade	Estadual	de	Maringá	(UEM),	Dr.	Dauri	J.	Tessmann,	resol-
veu	avaliar,	com	base	científica,	a	adaptação	desta	tecnologia	para	as	uvas	de	mesa	
paranaenses.	O	estudo	foi	feito	em	Marialva,	região	Noroeste	do	Paraná,	e	recebeu	o	
apoio	do	CNPq,	IAPAR,	EMBRAPA	e	EMATER.

o que coube a cada um, o estudo e as conclusões
Um	projeto	foi	elaborado	e	submetido	ao	CNPq,	que	financiou	os	investimentos	

em	estrutura	e	equipamentos.	As	universidades	participaram	com	professores,	veícu-
los	e	alunos	de	mestrado	e	doutorado	para	as	avaliações.	A	ANPEF	e	EMATER,	com	
apoio	técnico	e	com	a	área	para	a	instalação	do	plástico.	Desta	forma,	a	utilização	
da	cobertura	pôde	ser	comparada	com	a	tela	antigranizo	em	dois	ensaios	por	safra	
ao	longo	de	quatro	safras	num	parreiral	da	uva	‘BRS	Clara’.	Durante	o	período,	as	
condições	ambientais	foram	monitoradas	por	três	estações	micrometeorológicas,	que	
permitiram	a	correlação	das	variáveis	climáticas	com	o	desenvolvimento	da	doença.
“Concluímos	que	a	única	saída	seria	modificar	o	ambiente	de	cultivo	através	da	

utilização	da	cobertura	plástica,	evitando	que	as	chuvas	atingissem	as	folhas	e	cachos	

produção paranaense avança

História

os japoneses trouxeram a viticultura para as 
regiões Norte e Noroeste do Estado na década 
de 60. Em meados da década de 80, a área 
cultivada era de 170 hectares. hoje, são 1.500 
hectares, em marialva, responsáveis por duas 
colheitas ao ano de uva itália e suas mutações 
Rubi, Benitaka e Brasil, juntamente com o cul-
tivo da BRS clara e Vênus (sem sementes). No 
restante do paraná a área também cresceu, 
chegando a 5.800 hectares.

onde	 o	 fungo	 se	 desenvolve”,	 afirma	 o	 enge-
nheiro	agrônomo	Werner	Genta,	presidente	da	
ANPEF,	consultor	e	produtor	da	uva	de	mesa	
BRS-Clara	e	que,	recentemente,	defendeu	tese	
sobre	o	assunto.	
A	uva	se	adaptou	perfeitamente	ao	cultivo	

sob	a	cobertura	plástica.	A	prática	permitiu	a	
redução	em	75%	do	número	de	aplicações	de	
agrotóxicos	nas	videiras,	além	de	ter	a	vanta-
gem	de	proteger	os	cachos	contra	a	rachadura	
das	bagas	ocasionadas	por	chuvas	durante	o	pe-
ríodo	de	colheita.	

tecnoloGia 
Com a cobertura, a 
planta fica livre do 
ataque de pragas
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