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Nossa capa: índio Yanomami, do norte da
Amazônia. Foto de Claudia Andujar
Andujar, no livro
“Yanomami”, da DBAbooks. Os Yanomami ocupam
hoje a maior reserva indígena brasileira, demarcada
em 1992, com uma população de cerca de 9.000
índios. No Paraná, a população indígena chega
aos 9.000 indivíduos das nações Kaigangue e
Guarani. Dos Xetás, nação que só existia no
Estado, existem apenas cinco indivíduos.

O Brasil deve entender
que, para ter legitimidade
como líder do Mercosul,
deve ceder parte de
sua soberania de
políticas econômicas.
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C

arta ao leitor

Após seis anos de distribuição dirigida aos profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia,
a entidades, sindicatos e associações, a Revista do
CREA-PR passa, a partir deste número, a ser vendida nas bancas de todo o Paraná.
Chegou o momento de compartilhar as idéias e
opiniões do CREA-PR com toda a sociedade paranaense. É a oportunidade de divulgar os artigos e
matérias que deixaram suas marcas na história do
Estado. É o caso de reportagens que acompanharam o vazamento dos milhões de litros de óleo nos
rios Iguaçu e Barigüi; que denunciaram o descaso
com a nossa estrutura ferroviária e os acidentes
envolvendo a América Latina Logística (ALL); questionaram as várias obras públicas inacabadas no
Estado, mostraram as péssimas condições de estradas estaduais e o prejuízo causado aos usuários e
moradores de todas as regiões; que mostraram
caminhos para o desenvolvimento sustentável; que
debateram o modelo energético brasileiro e tiveram influência no sucesso da campanha “A Copel é
Nossa”.
Como o verdadeiro artista, a informação também deve estar onde o povo está. Assim, a Revista
do CREA-PR ganha as ruas e completa mais um
ciclo na sua função de disseminadora de idéias e
provocadora de debates.
A publicação do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná
chega às bancas para ser uma alternativa para os leitores que buscam um jornalismo sério e ético. Não
a ética do dono ou do jornalista, mas a ética do cidadão. A única ética que merece ser respeitada.
A Revista é nossa!
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“É necessário um modelo desenvolvimentista que garanta
a inclusão social e oportunidades para todos os
paranaenses”

Soberanos,
apenas

soberanos
Fica clara e notória a necessidade de construir um modelo desenvolvimentista articulado pelo poder público em que a maximização dos recursos
naturais e o processo industrial garantam amplamente a inclusão social e
oportunidades mais igualitárias para todos os paranaenses.
Quando falo em maximizar, quero dizer que precisamos extrair da
nossa maior riqueza, a “terra”, resultados da agricultura jamais vistos

E

ditorial

antes, fazendo um gerenciamento melhor do campo, garantindo qualidade na fertilidade sem causar problemas ambientais. Não precisamos
inovar na tecnologia, mas precisamos melhorar o manejo do solo, potencializando o fator genético das lavouras, o que permite o aumento da produção sem gerar custos adicionais aos pequenos, médios e grandes produtores.
Fazendo uma análise de ambiente bem detalhada, aliada à política
pública e assessorando os empreendedores das diferentes cadeias produtivas, estaremos avançando na competitividade e potencializando o
desenvolvimento.
O bonde da história não pode passar. Geograficamente privilegiado,
tendo todas as condições necessárias para plantar, colher, exportar pelo
mar, pela terra ou pelo ar; vizinho do Mercosul e, principalmente, de São
Paulo, sendo de saída um Estado mais competitivo que os outros. Esse
diagnóstico engloba todos os profissionais que potencializam a realidade
de cada cadeia produtiva e, com políticas efetivamente inovadoras, será o
resultado de um novo Paraná.
Precisamos integrar esforços entre nós, profissionais, para inclusão de

Luiz Antonio Rossafa é
presidente do Conselho
Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do
Paraná (CREA-PR)

todos os cidadãos nessas oportunidades. Para que os jovens, que saem da
universidade, possam desempenhar suas profissões e colocar, a serviço da
sociedade, o seu conhecimento para que os empreendedores tenham estímulo para realizar ações inovadoras na sua área de atuação. Para que nós,
paranaenses, alcancemos, de forma definitiva, nossa soberania.
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Ipardes: 30 anos de Apoio
ao Planejamento do Estado
O Instituto Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social - Ipardes - completou 30 anos de fundação no dia 7 de junho. Criado através da Lei nº
6.407/73, é uma autarquia vinculada à Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral cujo objetivo é apoiar e auxiliar o governo através de atividades de
pesquisa, estatística e formação de pessoal. Atualmente,
o Ipardes desenvolve estudos e projetos nas áreas de políticas públicas, desenvolvimento regional e rural, análise
de conjuntura, demografia, meio ambiente e geoprocessamento, e projetos de caráter permanente, como Ìndice
do Custo de Vida em Curitiba - IPC, Pesquisa Mensal de
Emprego - PME, Produto Interno Bruto - PIB e gerenciamento da Base de Dados do Estado - BDE. Publica, ainda,
a Revista Parananese de Desenvolvimento, o boletim de
Análise Conjuntural e a revista de Comércio Exterior.
As comemorações do aniversário do Ipardes começaram em junho de 2003 e devem se prolongar até
junho de 2004, com a realização de seminários estaduais e nacionais, e ciclos de debates sobre a economia
paranaense. Informe-se no Ipardes.

Arquitetura de Interiores
A DECORE - 5ª MOSTRA DA ARQUITETURA DE
INTERIORES - será realizada de 7 a 12 de outubro em
Curitiba, Paraná, no Centro de Exposições de Curitiba,
no Parque Barigüi. Reunindo os principais arquitetos,
decoradores e paisagistas, a mostra possibilita a criação
de ambientes dos mais variados estilos, conforme a tendência e a técnica de cada profissional.
Mais informações: (41) 335-3377 ou
vendas@diretriz.com.br ou www.diretriz.com.br.
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Construção Civil
A Expocon - Feira de Fornecedores da Construção
Civil - vai reunir no Centro de Exposições de Curitiba,
Paraná, entre 25 e 28 de setembro, as principais empresas do mercado. O principal objetivo é a geração de
negócios, reunindo fornecedores, lojistas e profissionais do setor. Para tanto, fabricantes, representantes,
prestadores de serviços e lojistas poderão expor máquinas, equipamentos, produtos, tecnologias e serviços
para o setor da construção civil.
Mais informações: (41) 335-3377 ou
vendas@diretriz.com.br ou www.diretriz.com.br.

Informática na Agroindústria
Promover a integração de empresas de informática,
professores, pesquisadores, estudantes e demais pessoas
com interesses em informática aplicada à agropecuária,
agroindústria, meio ambiente e educação. Esse é o objetivo do IV Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de
Informática Aplicada à Agropecuária e Agroindústria. O
evento será nos dias 17, 18 e 19 de setembro, no Monte
Pascoal Praia Hotel, Porto Seguro, Bahia.
Mais informações: (35) 3829-1148 ou 38291722 ou malopes@ufla.br ou www.sbiagro.org.br.

Software Edificação
A RVL lança versão 4.0 do software Edificação para
Construção Civil. Os relatórios estão mais detalhados, os
cadastros mais completos, e ao memorial descritivo pode-se
adicionar desenhos e ilustrações. Desenvolvido com a supervisão de engenheiros da área de engenharia civil, o
Edificação é uma ótima ferramenta para construir com planejamento e controle. O Edificação já vem com uma série de
dados cadastrados, conforme especificações cedidas pela
Secretaria de Obras do Paraná; entretanto, o usuário poderá
atualizar e alterar dados de acordo com suas necessidades.
O programa pode ser baixado gratuitamente pelo
site www.rvl.com.br. Cada licença custa 80 reais.

I TUBOTECH
A I TUBOTECH - Feira Internacional de Tubos,
Conexões, Válvulas e Componentes, apresenta as novas
tecnologias de uma das áreas mais presentes em diversos setores como a construção civil e metalurgia. A feira
será realizada entre os dias 1º e 3 de outubro no Centro
de Exposições Imigrantes, em São Paulo. A Tubotech
surge para preencher uma lacuna no setor de feiras direcionadas a este mercado, que movimenta, anualmente,
2,5 bilhões de dólares. Na primeira edição da feira, o
público encontrará expositores, entre fabricantes, distribuidores, importadores e outros, de conexões, engates rápidos, válvulas, mangueiras, abraçadeiras, ferramentas, acoplamentos, borrachas industriais, software,
projetos e serviços de instalação. Estes produtos utilizam diferentes insumos na sua fabricação: aço, cobre,
ferro fundido, plástico, concreto, que exigem um grande conhecimento técnico para especificação.
Informações: www.cipanet.com.br ou
(11) 5585-4355.

Comunicado
O CREA-PR comunica que fará o cancelamento dos
registros dos profissionais e empresas que estão em
débito com suas anuidades dos exercícios de 2001 e
2002. O cancelamento dos registros se dá em atendimento ao art. 64 da lei n.º 5.194/66 - "Art. 64 - Será
automaticamente cancelado o registro do profissional
ou da empresa jurídica que deixar de efetuar o pagamento da anuidade a que estiver sujeito, durante 2 (dois) anos consecutivos, sem prejuízo da obrigatoriedade
do pagamento da dívida". Mais informações e/ou a
regularização do débito poderão ser solicitadas pelo
telefone 0800 41 0067, pelo site www.crea-pr.org.br,
pelo e-mail anuidade@crea-pr.org.br ou ainda em
uma de nossas Inspetorias. Lembramos que o não
pagamento do débito, além do cancelamento, implica
na inscrição do devedor em dívida ativa na entidade.
CREA-PR - Setor de Anuidades

L

ivro

O LINUX é o sistema operacional
que mais tem se desenvolvido na
área tecnológica. Para conquistar o
mercado de trabalho, é essencial o
domínio da informática.
Atualmente, as empresas e usuários
têm se voltado para os denominados
softwares livres. O livro LINUX
Sistema Operacional II, de Marcus
Garcia de Almeida, editora Brasport,
aborda os principais elementos do
Linux. Pode ser utilizado como base
para estudantes e profissionais
desenvolverem ou consolidarem
seus conhecimentos no sistema.

Anuncio
agência de
viagens
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Energia eólica - Estou sugerindo às autoridades do
Setor de Energia e Tecnologia do Paraná a criação de um
Centro de Estudos Eólicos no Estado, visando antecipar os
lucros futuros de uma nova fonte geradora de energia que já
está ficando mais barata que a energia térmica e continuará
apresentando grande queda de custos.
A energia eólica poderá, em breve, custar menos do que a
termoelétrica. As usinas termoelétricas têm alto custo operacional, consumindo matéria prima importada ( gás ), fator

^
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que na eólica é ZERO.
Algumas considerações:
Comparativamente às usinas hidrelétricas, as eólicas
têm instalação rápida (sem Relatório RIMA de Impacto
Ambiental e sem despesa de juros na construção ). Podem-se
instalar várias turbinas numa área agrícola sem atrapalhar a
produção agrícola. No Brasil, temos a vantagem de que venta
mais entre julho e novembro, no período crítico dos reservatórios de hidrelétricas e tarifa industrial maior. Os mapas eólicos do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, Ceará e outros já estão prontos e mostram grande
potencial.
Pedro Mendonça
Manual - Venho solicitar a V.Sa. a
gentileza de divulgar na Revista CREA-PR
a publicação "Manual de Diagnóstico da
Fertilidade e Manejo dos Solos
Agrícolas", que poderá ser de grande
valia a profissionais ligados ao Conselho.
Este livro está sendo vendido ao preço de
custo (somente impressão).
Este manual reúne a experiência do
"Projeto de Extensão Universitária Solo
Planta", conduzido no Setor de Ciências
Agrárias da UFPR. Nos anos de 1999,
2000 e 2002 foram realizados quatro cursos sobre "Diagnóstico da Fertilidade e
Manejo dos Solos Agrícolas", que permitiram o acúmulo de experiências e informações que resultaram na elaboração
deste manual.
O livro foi escrito por um conjunto de
oito professores da UFPR. Os capítulos
envolvem: o enfoque sistêmico no diagnóstico de propriedades agrícolas; aquisição e estruturação de dados geoambientais no contexto de uma unidade de
produção agropecuária e suas relações
com o diagnóstico da fertilidade e manejo dos solos; metodologia de caracterização do sistema de produção com ênfase
na fertilidade e manejo dos solos, entre
outros. Esta publicação é dirigida a técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos,
engenheiros florestais, zootecnistas e
estudantes destes cursos.
Informações sobre a aquisição da
publicação: soloplan@agrarias.ufpr.br
ou www.agrarias.ufpr.br/~soloplan ou
(41)350-5658. O manual custa R$
5,00.

L I N H A D I R E T A

CREAs

entidades de

recuperam status de

direito público

O entendimento jurídico que devolve aos CREAs e demais órgãos de fiscalização profissional o status de entidades
de direito público é um assunto que precisa ser melhor debatido pelo setor. A
opinião é do advogado trabalhista
Paulo Simm, que faz parte da equipe de
assessoria jurídica do CREA-PR. “Como
as mudanças são recentes e o público
alvo é restrito, as inovações legais não
tiveram o destaque merecido e podem
não ter chegado ao conhecimento dos
interessados”, explica.
De acordo com Simm, estão entre
as atribuições das entidades de direito
público licitar obras e serviços, realizar
concursos para contratação de pessoal, ser fiscalizadas pelo Tribunal de

Contas, beneficiar-se de prazos judiciais maiores e fazer o pagamento de
execuções através de precatórios. “Ao
mesmo tempo em que essa condição
é vantajosa, pode ser um risco para
quem a desconheça e, em decorrência disso, esteja agindo em desacordo
com suas prerrogativas”, alerta.
As entidades de fiscalização profissional recuperaram o status de entidades de direito público em novembro do ano passado, com o julgamento da ação de inconstitucionalidade
referente à lei 9649/98 pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), que foi considerada procedente. A decisão confirmou o conteúdo da medida provisória 1549/97, que foi editada 35 vezes.

Segundo a lei revogada, organizações como os CREAs estavam equiparadas às empresas privadas. Se não
tinham a obrigação de licitar, por
outro lado não podiam se valer dos
prazos judiciais em dobro ou em quádruplo e da isenção dos depósitos
recursais, vantagens facultadas às
entidades de personalidade pública.
Os valores desses depósitos variam de
R$ 4 mil a R$ 7 mil, aproximadamente, dependendo de o recurso ser ordinário ou de revista. “Os interessados
precisam estar a par dessas implicações, pelo bem da gestão das suas
entidades”, resumiu o advogado.
Paulo Simm pode esclarecer dúvidas: paulosimm@swi.com.br.

E C O N O M I A

Aproveitando

a

água

da

Chuva

Kambé

Por Cláudia Gabardo
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Uma família de quatro pessoas
que consome 225 mil litros anuais de
água potável, e paga por isso R$
514,00, poderia economizar 52,4 mil
litros dessa água e R$ 146,00 se tivesse instalado em sua residência um sistema de aproveitamento de águas pluviais para uso não-potável. A projeção
é do engenheiro civil e doutor em
Geologia Ambiental, Roberto
Fendrich, e foi feita a partir do seu
estudo desenvolvido no trabalho de
doutorado sobre como racionalizar o
uso da água potável. Além de direcionar a água tratada somente para consumo humano, a proposta tem a vantagem de livrar do fantasma das
enchentes as grandes cidades, que
têm alto grau de impermeabilização
dos solos devido ao crescimento
demográfico.
A preocupação de Fendrich com a
detenção e utilização das águas pluviais, o mais rápido possível, se baseia
nos dados hidrológicos de Curitiba. A
cidade, que registra em média 1500
milímetros anuais de chuvas na sua
série histórica, vem passando por um
rápido processo de impermeabilização dos solos. Em 1820, 1% da área
do município (equivalentes a 4,3 quilômetros quadrados) estava impermeabilizado, e a previsão para daqui a
dezessete anos é de que essa área
suba para 117 quilômetros quadrados, ou 27% da cidade.
Para a Bacia do Belém - rio 100%
curitibano e objeto especial de estudos por parte do especialista - as previsões são mais alarmantes. Em 2020
o índice de impermeabilização deve
chegar a 79 quilômetros quadrados
ou 90% da sua área de drenagem.
“Os 10% restantes englobam campos
de futebol, áreas de preservação per-

manente e o quartel do Boqueirão”,
alerta o engenheiro, que é professor
da Universidade Federal do Paraná e
da Pontifícia Universidade Católica do
Paraná.
Deve contribuir para esse quadro
na bacia do rio Belém, a lei municipal
9800/2000, que prevê a criação de
três dos seis eixos de adensamento
urbano de Curitiba, exatamente na
área de abrangência da Bacia do
Belém, mas nada fala sobre a necessária e urgente instalação de sistemas
de coleta, armazenamento e utilização das águas pluviais nas futuras edificações. Por causa desse crescimento, explica Roberto Fendrich, o ideal
seria que todas as casas, condomínios, praças, largos e supermercados
existentes e futuros fizessem a coleta
das águas pluvia is.
Sistema de detenção distribuído - A praça Osório, no centro de
Curitiba, é um dos exemplos de logradouros que poderiam ser adaptados
para fazer a detenção das águas pluviais de parte da bacia do rio Ivo, baixando os níveis de enchentes. Sob o
piso da praça, que temporariamente
se tornaria um canteiro de obras, seria
construído um reservatório de 60
metros de largura, por 29 metros de
comprimento e 2,8 metros de profundidade, que deteria a água enquanto
estivesse chovendo. Com isso, a bacia
do rio Ivo não seria sobrecarregada e
não haveria transbordamento.
Passada a chuva, a água seria liberada
para o rio.
A construção de um reservatório
desse porte só será possível, porém,
se shoppings, condomínios e outros
logradouros também tiverem sua
estrutura de coleta e armazenamen-

to. Do contrário, o reservatório da
Osório teria que ocupar uma área de
200 metros por 116 metros e, para
isso, a prefeitura teria de desapropriar
as áreas ao redor da praça. “Seria econômica e urbanisticamente inviável,
ao contrário do sistema distribuído de
detenção das águas pluviais”, garante
Fendrich, que, ao lado de Rogério
Oliynk, foi o primeiro a traduzir para o
por tug uês a obr a “Ma nua l de
Utilização das Águas Pluviais” (100
maneiras práticas) - em inglês “Rainwater and you”, do Group Raindrops,
editado pela Hokuto Shuppan, da
cidade de Sumida - Japão. A tradução
foi lançada em setembro do ano passado pela Livraria do Chain Editora.
Apesar de ainda serem raros, já
existem em Curitiba exemplos de
obras que prevêem esse cuidado ambiental. Entre eles estão os supermercados Carrefour do bairro Parolim e Wall
Mart (que só fazem a detenção) e dos
postos de gasolina Rick, no bairro
Cristo Rei, e Criança, no bairro Mercês,
que implantaram o sistema para usar
a água na lavagem de veículos.
Custo baixo - No projeto de
engenharia das residências, “a previsão do sistema para utilização da
água das chuvas pouco acrescentaria
ao gasto total”, assegura Fendrich.
Segundo ele, numa casa com 50
metros quadrados de telhado, uma
pequena estrutura para uma caixa de
coleta de 1.000 litros e um reservatório de auto-limpeza com 50 litros,
entre outros equipamentos, foi orçado em 2001 por, aproximadamente,
R$ 850,00. O investimento se paga ao
final do quinto ano de instalação. O
sistema de aproveitamento (encanamento, torneira etc.), ensina o especi-

alista, deve ser independente e identificável pela cor verde-escura, pois trata-se de uma solução ambiental, passível da certificação de qualidade ISO
14000. Seu uso deve ser restrito à lavagem de calçadas, pisos, lavagem de
automóveis, irrigação das plantas e
descarga sanitária, único uso interno
na residência.
O vaso sanitário, sozinho, é responsável por aproximadamente 35%
do consumo de água tratada, um
bem raro e cada vez mais escasso.
Cada vez que a válvula de descarga é
acionada, gastam-se cerca de 6 a 20
litros. Isso significa que uma pessoa
que use o vaso sanitário cinco vezes
ao dia, estará desperdiçando 30 a 100
litros de água tratada.
De acordo com Fendrich, o índice
de coleta, armazenamento e aproveitamento das águas pluviais está diretamente ligado ao regime de chuvas.
Para os japoneses, o ideal é que, para
um telhado de 100 metros quadrados, esteja instalado um reservatório
de 10 mil litros. Em Curitiba, segundo
sua tese, a proporção mais adequada
é de um reservatório de 2 mil litros
para este telhado de 100 metros quadrados. Em São Paulo, o cálculo é de
900 litros para 100 metros quadrados
de área edificada, conforme a lei dos
micro-reservatórios em vigor desde
janeiro de 2002. O especialista faz também uma outra observação importante. “Para efeito de compensação de
área impermeabilizada, não importa
se a área construída é pequena em relação à área total e o solo que permanece com cobertura vegetal, ou seja, permeável. A área edificada tem que ser
compensada e é isso que devem ter
em mente os engenheiros e os arquitetos ao projetar uma obra”, alerta.
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Paraná quer

usar

biodiesel
Por Marília Kubota

governo estadual
viabiliza combustível
vegetal
Em junho, o governo do Paraná
criou um grupo de discussão para pesquisar alternativas de energia renovável para o Estado. O grupo, formado
pela Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento (Seab), Companhia
Paranaense de Energia (Copel),
Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Paraná
(CREA-PR), Instituto de Tecnologia do
Paraná (Tecpar), Emater, Embrapa e
outras instituições, estuda propostas
de regulamentação técnica para aprovar uma fórmula de biodiesel - o diesel
derivado de óleos vegetais.O estudo
leva em consideração as matériasprimas a serem usadas, dosagem da
mistura, processo tecnológico e segurança.
Esta regulamentação seria o
ponto de partida para o desenvolvimento de um projeto de implantação
de um programa de biodiesel no
Estado, com linhas de financiamento
e participação de órgãos do governo,
cooperativas e instituições tecnológicas. O Secretário da Agricultura e vice-
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governador do Estado, Orlando
Pessuti, designou à Copel a responsabilidade de instalar as usinas-piloto de
produção de biodiesel. Existe a possibilidade das usinas funcionarem em
vários pontos do Estado, porém, a
princípio, uma das localidades de
teste seria o município de Figueira,
onde a Copel tem uma termelétrica.
Inclusão social e emprego - Em
outubro de 2002, o Ministério da
Ciência e Tecnologia anunciou num
seminário em Curitiba a criação do
Probiodiesel - Programa Brasileiro de
Desenvolvimento do Biodiesel. O programa tem como meta substituir 5%
do combustível fóssil pelo vegetal até
2005, visando reduzir a importação
de 1,3 bilhão de litros de diesel. O índice de 5% deve aumentar para 20%
até 2020, usando os diferentes tipos
de mistura de biodiesel testadas nos
institutos de tecnologia do país.
Para o professor José Domingos
Fontana, diretor técnico da Tecpar, as
perspectivas de instalação de um programa de biodiesel no Paraná são
excelentes, considerando a produção
de soja (10 milhões de toneladas por
ano ou 25% da produção nacional) e
de cana-de-açúcar (24 milhões de
toneladas anuais) e a aplicação do biodiesel etílico, que é a mistura de 80 a

90 % de óleo
vegetal e 10 a 20%
de álcool anidro.
O presidente do
CREA-PR, Luiz Antonio
Rossafa, também é otimista em relação à implantação do programa, com
apoio ou parceria do
Estado. "O Paraná é um
Estado que tem vocação
agrícola e condições de
aproveitar grãos para transfomar em energia, sem prejudicar a produção de alimentos.
A vantagem do biodiesel é que podemos, numa ação intercalada, usando os mesmos equipamentos, pro-

Kambé

Parceria com

duzir sementes que possam ser transformadas em diesel vegetal e ração
animal e ainda teremos glicerina para
aplicação industrial", entusiasma-se
Rossafa, cuja formação acadêmica é a
agronomia.

Rossafa ressalta que um programa de biodiesel no Estado só terá
sucesso se houver perspectiva de
inclusão social, ou seja, o programa
deve prever a participação de pequenos produtores em diferentes regiões
agrícolas, abrangendo as mais diversas possibilidades de cultivo de oleaginosas, desde culturas menos
conhecidas, mas extremamente produtivas, como o pinhão-manso irrigado (que chega a render cerca de 8
toneladas por hectare/ano, de onde
podem ser retirados 3.040 quilos de
óleo), até girassol, caroço de algodão,
canola, nabo-forrageiro, milho e soja.
"Não podemos imaginar um único
empreendedor fabricando toda a
matéria-prima para o biodiesel que o
Paraná precisa. É preciso estimular a
produção de microagricultores em
diferentes regiões do Estado para

gerar emprego, renda, aquecimento
da economia local e reduzir o fluxo
migratório das cidades menores para
as maiores, além de garantir os
ganhos am-bientais", afirma.
Segun do estim ativa do engenheir o Artur A lves, d ireto r da empr esa Soymi nas, uma das produ toras
comerciais de biodiesel pioneiras no
Brasi l, uma us ina que p roduz a 5 mil
litro s diário s pode gerar empreg o
para 200 famíli as que cultiv em áreas
de 50 hec tares . Se cada f amíli a tiver
três membr os, gerar ia, para cada
uma, ren da de R$ 1.8 00 e um volume de capi tal de R$3 60 mil por m ês
para o co mérci o local . Alves f az
parte do grupo de especialistas que
defende um modelo de economia
baseado em pequenas unidades de
produ ção auto- suste ntáve is, distr ibuída s em difere ntes regiõe s. Nesta s

E N E R G I A

Carro a óleo vegetal
A implantação de um programa
de biodiesel no Estado não aconteceu
casualmente. Desde dezembro de
1998, a Prefeitura de Curitiba está testando diesel aditivado em 20 ônibus
que operam no sistema de transporte
coletivo. A mistura é conhecida como
MAD 8 e é composta por 8% de etanol, 89,4% de óleo diesel e 2,6% de
aditivo à base de soja.
O órgão encarregado pelos testes é o Centr o de Refer ência de
Biocombustível (Cerbio), sediado na
Tecpar, que abrig a um dos d ez centros de referência em pesquisas de
bioco mbust íveis no país.
O Cerbio já fez testes com um

carro de passeio GOLF 1.9 da AUDIVW, desenhado para diesel, cedido à
Universidade Federal do Paraná, sem
qual quer modi fica ção mecâ nica .
Segundo o diretor técnico da Tecpar,
José Domingos Fontana, o carro testou outro tipo de mistura, composto
por 80% de diesel e 20% de biodiesel,
conhecida por B-20. "O carro já rodou
15.000 km com tal mistura. Em números redondos, o desempenho é de
mais de 10 km por litro na cidade e
mais de 14 km por litro na estrada. O
biodiesel produzido a partir de óleo de
soja foi fabricado pela Ecomat, uma
empresa do Mato Grosso, e todas as
medidas seguem o rigor científico."
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pequ enas fáb rica s, o micr opro duto r
pode ria arma zena r o biod iese l, o
motor de irrigação consumiria óleo
vege tal, pequ enos moto res gera riam ene rgia e létr ica e a s obra d o refino do óleo comporia matéria-prima
para ser tran sfor mada em raçã o
para anim ais.
Desde os anos 50 - Segundo Luiz
Antonio Rossafa, "a perspectiva de
implantação de um programa de biodiesel no Paraná é uma correção de
rumo histórica necessária, se pensarmos no uso de óleos vegetais em motores a combustão." O agrônomo referese aos primórdios da invenção do
motor a diesel, quando Rudolph Diesel
cogitava o óleo de amendoim como
um dos combustíveis que poderiam
rodar em seu engenho. Só depois o
motor foi adaptado para funcionar
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com um derivado de petróleo que acabou batizado com o nome do alemão.
No Brasil, as primeiras experiências registradas datam dos anos 50. O
Major Ruperto Clodoaldo Pinto cita
em um artigo os ensaios feitos em veículos do Exército m ovidos com óleos
de algodão, ouricuri e mamona. Os
quatro caminhões testados em estradas do Rio, Pernambuco e Minas
Gerais mostraram ótimo desempenho, com consumo de 16 a 20 litros a
cada 100 km, perfeito funcionamento
do motor. O ouricuri (espécie nativa da
Amazônia) e a mamona apresentaram
deficiências nas partidas do motor apenas em subidas íngremes e clima frio.
Tentativas - Desde a crise do
petróleo, nos anos 70, o governo federal tem estimulado pesquisas e programas para substituir parte do consumo

de combustível fóssil por alternativas
renováveis e possíveis de serem produzidas no país. O Programa Nacional do
Álcool foi um destes programas.
Iniciado em 1975, no auge dos conflitos no Oriente Médio, foi implantado
efetivamente em 1979. O governo estimulou a produção de combustível
vegetal e subsidiou o preço de modelos com motores adaptados e do próprio álcool na bomba dos postos. O
carro a álcool chegou a representar
80% da frota do país. Com a queda do
preço da gasolina, nos anos 80, o
álcool começou a perder terreno para
o petróleo até o programa oficial chegar ao fim em 1997.
Na mesma época em que se
desenvolveram estudos sobre o álcool
como combustível, também eram feitos testes com biodiesel. Nos anos 80
foi criado em Fortaleza um programa
federal, o Prodiesel, patrocinado pela
Petrobrás e pelo Ministério da
Aeronáutica. Em 1982 foram remetidos 300 mil litros para fabricantes de
motores diesel em todo o país. Para
agilizar a produção, foi instalada uma
usina com capacidade de gerar 200
litros por hora de biodiesel. Foram
empregadas diversas oleaginosas,
soja, babaçu, amendoim, colza,
girassol, dendê e até maracujá, que
chegou a movimentar a frota da
empresa produtora do diesel vegetal
por seis meses. O Ministério da
Aeronáutica decidiu ampliar as pesquisas e investigar a possibilidade de
uso de querosene vegetal em seus
aviões. Após vários testes, o combustível foi aprovado e homologado pelo
Centro Técnico da Aeronáutica. Com
a queda do preço do petróleo, os
recursos para as pesquisas com combustíveis vegetais se esgotaram.

A grandiosidade da Itaipu Binacional atrai turistas do mundo inteiro. É irresistível passar pela
terra das Cataratas e do Parque Nacional do Iguaçu sem conhecê-la. Itaipu é um marco da
engenharia, escolhida pela Associação Norte-Americana de Engenheiros Civis como uma das 7
maravilhas do mundo na modernidade. Seu complexo turístico inclui, além da barragem, vários
atrativos. Ecomuseu, Refúgio Biológico, Canal da Piracema e Iluminação Monumental fazem o
espetáculo num inigualável cenário de águas.

R E T R O S P E C T I V A P A R A N Á

Nasce a

quinta

economia

do país

De território desconhecido a recordista nacional
na colheita de grãos, o Paraná percorreu um
longo caminho. Passou das usinas movidas a
lenha para a auto-suficiência em energia
elétrica, servindo de modelo aos outros Estados.
Dos vários ciclos econômicos, do ouro à soja,
até a industrialização, o Paraná experimentou
vários momentos de ousadia e investimentos.
Infra-estrutura, saneamento básico, habitação,
energia, transporte, portos, aeroportos,
produção rural e industrial, tudo passado a
limpo numa história com sotaque paranaense.
Desde a meta de do século 1 9 até
o início dos anos 30, os serviços de
transporte coletivo, energia elétrica,
telefonia, abastecimento de água e
esgotamento sanitário nas grandes
cidades eram prestados por empresas estrangeiras. Nas cidades menores, administrados por governos
locais ou pequenas empresas. Na
Curitiba bucólica do início do século,
aguadeiros profissionais transportavam água em lo mbo de mula ou c arroças, vend endo-a de por ta em porta. E as usina s eram movid as a lenha,
funciona ndo apenas algumas horas
por dia.
Para c hegar ao e stágio atual de
industri alização e bi odiversi dade econômica, foram necessári os muitos
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inve stim ento s em infr a-es trut ura
básica. Nos anos 50, os governantes
paranaenses vislumbraram que apenas com investimentos ma ciços em
infra-estrutura seria possível sair da
economia ruralista para a industrial.
Moysés Lupion e Bento Munhoz da
Rocha Neto encarnam a febre desenvolvimentista que culminou nos anos
JK, quando o país entra definitivamente na era moderna.
Hoje, a quinta economia do país,
responsável por 22% da produção
nacional de grãos, tem 15,6 mil quilômetros de rodovias integradas a ferrovias, portos e aeroportos, fornece luz
e água para 99% dos 9,5 milhões de
paranaenses em 399 municípios, produz 25% da energia elétrica nacional

e tem o segundo menor déficit habitacional entre os Estados brasileiros.
Porém é o sexto Estado brasileiro
no IDH - Índice de Desenvolvimento
Humano, criado pelas Nações Unidas
para medir o nível de qualidade de
vida a partir de indicadores de educação, longevidade e renda. São 72%
dos municípios paranaenses abaixo
da média do IDH brasileiro, com
dados comprometedores: 5% da
população ainda não tem torneira
dentro de casa, existem 1.372 favelas
e mais de 690 mil famílias recebem
menos de um salário mí nimo. O desafio da administração atual é melhorar
estes in dicadores com a visão so cial
alinhavada aos nov os tempos da política progressista do país.

R E T R O S P E C T I V A / S A N E A M E N T O

Esgoto em
Rede
O primeiro sistema
de coleta, remoção e
tratamento de
esgotos foi instalado
em 1908
No começo do século, aguadeiros transportavam água em lombo
de mula ou carroças, vendendo-a de
porta em porta em Curitiba. A distribuição artesanal só foi eliminada
com a inauguração do primeiro sistema de captação, reserva e distribuição de água, em 1908. O primeiro sistema de coleta, remoção e tratamento de esgotos foi também instalado
nesse ano, segundo o jornalista Zair
Schuster, autor do livro Resgate da
Memória do Saneamento Básico do
Paraná, publicado nos 30 anos da
Sanepar - Companhia de
Saneamento do Paraná.
O afluxo de imigrantes do interior e do exterior exigia mais serviços
de água e escoamento de resíduos.
Como o município não tinha recursos para solucionar os problemas, o
governo provincial, com sede em
Curitiba, contratou a Companhia de
Melhoramentos do Paraná para construir e operar a primeira rede de esgotos e de abastecimento de água de
Curitiba. A empresa não cumpriu o
acordo, assinado em 1903 e rescindido em 1908. Nesse mesmo ano, a

Empresa Paulista de Melhoramentos
do Paraná passou a operar o novo sistema com a inauguração do primeiro
reservatório de água da cidade.
Desde o início o sistema se mostrou
insuficiente para atender a crescente
demanda. O descontentamento com
a insuficiência dos serviços acentuou-se com uma epidemia de febre
tifóide em 1915 e 1916.
Diante da crise, o governo decide
encampar a Empresa Paulista de
Melhoramentos do Paraná. Em 1917
cria a Seção de Água e Esgotos na
Diretoria de Obras e Viação do
Estado, que então passa a gerenciar o
sistema de água e esgotamento sanitário de Curitiba. A Seção de Água e
Esgotos foi ampliada em 1924 para
Diretoria de Água e Esgotos com
duas funções básicas: operação dos
sistemas e arrecadação tarifária. Em
1928, a Diretoria é transformada no

Departamento de Água e Esgotos
(DAE) e nos anos 30 inicia um processo de interiorização dos serviços no
Estado. Em 13 de janeiro de 1949, o
governo do Paraná assume oficialmente os serviços de saneamento
básico do Estado.
Nos anos 60, a Sanepar elaborou estudos de sistemas de saneamento, executan do 190 projetos e
gerindo recursos externos, distribuídos em mais de 70 munic ípios. A partir de dezembro de 1971, incorpora
o DAE, passando a executar a operação dos sistemas de saneament o
básico em 16 municí pios do Estado
e controla ndo todas as atividad es
ligadas aos serviços de saneamento
básico.
Consolidação - O governo federal destinava recursos para o saneamento através do Sistema Financeiro
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Números da Sanepar
R Cobertura da rede de água : 99% da população
R Cobertura da rede de esgoto: 44% da população

R População atendida com água: 7,7 milhões
de pessoas

R População atendida com esgoto: 3,4
milhões de pessoas

R Ligações de água: 2 milhões
R Ligações de esgoto: 800 mil
R Localidades urbanas e rurais atendidas: 663

História
Em 1960, apenas 8% da
população tinha
abastecimento de água e 4%
contava com esgoto.

Das 221 sedes
municipais, 13 tinham
água e esgoto e 37
apenas água.

Por falta de hidrômetros,
gastava-se 30% a mais de
água. Estes dados motivaram a criação
da Companhia
de Água e Esgotos do Paraná (Agepar), em 1963, alterada em
junho de 1964 para Companhia de Saneamento do Paraná,
custeada pelo Fundo de Água e Esgotos (FAE).

de Saneamento (SFS), criado em
1968. O SFS usava recursos do BNH e
dotações orçamentárias a fundo perdido. Em 1969, o BNH foi autorizado
a aplicar os recursos do FGTS para
financiar serviços de saneamento.
Em 1971 instituiu o Plano Nacional
de Saneamento (Planasa), a partir de
orientações de financiamento cria-
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das em 1968/70.
Em 1972 a Sanepar adere ao
Planasa, passando a usufruir de crédito contínuo e crescente até o início
dos anos 80.
Mas, a diminuição dos recursos
do Planasa no início dos anos 80 e a
crise do petróleo em 1979 aumentam a dívida externa do Brasil. A

inflação chega a 200% ao ano em
1983 e os déficits da Sanepar acumulam-se a cada ano, principalmente em relação ao pagamento dos serviços da dívida, atingindo o auge em
1987, no congelamento de preços
do Plano Cruzado em 1986.
Entre 1987 e 1990, a Sanepar
implanta um plano emergencial de
recuperação, conseguindo equilibrar
custos e receitas. Em 1992, o equilíbrio das contas é ameaçado com a
extinção do Planasa, substituído pelo
Programa de Saneamento para
Núcleos Urbanos (Pronurb), com
recursos equivalentes aos do início
do Planasa.
Em 1995, a Sanepar chega a uma
dívida de US$ 180 milhões. No
governo Jaime Lerner as novas políticas para os serviços de saneamento
passam a ser dirigidas pelo
Ministério do Planejamento e
Orçamento através da Secretaria de
Política Urbana (Sepurb). Tal modelo
tem como prioridade a redução do
déficit público através da extinção de
órgãos governamentais, a privatização de empresas estatais e a demissão de funcionários públicos.
Privatização - Na segunda metade dos anos 90, a Sanepar entra no
comboio das empresas privatizadas
pelo governo neoliberal. A lucratividade visada pela privatização do serviço público busca cortar custos e
aumentar receitas, através de demissões voluntárias, terceirização de atividades, melhora da produtividade e
mudança do gerenciamento e da
estrutura organizacional da empresa.
O plano de demissão voluntária
corta mais de 2000 funcionários até
1999. Em 1998, a Sanepar vende

Pablito Pereira

A primeira metade dos
anos 90 é o período de
maior depressão histórica
dos investimentos em
saneamento básico. Se
nos anos 70 e 80 os
investimentos
correspondiam a 0,34% e
0,28% do PIB, de 1990 a
1994 restringem-se a
0,10% do PIB

39,6% de suas ações à Construtora
Andrade Gutierrez, à Copel, ao
Grupo Dominó (liderado pelo Banco
Opportunity) e ao grupo francês
Vivendi. No governo Requião, a
empresa retoma o foco social, buscando levar à população carente os
avanços obtidos com a capacitação
tecnológ ica.
Se gu nd o o re la tó ri o do s
Indicadores Sociais Municipais do
Ce ns o De mo gr áf ic o 20 00 , do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), nas cidades paranaenses com até 20 mil habitantes o
saneament o ainda é precário e
metade dos municípios não tem
acesso a esgoto sanitário. Em municípios com até cinco mil habitantes,
a média brasileira de crianças de até
seis anos que vivem sem saneamento básico é de 81,8%, contra 91,2%
no Paraná. Para munic ípios de até
dez mil habitantes, o Brasil tem uma
média de 81%, enquanto o Paraná
tem 88,4%. Mais da metade

(57,9%) das crianças de 0 a 6 anos
de idade que moram em municípios
com até 100 mil habitantes no
Paraná vive em domicílios sem acesso à rede geral de água, esgoto e
coleta de lixo.
O diretor administ rativo da
Sanepar, Domingos Budel, explica
que a prioridade no atendimento é
para cidades com mais de 20 mil habitantes. “Em cidades menores, a baixa
densidade populacional e as condições
ambient ais dificul tam a
implantação de sistemas de saneamento”, detalha. Ele diz que a média
de cobertura da Sanepar é superior à
média nacional: o Paraná tem 99%
da população atendida pela rede de
água e 44% pela de esgoto, enquanto a média brasileira é de 17%. A
empresa já fez mais de 2 milhões de
ligações de água e 800 mil de esgoto
em 663 localidades urbanas e rurais
até 2003, levando água a 7,7
milhões de pessoas e esgoto a 3,4
milhões.

O governo atual pretende levar
água e esgoto a 80% da população
na Região Metropolitana de
Curitiba e no litoral do Paraná com
o ParanáSan - Projeto de
Saneamento Ambiental do Paraná.
São US$ 392 milhões financiados
pelo JBIC - Japan Bank for
International Cooperation, para
ampliar e implantar sistemas de
água e esgoto, além de executar um
programa de destinação final de
resíduos de agrotóxicos no interior
que beneficiará 2,4 milhões de pessoas.
Outro programa de impacto na
atual gestão será o Saneamento
Rural, que atenderá uma população
de 655 mil habitantes em 2.300
comunidades rurais isoladas. O programa investirá R$ 35 milhões para
perfurar poços em comunidades
com até 500 habitantes. Outro desafio é incluir 200 mil famílias de baixa
renda no cadastro da tarifa social. A
tarifa social, no valor de R$ 7,30,
será estendida a famílias que
tenham um consumo de água de até
10m3 e renda até dois salários mínimos.
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R E T R O S P E C T I V A / H A B I T A Ç Ã O

Mais

moradia

A história da habitação popular
começou em 1950, com a criação da
Caixa de Habitação do Paraná, que
passou em 1965 a ser Companhia de
Habitação do Paraná (Cohapar).
Entre 1965 e 1967, a Cohapar lança
o primeiro programa, denominado
Casas Isoladas. Com a criação do
BNH em 1967, a companhia paranaense começa a construir conjuntos
com recursos do banco.
No governo de José Richa, em
1982, começam as primeiras inovações no setor habitacional, com a
criação de mutirões de construção
assistidos pela Cohapar. Após a conclusão das unidades, eram realizados
sorteios entre os participantes do
mutirão.
Com o fim do BNH, em 1979, a
Cohapar passou a captar recursos da
Caixa Econômica Federal e ficou responsável pela produção e comercialização dos imóveis dos conjuntos
habitacionais. As constantes mudanças no sistema financeiro de habitação provocaram a falência de muitas
instituições de Cohabs por todo o
país. A Cohapar foi das poucas instituições habitacionais que resistiram,
em razão das injeções de recursos do
governo estadual para o setor.
Em 1992, o governador Roberto
Requião investiu US$ 2 milhões por
mês na Cohapar. Inédito foi o valor
criado para o pagamento das prestações: máximo de 20% do salário mínimo. Nesta gestão foi criado o progra-
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ma Casa da Família. Mas o déficit
habitacional ainda é alto. No Paraná
a estimativa é de 415 mil unidades.
Governo Requião - No atual
governo, a Cohapar implantará seis
programas habitacionais: Casa da
Família, Casa da Família Rural, Casa
da Família Indígena, Lote da Família,
Autoconstrução Familiar e Direito de
Morar
Serão executadas ações específicas para regularização fundiária,
urbanização de áreas de invasão e
desfavelamento, principalmente na
Região Metropolitana de Curitiba,
onde cerca de 100 mil famílias vivem
em condições precárias em aproximadamente 800 ocupações irregulares. “O modelo econômico neoliberal, adotado no Brasil e no Paraná nos
últimos oito anos, causou danos às
cidades, uma vez que quando percorríamos o Estado há dez anos, não víamos favelas nas pequenas e médias
cidades e hoje ocorre exatamente o
contrário”, afirma o presidente da
Cohapar, Luiz Cláudio Romanelli.

Ação do CREA-PR - O Casa Fácil,
que completa 15 anos, é um programa do CREA-PR de grande alcance
social e que age na redução do déficit
habitacional do Estado. Ele já está
em 95% dos municípios paranaenses
e atende as construções populares
térreas, com finalidade residencial e
área até 70 m2. O Casa Fácil garante
ao proprietário vantagens especiais
que o isentam do pagamento de
taxas ao CREA e assegura o acompanhamento especializado da obra
através das associações de engenheiros e arquitetos do município onde
será realizada a construção.
O programa atende as famílias
que ganham até três salários mínimos e funciona a partir da mobilização das prefeituras e das associações
regionais de engenheiros e de arquitetos. O Casa Fácil integra o Banco
das Melhores Práticas da ONU, uma
rede cujo objetivo é facilitar a disseminação e a troca de idéias, técnicas
e experiências.

R E T R O S P E C T I V A / T R A N S P O R T E

Estrada

da

A primeira estrada a ser aberta no
Paraná foi a Graciosa, uma picada inicialmente usada pelos índios em meados do século XVII. Foi a única ligação entre o litoral e o planalto por
quase 200 anos, reaberta em 1873.
Outro histórico eixo foi o Caminho de
Viamão, ligando a cidade de
Viamão, no Rio Grande do Sul a
Sorocaba, em São Paulo.
Estabelecido em 1731, desempenhou importante função de desenvolvimento social e econômico regional. Municípios como Ponta Grossa,
Castro, Rio Negro, Campo do
Tenente, Lapa, Porto Amazonas, Piraí
do Sul e Jaguariaíva floresceram na
Rota dos Tropeiros. Esta rota funcionou até quase o fim do século XIX,
quando o Estado passou a investir no
transporte ferroviário.
Mas a modernidade só começou
com a criação do Fundo Rodoviário
Nacional, em 1937. Os Estados passam a receber regularmente verbas
específicas destinadas à construção,
conservação e melhoramentos das
estradas. Os governos de Moysés
Lupion (1947-1951) e Bento
Munhoz da Rocha (1951-1956),
incentivam a vinda de paulistas e gaúchos para o norte, oeste e sudoeste
do Estado e o desenvolvimento dos
transportes. A principal obra construída nos anos 60 foi a Rodovia do
Café, ligando Paranaguá a Paranavaí.

Pablito Pereira

riqueza

Em 196 1 foi inaugurada uma das
mais movimentadas rodovias do
país, a Régis Bittencourt, conhecida
como B R-116, lig ando S ão Paul o a
Curitiba.
Em novem bro de 199 1 é lançad o
o Plano Multimodal de Transportes
do Est ado do Paraná para integrar
rodovias, ferrovias e hidrovias, e baratear o custo dos transportes de cargas. A integração deve ser feita com
Argentina e Paraguai e os Estados vizinhos na área de influência do Porto
de Paranaguá.
Três pólos são considerados relevantes: Leste (Ponta Grossa, Região
Me tr op ol it an a de Cu ri ti ba e

Paranaguá); Norte (Londrina, Maringá,
Apucarana e Campo Mourão); e Oeste
(Guaíra, Foz do Iguaçu e Cascavel). São
assim definidas no Paraná quatro rotas
de ligação interestadual: Campo
Grande (MS)-Paranaguá; Maracaju
(MS)-Ponta Grossa; Foz do Iguaçu/
Guaíra-Paranaguá e Barracão-Dionísio
Cerqueira (SC) - Paranaguá - São
Francisco (SC).
Na décad a de 90 nasce o
Programa Estradas Rurais, convênio
entre a Secretaria de Estado dos
Transportes e as prefeituras municipais para permitir o acesso direto aos
centros de comercialização dos produtos agrícolas, ou até rodovias fede-
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Números do transporte
K Extensão de estradas: 15.613,37 km
K Trechos concessionados: 13%
K Movimentação no Porto de Paranaguá em 2002:
19.161.274 t em granéis sólidos e 5.139.898 t
em soja para exportação
K Aeroportos: 43
K Ferrovias: 2.500 km de
extensão
K Trecho construído da
Ferroeste: 248 km

rais e estaduais. Na segunda metade
da década de 90, planejou-se a criação do Anel de Integração. Este polígono, efetivado em 1997, integra as
cidades-pólo de Ponta Grossa,
Londrina, Maringá, Cascavel e
Guarapuava através da concessão de
rodovias à iniciativa privada.
Atualmente são 15.613,37 quilômetros de malha rodoviária total
do Estado, exceto as rodovias municipais. Desta extensão, 77,5% pertencem ao DER, 13% são concessionadas e 9,5% do governo federal.
Modernização dos portos - O
Porto de Paranaguá é o maior porto
do sul do Brasil, atua principalmente
na exportação de grãos e é também
usado pelo Paraguai, conforme um
tratado com o Brasil. Na história do
Paraná, o Porto de Paranaguá foi a
porta de entrada para os primeiros
povoadores e, desde a segunda metade do século XVI, o principal exportador da região que mais produz produtos agrícolas do Brasil.
Em 1872, o antigo ancoradouro
começou a transformar-se no
moderno Porto de Paranaguá, com a
concessão do direito de exploração a
particulares. A concessão terminou
em 1889 e em 1917 foi transferida
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para o governo do Estado. A construção do porto começou em novembro
de 1926, e a sua inauguração em 17
de março de 1935.A concessão
pública, iniciada em fevereiro de
1949, terminou em dezembro de
2002.
Em 2002, os portos de
Paranaguá e Antonina exportaram
mais de 21 milhões de toneladas de
carga, sendo mais de 5 milhões em
soja para exportação. Para consolidar-se como maior exportador da
América Latina, o Porto de
Paranaguá modernizou o Terminal
do Corredor de Exportação. Novos
equipamentos permitem o carregamento de navios para 100 mil toneladas com as mercadorias livres de contaminação (mistura de produtos).
Também implantou o Terminal de
Veículos e Contêineres para atender
o setor industrial e investiu no

aumento do calado, na dragagem do
Canal da Galheta e o principal acesso
marítimo aos portos paranaenses na
informatização da atividade portuária e na implantação da estação de
Controle de Tráfego Marítimo.
O Terminal de Contêineres de
Paranaguá, privatizado em 1998,
está recebendo investimentos em
obras e equipamentos. A privatização reduziu o tempo de desembarque de contêineres de 21 para 11
dias. As obras de infra-estrutura realizadas pelo governo estadual, como
o Anel de Integração e a Ferroeste,
aumentaram a competitividade dos
portos paranaenses.
Antonina - Por volta de 1714,
com o garimpo de ouro nas encostas
da Serra do Mar, a cidade começou a
erguer-se em torno da igreja de Nossa
Senhora do Pilar. No final do século
XIX, com a conclusão da estrada da
Graciosa e do terminal ferroviário,
ambos ligando Antonina a Curitiba,
gerou-se forte impulso progressista,
intensificado pelos ciclos da madeira,
café e erva-mate. Em 1920 era o quarto porto exportador brasileiro. Após
um período de dificuldades, Antonina
passa, a partir dos anos 80, a consolidar o perfil de cidade turística, integrando seu potencial turístico à vocação portuária. A partir de 1994 começa a revitalização da atividade portuária em Antonina.
Deficitário até 2000 por causa do
assoreamento do canal e falta de profundidade para atracação de grandes navios, o porto de Antonina
agora colhe os resultados dos investimentos feitos pelo governo do
Paraná e iniciativa privada. O terminal de Barão de Teffé recebeu US$ 4

tação eficiente e competitivo.

milhões para adequação do canal de
navegação, compra de novos equipamentos e reformas de armazéns.
No terminal da Ponta do Félix,
arrendado para a iniciativa privada,
foram investidos US$ 81 milhões na
reforma do cais, obras de dragagem,
equipamentos, além da instalação
de câmaras frigoríficas com capacidade nominal de embarque de 250
mil toneladas por ano. Uma das
câmaras frigoríficas tem capacidade
para armazenar 7 mil toneladas e
está funcionando desde 2001.
O canal de acesso foi dragado e
aprofundado para dez metros (33
pés), permitindo a atracação de
navios de até 30 mil toneladas. O consórcio que opera o porto de Antonina
investiu US$ 6,2 milhões na obra. O
novo canal tem 11,5 quilômetros de
extensão por 110 metros de largura.
Com as obras e a expansão das exportações de carnes bovinas, suínas e de
aves, incentivadas pelo Paraná
Agroindustrial, o terminal da Ponta
do Félix será um dos mais modernos
terminais de movimentação de cargas
congeladas da América Latina.
Ferrovias - Em 1885, foi inaugurada a Estrada de Ferro ParanaguáCuritiba e seu principal objetivo era
expandir o ciclo da erva-mate, transportando a produção para exportação no porto de Paranaguá. A ferrovia, construída sob ordens do

Imperador D. Pedro II, tem 110 quilômetros de extensão, faz parte do
complexo de 2.500 quilômetros da
rede ferroviária do Estado, considerada uma das mais avançadas do
país. A atual malha ferroviária que
atende o porto de Paranaguá é administrada e operada pela América
Latina Logística - ALL, sob regime de
concessão, formando o segmento
ferroviário do Corredor Paraná/Santa
Catarina numa extensão de cerca de
2,2 mil quilômetros, transportando
principalmente granéis agrícolas, fertilizant es e combustí veis.
Operando desde 1996 no trecho
entre Casca vel e Guarapu ava, a ALL
faz t ambém a lig ação até o porto de
Paranaguá, trecho q ue assum iu com
a privatiz ação da Rede Ferroviári a
Federal e detém 22% da Ferropar.
Já os se gm en to s li ga nd o
Guarapua va a Cascavel ; e a construir,
ligando Cascave l a Guaíra, e Cascavel
a Foz do Iguaçu, formam a Estrada
de Ferro Paraná Oe ste- Ferroes te, de
proprieda de d o go verno do E stado
do Paraná, ger enciada so b regime de
concessã o pela Ferrovi a Paraná S/A. A
Ferroeste, com 248 quilômetros,
transporta anualmente um milhão
de toneladas, das quais 75% no sentido exportação. A Ferroeste é a espinha dorsal de grande programa de
transportes em implantação no sul
do país. Este sistema multimodal promete formar um corredor de expor-

Prioridades - O governador
Roberto Requião trabalha para que
as rodovias pedagiadas do Paraná
retornem às mãos do Estado. Ele sancionou no dia 4 de julho as seis mensagens aprovadas sem emendas pela
Assembléia Legislativa que autorizam o governo a encampar as rodovias. "O governo tem agora o instrumento que precisava para desatar o
nó do pedágio", disse Requião.
A primeira etapa da encampação
será iniciar uma auditoria minuciosa,
em parceria com o governo federal,
para apurar os reais valores do pedágio e aferir os custos das concessionárias. O governador Roberto
Requião afirmou que o Estado vai trabalhar com calma nesta auditoria e
que agora "está preocupado em
saber quanto o Paraná terá de receber de volta das concessionárias".
Outra prioridade do atual governo é “recompor a malha rodoviária,
que ficou sem restauração durante
os últimos oito anos”, explica o
secretário de Estado dos Transportes,
Waldyr Pugliesi. “Nós recebemos 4
mil quilômetros de estradas praticamente destruídos”, diz o secretário.
A pasta dos Transportes já está trabalhando na recomposição de algumas
rodovias e na pavimentação de
outras, como o que acontece na
região do Vale da Ribeira.
Entre as prioridades estão, também, o resgate do porto público e do
sistema ferroviário. O governo determinou a revisão do contrato com a
Ferropar - consórcio que administra a
ferrovia desde 1977 - que, segundo
relatório da Ferroeste, não está cumprindo as ações a que se propôs.
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Um
gigante na

Agroindústria
Por Sérgio Luis de Deus

Dos ciclos
econômicos até a
instalação de fábricas
e multinacionais
O Paraná bateu o recorde nacional da colheita de grãos nas safras
2002/2003, de acordo com levantamento divulgado em maio pela
Secretaria de Estado da Agricultura e
Abastecimento. Foram colhidas nas
fazendas do Estado 24,5 milhões de
toneladas, cerca de 90% só de soja e
milho. Produtividade superior a do
Rio Grande do Sul e do Mato Grosso,
segundo e terceiro colocados na
safra de verão. A produção paranaense registrou um aumento de
20,1% em relação ao ano passado,
quando foram retirados dos campos
20,1 milhões de toneladas de grãos.
A colheita reforça mais uma vez a
posição de destaque do Paraná no

24 CREA-PR

JULHO/AGOSTO 2003

ranking dos maiores produtore s de
grãos do Brasil, especial mente de
soja.
O Paraná viveu , ao longo dos ú ltimos 350 anos, diversos ciclos econômicos baseados, num primeiro
momento, no extrativismo mineral e
animal, e posteriormente vegetal,
com as monoculturas e a exploração
da madeira. O primeiro impulso veio
com a descoberta de ouro em
Paranaguá, Serra do Mar e planalto
curitibano e depois com a criação de
gado e o comércio de carne para São
Paulo.
Em seguida, já no século XIX, o
Estado passou a seguir a vocação para
agricultura e iniciaram-se os ciclos da
erva-mate e do café, que foram os precursores da industrialização paranaense. Mais recentemente, o que comprova os recordes de exportação e
colheita, o Paraná passa pelo ciclo das
lavouras de soja e milho. Todos, de
uma maneira bem singular, contribuí-

ram para o fortalecimento do território como Estado federativo e ampliaram a importância paranaense na economia brasileira.
Ciclo do ouro - Em pleno século
XVII, o Paraná não passava de mais
um território desconhecido na imensa colônia portuguesa no Brasil, que
despertava apenas o interesse econômico através da exploração de
metais e pedras preciosas. Nesse contexto, Paranaguá surgiu no mapa
com a descoberta de ouro nos rios ao
pé da Serra do Mar por volta de
1640. A primeira fase econômic a
paranaens e deu início à ocupação
efetiva do litoral paranaen se, que
depois se alastrou para Curitiba e os
Campos Gera is, com a chega da constante de explorado res e mineradores. O entusiasm o com a mineração
cond uziu o entã o povo ado de
Paranaguá à condiçã o de Vila após
solicita ção da popul ação local a o rei

de Portugal.
Mas a corrida pelo ouro durou
pouco e em 1659 já se reconhecia
que as minas não correspondiam
mais às expectativas.
Ciclo da pecuária - Enquanto a
colônia brasileira vivia um período de
euforia com a mineração, o Paraná
rapidamente se adaptou ao novo contexto nos primeiros anos do século
XVIII e tratou de se beneficiar com a
riqueza gerada nas outras regiões,
entrando em um novo ciclo econômico: a pecuária.
Com a ocupação do planalto curitibano, a população passou a criar
gado e fornecer alimento e animais
de transporte para os mercados centrais brasileiros. Era o início do tropeirismo, movimento fundamental
na expansão populacional para o
interior paranaense e na fundação de
novos povoados.
Por volta de 1725, o Paraná cumpria um papel estratégico no mercado do gado, poi s era a porta de sa ída
de toda a produção do Rio Grande.
Foi o início de uma atividade que
nunca perdeu força na economia do
Estado e que durante todo o processo de crescimento e consolidação do
Paraná exerceu um papel de destaque na geração de divisas.
Ciclo exportador do mate - Com
a fixação de pioneiros em sesmarias
doadas pela coroa portuguesa, a produção agrícola do Paraná substituiu
no início do século XIX as lavouras de
subsistência pelas de erva-mate, que
inaugurou um processo de industrialização do Estado. A prática coexistiu
com a criação de gado durante décadas e ambas foram as principais ativi-

dades econômicas até a emancipação política de São Paulo, em 1853.
Graças à abertura dos portos
decretada por Dom João VI, o mate,
planta nativa da região há muito utilizada pelos índios, virou o primeiro
grande produto de exportação do
Paraná e era comercializado com os
países da região do Prata, especialmente Argentina e Uruguai. Antes,
porém, passava por um trabalho de
beneficiamento em engenhos instalados no litoral e em Curitiba que
criou toda uma cadeia profissional e
produtiva.
Basicamente, consistia na secagem, moagem e embalagem do produto, que em seguida era encaminhado para os portos de Antonina e
Paranag uá. Um profis sional ismo
nunca antes visto, que instaurou no
Estado uma indústria forte e influente na economia brasileira. “A ervamate fundou a economia de mercado, a burguesia industrial e a própria
industrialização paranaense”, explica o professor de história da UFPR,
Dennison Oliveira, autor do livro
Urbanização e Industrialização do

Paraná, mestre em Ciência Política e
doutor em Ciências Sociais.
Em 1835, o mate representava
44% do total de produtos vendidos
para o exterior pelo Paraná, situação
que se manteve durante praticamente todo o século XIX. O auge da
indústria ervateira ocorreu por volta
de 1856, quando o Brasil monopolizava as exportações para os mercados platinos. Mas o ciclo entrou em
processo gradual de decadência nos
anos seguintes em função da crise
internacional que fez o preço do
mate despencar e do crescimento da
produção gaúcha e paraguaia, que
estavam mais próximas dos mercados consumidores.
Madeira e café - Com a queda
da erva-mate, entrou em cena um
segundo ciclo industrial: o café. A
febre foi espalhada em terras paranaenses por fazendeiros paulistas e
mineiros a partir de 1860.
Perfeitamente adaptado ao solo,
o produto iniciou uma nova era econômica. Mas a princípio beneficiou
apenas o vizinho Estado de São Paulo,

que escoava toda a produção da
região. Somente a partir do século
XX, com a integração entre os
povoados e a melhoria dos acessos
por estradas, é que o café deu um
salto estratégico e passou a ocupar
uma posição de destaque na economia paranaense. Já em 1924, o porto
de Paranaguá embarcava para o exterior quase 30 mil sacas de café, número infinitamente superior às 200 sacas
exportadas quatro anos antes.
Nesse período, entre os ciclos
ervateiro e cafeeiro, a extração de
madeira para as indústrias de exportação foi o carro-chefe da ainda
embrionária indústria paranaense. A
vasta extensão de florestas foi um
prato cheio para os pioneiros ávidos
por riquezas, que encontravam todo
o tipo de madeira na Serra do Mar e
na Mata das Araucárias.
Os trabalhadores que antes se
dedicavam à colheita e beneficiamento do mate passaram a ser
empregados nas serrarias que se
espalharam pelo Paraná. É importante perceber como um ciclo influencia
outro, na medida em que as áreas
desmatadas eram rapidamente ocupadas pelas plantações de café. O
resultado disso foi a devastação

total das matas paranaenses, cuja
matéria-p rima se esgotou por completo.
A economia cafeeira, a exemplo
da madeira, iniciou também a conquista das últimas áreas inabitadas
do Paraná. Em 1927, iniciou- se a
venda de lotes e pequenas fazendas
na região que ia de Cornélio Procópio
até Londrina. “A maior contribuição
do café foi impulsionar a urbanização no norte e noroeste do Estado.
Toda a malha urbana de cidades e
rodovias na região foi criada com o
dinheiro do café”, explica o professor
da UFPR.
A área plantada no Estado passou de 1,350 milhão de hectares em
1949 para 3,471 milhões apenas três
anos depois.
Mas assim como os outros ciclos,
o café também entrou em decadência e passou a dar sinais de esgotamento a partir de 1960, com a baixa
do preço e a grande oferta no mercado. As fortes geadas que mataram as
lavouras do norte e nordeste no início dos anos 70 foram o golpe final e
puseram fim a mais uma era no
Paraná.
Entra em cena a soja - O declínio do café impulsionou uma
nova cultura, que sofreu
grande estímulo por parte
do governo federal e que
até hoje ocupa posição de
destaque na economia
paranaense: a soja.
O produto e os
de ri va do s,
como fare-

lo e óleo de soja, tinham um mercado
crescente n o exterior e já e m 1974 as
plantaçõe s ocupavam uma área consideráve l no Paraná. Entre 1970 e
1976, a produção de soja passou de
14% a 40% do total da produção
nacional .
Os efeitos da industrialização do
estado foram gigantescos. A mecanização do cultivo e da colheita levou
à dispensa de um grande contingente de trabalhadores rurais, que passaram a viver nas grandes cidades em
busca de oportunidades. Com tamanha produção, houve a instalação de
um parque industrial dedicado ao
beneficiamento da soja, aumentando a participação no mercado de
exportação, a reboque do processo
definitivo de industrialização pelo
qual o Paraná passou nos anos 70.
Industrialização - A riqueza
gerada pelo café levou o agrícola
Estado do Paraná a apostar mais firmemente em uma mudança de perfil, fortemente influenciado pela
febre industrial do governo do presidente Juscelino Kubistchek. “Na verdade o grande arranque nos anos 50
com JK só foi chegar ao Paraná dez
anos depois. Mas é uma defasagem
que se entende como típica de uma
economia periférica”, analisa
Oliveira. E é justamente isso que incomodava as classes empresariais do
Estado na época.
A evasão de divisas para São
Paulo, onde era adquirida toda sorte
de produtos industrializados, e a
preocupação gerada com a dependência do Estado vizinho motivou a
criação de um projeto de industrialização para o Paraná.
Foi a partir da administração

“O grande arranque
nos anos 50 com JK
só foi chegar ao
Paraná dez anos
depois”
Ney Braga, entre 1961 e 1966, que o
projeto tomou corpo. O Estado passou a exercer um papel decisivo,
financiando e induzindo a criação de
empresas e apostando em novas iniciativas. O mais notável foi o Plano de
Eletrificação do Paraná, com a Copel,
que tornou o Estado auto-suficiente
na geração de energia elétrica.
É nesse período também que
ocorre um incremento das estradas
de rodagem do Estado com a reforma e a construção de novas malhas
como a Rodovia do Café.
CIC e Pólo automotivo - Com
o fim dos problemas de abastecimento elétrico na capital e o excedente de energia, o projeto da CIC,
previsto já no Plano Diretor da cidade em 1966, se tornou enfim uma
realidade, graças à união de esforços da prefeitura e do governo do
Estado em 1973. “Era um projeto
antigo fazer da capital um grande
centro industrial e Curitiba sempre
teve uma vocação natural para isso.
Mas, ao contrário do que se pensa, a
CIC não foi precursora do processo
de industrialização no Paraná. Foi,
sim, um dos resultados dos investimentos feitos”, destaca o professor
da UFPR.
Criou-se uma gama de incentivos
fiscais e, aos poucos, empresas
como Volvo, Bosch e Philip Morris
foram se instalando.
Mas apesar de todos os incentivos e investimentos, o pêndulo paranaense pendia mais para o setor agro-

A industrialização do Paraná
Século XIX - criação de um processo industrial de
beneficiamento da erva-mate em engenhos para
exportação no século XIX.
Final do século XIX e início do XX - corte de madeira
para exportação e fundação de empresas de papel e indústria
moveleira no século XX.
1900 a 1950 - produção de café para exportação e instalação de
cooperativas e empresas de beneficiamento.
1960 - início de plano do governo estadual para dotar
o Paraná de melhor infra-estrutura para abrigar um
processo gradual de industrialização. Financiamentos
da Companhia de Desenvolvimento do Paraná
(Codepar) e Plano de Eletrificação do Estado.
Instalação de indústrias agropecuárias no interior.
1970 - implantação da Cidade Industrial de Curitiba e
início do cultivo de soja para exportação e
beneficiamento de óleo e farelo.

pecuário do que o industrial, e a
prova disso é que nos anos 80 a vocação para lidar com a terra ocupou um
papel ainda mais importante no contexto sócio-econômico, em tempos
de inflação alta e moeda desvalorizada. O Estado enriquecia com as
exportações de soja, milho e carecia
de uma nova sacudida para mudar
de vez o perfil da economia.
Foi assim que em 1996 iniciou-se
o processo de atração de grandes
indústrias automobilísticas para a
Região Metropolitana de Curitiba
(RMC). O governo local entrou de
cabeça na guerra de incentivos fiscais contra outros estados e seduziu
três grandes fábricas: Renault,
Chrysler e Audi.
O Paraná passou a ser o segundo
centro automotivo do país, perden-

do apenas para o ABC paulista.
Graças à política de industrialização,
o Estado hoje é constituído de três
grandes pólos de empresas. O primeiro e mais importante na região de
Curitiba abrange a CIC, o pólo automotivo em São José dos Pinhais e as
indústrias de Araucária. O segundo
centro está em Ponta Grossa, que
possui a maior parte do complexo
agroindustrial. E o terceiro localizase em Londrina, onde existe grande
produção de bens de consumo não
duráveis.
A missão do Paraná agora é tentar atrair empresas que fazem a pesquisa de produtos para tornar o
Estado forte não só nas linha de montagem e fabricação, mas também no
desenvolvimento de novas mercadorias.
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Um ícone
da

resistência
A Copel é Nossa! O bord ão que
mobi lizo u os para naen ses na luta
pela não privatização da
Companhi a Paranaense de Energia
Elétrica no an o de 2001 faz sentid o
quando se conh ece a história da
empresa. Com um potencia l de mais
de 4.500 megawatts (MW) instalado, 18 usinas em funcionamento,
responde por quase 7% da eletricidade gerada no Brasil. A Copel tornou-se não ape nas um patrimô nio
do Paraná como também criou
comunidades em torno da empresa
e suas usinas. Atende 9,326 milhões
de paranaense s em 393 municípios,
cobrindo 99% da área urbana do
Estado e 87% da rura l. A cada ano
incorpora mais 70 mil novos consumidores às redes de distribuição de
energia elé trica.
Cr ia da no go ve rn o Be nt o
Munhoz da Rocha Neto, em 26 de
outubro de 1954, com verbas do
Fundo de Eletrificação, ajudou o
Estado a migrar de um contexto econômico ruralista para a potência
industrial do cenário brasileiro atual.
Na década de 60, os racionamentos
de energia eram freqüentes.
A primeira iniciativa de independência energética do Paraná foi a
construção da Usina Termelétrica de
Figueira, em 1963, na região nordeste, principal bacia carbonífera do
Estado. Em 1969, a Copel adquiriu
Figueira. Em 1994, sua operação e
manutenção foram terceirizadas,
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ex ec ut ad as , at ua lm en te , pe la
Companhi a Carbonífera do Cambuí.
O ritmo acelerad o da colonização da região sudoeste motivou a
construção da Usina Hidrelétrica
Melissa. Ela começou a ser construída em 1960, passou a operar em
1966 e foi concluída em 1969. Em

A COPEL
É NOSSA

1994 sofreu reforma geral que a tornou, em parte, automatizada. Tem
capacidade de 1 MW de potência e
está situada na margem direita do rio
Melissa, no município de Corbélia.
Na década de 60 foram construídas as usinas de Ocoí, Chopim 1,
Mourão 1, Salto Grande do lguaçu e
um sistema elétrico que ligava as geradoras com diferentes regiões do
Estado. Nessa época foi também concluído o "Sistema Tronco Principal",

que ligou o Estado de São Paulo ao
norte do Paraná e à Usina de Figueira,
e esta a Ponta Grossa e Curitiba.
No início da década de 70 já estavam concluídas as Usinas de Salto
Grande do Iguaçu, Júlio de Mesquita
Filho e Capivari Cachoeira - obra que
se tornou a principal geradora da
Copel e a maior usina em funcionamento no sul do Brasil.
Nos anos 70, a Copel incorporou
23 empresas privadas, 47 fornecedores municipais de energia e 123
empresas auto-produtoras. Salto
Osório e Foz do Areia foram, nos
anos 70, os dois maiores projetos da
Companhia. A Usina de Foz do Areia
foi inaugurada em 12 de dezembro
de 1980. Nessa década, o atendimento voltou-se para as áreas rurais
e a população de baixa renda.
Destaca-se em 1980 o início do
projeto da Usina de Segredo e a
outorga da concessão para construir
a Usina de Salto Caxias, usinas consolidadas na década de 90.
A Copel é nossa - Após todos
os desafios, a Copel ainda teve que
enfrentar a batalha contra a privatização. Em 2001, considerada a
melhor distribuidora de energia do
país pela Associação Brasileira das
Distribuidoras de Energia Elétrica
(Abradee), esteve às vésperas de ser
vendida a grupos internacionais,
com o argumento de que produzia
energia barata com alto custo para

o consumidor final. A pressão
pública a favor da manutenção da
Copel reverteu a tendência de
incorporação pelos grupos estrangeiros. Das 27 empresas do setor,
22 já foram privatizadas.
Manifestações populares oposicionistas culminaram com a desistência de empresas concorrentes do leilão. O governo Lerner capitulou e
sepultou o assunto em janeiro de
2002.
Um dos desafios do novo governo são os contratos de compra de R$
1,3 bilhão em energia por ano, assinados em 1998 com a argentina Cien
(subsidiária do grupo espanhol
Endesa) e a termelétrica Araucária,
controlada pela americana El Paso.
Os contratos foram feitos prevendo
maior demanda. Com a queda do
consumo após o racionamento, a
energia comprada tornou-se excedente. A Copel acaba tendo de
revendê-la, com prejuízo, no
Mercado Atacadista de Energia.
Segundo a diretoria da Copel, os contratos foram uma das causas do prejuízo de R$320 milhões ano passado.
"Os pagamentos para a Araucária e a
Cien somaram meio bilhão de reais
ano passado, mas essa energia gerou
uma receita insignificante”, diz o presidente da Copel, Paulo Pimentel.
"Bastaria que esses dois contratos
não existissem e a Copel teria encerrado o ano com lucro, mesmo com a
desvalorização do real e outros problemas.”
A empresa está programando
investir mais de R$ 1,3 bilhão nos próximos quatro anos. Praticamente
90% dos recursos (R$ 1,16 bilhão)
vão ser direcionados para as áreas de
distribuição e de transmissão.

Números da Copel
+
+
+
+
+

Quantidade de usinas: 18
Capacidade instalada atual: 4.549,6 MW
Ligações: 3 milhões
Extensão de linhas e redes: 161 mil km
Capacidade de transmissão: 14.727 MVA
(Megavolts/Amperes)
+ Capacidade de distribuição: 1.321 MVA
+ Número de empregados: 5.851
+ Participação no mercado brasileiro de
energia elétrica: 6,25% da capacidade
instalada no sistema nacional

M E M Ó R I A

O Paraná movido a lenha
Por Aldino Beal
As primeiras usinas do Paraná
foram construídas pela iniciativa privada. Em 1892, o Paraná , com a
ajuda de São Paulo, com uma concessão de 20 anos, construiu a primeira
usina do Estado, situada perto da
atual praça Eufrásio Correa. A termelétrica, com duas máquinas somando
4270 HP, consumia 200 m3 de lenha e
não funcionava 24 horas. Atendia os
40 mil habitantes de “Curityba”, com
o desafio inicial de fornecer energia
para “onze mil velas”. Em 1898 José
Hauer & Filhos conseguiram a primeira concessão para explorar serviços
de eletricidade em Curitiba. A família
Hauer inaugurou uma grande usina
termelétrica a lenha, com dois grupos geradores de 400 cavalos-vapor
cada.
Em 1910, foi construída a primeira hidrelétrica no Paraná: Serra da
Prata, com potência de 510 kW, atendendo a população de Paranaguá por
décadas. Em 1911 foi construída a
segunda usina, Pitangui, próxima a
Ponta Grossa, com 760 kW, até hoje
em funcionamento. Logo em seguida, foi inaugurada a que seria por
anos a maior usina do Paraná,

Chaminé, com 9.000 kW.
Porém, a situação energética no
Estado, além de precária, era caótica.
A iniciativa privada não investia o suficiente e usava a escassez como pressão por maiores preços e dominou o
setor nas primeiras seis décadas. Em
1948, o Estado criou o DAEE, o
Departamento Estadual de Águas e
Energia Elétrica, que fez o primeiro
Plano Hidrelétrico do Paraná. O DAEE
criou três sistemas energéticos: Sul,
com as usinas de Capivari-Cachoeira
e Salto Grande do Iguaçu; Norte,
com as Usinas de Salto Grande do
Paranapanema, Capivara e Mourão,
e o Oeste, com diversos geradores isolados, atendia sem qualquer confiabilidade ou interlig ação cidades
como Cascavel, Foz do Iguaçu e Pato
Branco. Todas as usinas previstas no
plano foram construídas e a maioria
delas ainda está em funcionamento,
como Capivari Cachoeira, e outras
desativadas, como Salto Grande,
inundada por Foz do Areia.
Aldino Beal é engenheiro
eletricista, ex-funcionário da Copel.
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Governo
em

José Richa - Os
programas de eletrifi cação rural e
urba na, além da
isenç ão de ICMS
para pequenos
emp res ári os, são
apontados pelo exgovernador José
Richa como as iniciativas de seu
governo que deram melhores resultados para estimular o desenvolvimento econômico no Paraná. "Assumi no bojo de uma das maiores
recessões da história do país, no início de 1983. Considero que, naquele
momento de grande dificuldade
nacional, conseguimos alavancar o
desenvolvimento do Paraná, o que
nos permitiu suportar melhor as conseqüências da recessão no país", analisa.
"Não pude preparar grandes coisas, mas preparamos várias iniciativas, com ações vo ltadas para os
pequenos empresár ios", completa .
Richa conta qu e as micro e pequenas empresa s foram isenta s de
ICMS, exi gindo-se a contra partida
da contrata ção de funcioná rios.
"Admitim os que essas contrata ções
incluíss em mulher e filho s do dono
da e mpresa, pois isso aumentar ia a
arrecadação da Previdência Social,
além de gerar empr egos e renda",
lembra.
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Alguns exgovernadores falam
sobre as opções que
fizeram para dar ao
Paraná condições de
crescimento.
Segundo Richa, 35% dos contribuintes foram isentados do ICMS e a
renúncia fiscal não superou 5% da
arrecadação daquele imposto. "A
medida teve um grande alcance econômico e social, com um
custo insignificante", avalia. Richa fala também
sobre o plano de eletrificação rural. "A idéia era increme nt ar a ri qu ez a no
Paraná através do campo.
Havia 80 mil ligações elétricas em áreas rurais e fizemos outras 127 mil durante o governo", afirma. O governo
criou também o Click Urbano, para
levar energia elétrica a residências
nas periferias das grandes cidades.
"As ligações tinham um custo para os
moradores. Mas a população pobre
não podia pagar. Então, parcelamos
o custo em 10 ou 12 vezes, sem juros
nem correção monetária, numa
ép oc a de in fl aç ão ga lo pa nt e.
Fizemos 80 mil ligações na periferia

das grandes cidades do Paraná", lembra José Richa. "Com pequenas iniciativas como essa, conseguimos estimular o desenvolvimento econômico
no Paraná, incentivando indiretamente o setor de material elétrico e
eletrodomésticos", conclui.
Álvaro Dias - A reforma administrativa e o saneamento financeiro
do Estado são considerados por Álvaro Dias a maior obra de seu governo
no Paraná, pois permitiram incentivar o crescimento econômico num
momento de crise na economia
nacional. Ele destaca que
durante sua administração (1987 a 1991), a
renda per capita do paranaense aumentou 13%,
enquanto a renda média
do brasileiro caiu 5,85%.
"Apesar da crise no país e
da inflação, entregamos
o governo com as contas
em dia e com 35 mil obras realizadas", afirma.
Indústrias do interior do Paraná
foram beneficiadas com a implantação de quase mil quilômetros de
linhas de transmissão e de 67 mil
novas subestações de energia elétrica. Álvaro viabilizou a instalação da
Usina do Xisto em São Mateus do
Sul, que assegurou a instalação da
Incepa, abrindo perspectivas de

desenvolvimento industrial na
região.
"O Paraná conseguiu vencer todas
as dificuldades que pesaram sobre a
economia brasileira de 1987 a 1991",
lembra Álvaro Dias. O
Programa Estadual de
Desenvolvimento Urbano
possibilitou a aplicação
de mais de US$ 200
milhões em obras. O
Prosan retomou os investimentos em obras de
saneamento e captação e
distribuição de água, interrompidos
havia 20 anos. Álvaro destaca também os investimentos de US$ 1,1
bilhão em transporte, com o asfaltamento de 3,6 mil quilômetros de
estradas e a construção de mais de 11
mil metros de pontes. Na área rural, o
Programa de Irrigação de Drenagem
beneficiou 10 mil produtores agrícolas. Foram construídos terminais ferroviários de distribuição de calcário
em Araucária, União da Vitória,
Cianorte, Guarapuava e Apucarana,
com US$ 6,3 milhões do Banco
Mundial. O estímulo à citricultura do
Paraná estimulou a economia da
região Noroeste, que recebeu uma
A Bidim - BBA

indústria de sucos em Paranavaí. O
aumento das cotas para a produção
de açúcar atraiu novas indústrias e
gerou 78 mil novos empregos só no
setor.
Jaime Lerner - A atração de indústrias e a atenção à agricultura são
apontadas pelo exgovernador Jaimer Lerner
como sua contribuição
para o desenvolvimento
econômico do Paraná.
"Hoje temos um Estado industrializado, mas de 1995 a 2001 o volume de
grãos produzido aumentou 50%",
observa o ex- governador. "Todos os
programas de desenvolvimento econômico foram bem-sucedidos. Mas
o processo de industrialização foi o
mais importante. Afinal, foram gerados 700 mil empregos em oito anos",
afirma Lerner.
Programas como o Paraná 12
Meses, Fábrica do Agricultor e
Paraná Agroindustrial estimularam a
produção agrícola durante a mudança no perfil econômico. O Paraná 12
Meses, por exemplo, beneficiou 100
mil famílias, liberando US$ 174

milhões para investimento em moradia, saneamento, modernização da
produção e capacitação dos agricultores.
Segu ndo o ex-g over nado r, a
industrialização foi decidida pois,
com a mecanização da agricultura,
o empr ego no cam po vin ha dim inuin do, me smo co m o aume nto da
produção. "Apostamos na industrialização para diversificar a economia e oferecer aos paranaenses
uma nova opção de empregos", afirma. "Além disso, o programa de
ince ntiv os ofer ecid o à s i ndús tria s
agor a gera arre cada ção para os
cofres públicos, pois os impostos
estã o sen do pa gos p elas empr esas
que se instalaram no Estado. Não
houve nenhum “perdão fiscal”,
mas apen as uma post erga ção do
paga ment o", diz o ex -gov erna dor.
O prog rama Paran á Urba no deu
aces so a r ecur sos inte rnac iona is a
390 muni cípi os paran aens es, com
apli caçã o de US$ 42 6 milh ões em
inúm eras con stru ções , projeto s de
modernização das prefeituras e
aqui siçã o de máqu inas e equi pament os pú blic os, n um to tal d e
3.80 0 obra s.

Nonwovens tem o prazer de apresentar seu novo distribuidor exclusivo para o Estado do Paraná:
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Consolidando
O

livre comércio
Por Ivan Schmidt

que os países signatários concordam em
eliminar, progressivamente e de modo
recíproco, as barreiras tarifárias
Abrangendo os territórios da
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai,
com extensão aproximada de 11
milhões de km2, com cerca de 200
milhões de habitantes e PIB global de
US$ 1 trilhão, o Mercado Comum do
Sul (Mercosul) passou a existir desde a
assinatura do Tratado de Assunção
(1991) e sua confirmação mediante a
Ata de Ouro Preto (1995).
Os termos gerais do tratado previam, inicialmente, o estabelecimento de uma união aduaneira que mais
tarde se transformaria numa área de
livre comércio. Os modelos mais em
voga quanto aos acordos de integração estão descritos a seguir.
Uma união aduaneira se caracteriza pela eliminação recíproca dos gravames, como ocorre numa zona de
livre comércio, sendo que os países signatários passam a adotar uma política
comercial uniforme em relação a terceiros países e uma tarifa externa
comum (TEC). O exemplo clássico é o
da Zollverein, acordo estabelecido na
Alemanha, em 1834. O Mercosul também adotou a TEC apenas para alguns
produtos, o que na prática significa
uma união aduaneira imperfeita.

32 CREA-PR

JULHO/AGOSTO 2003

Por zona de livre comércio devese entender q ue os países si gnatários
concorda m em eliminar, progress ivamente e de modo recíproco, as barreiras tarifári as e não tarifári as incidentes sobre os produtos negociados. Contudo, cada país mantém
ampla libe rdade quan to à sua polít ica interna, c omo é o caso do Naf ta.
Por sua vez, o mer cado comum é
gerado pela união aduaneira na qual
se pratica a livre circulação de bens,
serviços e fatores de produção, e pela
coordenação de políticas macroeconômicas (fiscal, monetária e cambial), como se observava na antiga
Comunidade Econômica Européia.
A Zollv erein t ornou-se um modelo tão eficaz q ue veio a ser um do s
pilares, talvez o principal , da construção da unificaçã o alemã, por meio
do desenvolv imento econômico
e social dos Estados germânico s,
especial mente a Prússia.
Moeda única - Alguns analistas econômic os acham que é
bastante remota a p ossibili dade
da adoção de moeda comum no
Mercosul, p elo menos a cur to

prazo. Eles faziam a afirmação com
base nos fatos que estavam ocorrendo no final da última década do século XX, em que as condições da economia, tanto do Brasil e Argentina
quanto dos demais sócios, não permitiam nenhum otimismo.
Em artigo que escreveu em
novembro de 1999, o economista
Otaviano Canuto lembrava que o
principal ônus da adoção da
moeda única para cada uma
das regiões isoladas consistia na abdicação do uso
de política monetária e
taxa de câmbio como instrumentos capazes de responder a distúrbios macroeconômicos. Tendo em vista o grau incipiente
da integração entre os países do Cone
Sul, mesmo considerando que o mercado brasileiro tem peso muito maior
em relação aos demais, não é difícil vislumbrar os
entraves que
ainda dificultam

Kambé

Por zona de livre comércio deve-se entender

a adoção de moeda comum.
Na época em que o economista
escreveu o artigo, Brasil e Argentina
estavam às voltas com seus ajustes fiscais, de modo que não se podia acreditar em qualquer versão do Tratado
de Maas-tricht em futuro
próximo. Canuto
observava, ainda, e
esse panor am a

não sofreu grandes alterações, que
os integrantes do Mercosul tinham
dúvidas em abandonar a credibilidade monetária do dólar, até pelo fato
de que os passivos de seus agentes
econômicos estavam majoritariamente denominados na moeda norte-americana. “Como a mudança dificilmente ocorreria sem alguma forte
desvalorização de suas moedas, seria
elevada a probabilidade de quebra
generalizada,” escreveu.
De qualquer maneira, a vontade
política pode se transformar em
fator determinante para o início do
processo da moeda única “em
algum momento do século XXI,”
segundo Canuto.
Enquanto os negociadores
prosseguem seu esforço para a
eliminação das barreiras entre o
sonho e realidade em termos
de Mercosul, há algumas definições de extraordinário cunho
estratégico e integracionista,
como o grande eixo rodoviário
ligando Buenos Aires e Belo
Horizonte. Existe, também, a
possibilidade da ponte entre
Buenos Aires e Colônia do
Sacramento, no Uruguai, além
da posterior ligação com o Chile e
Bolívia. Outra visão comunitária é o
amplo projeto de produção e distribuição de energia elétrica para a
região, no qual se destacam a conclusão das usinas de Yaciretá e
Corpus, entre outras. O Banco
Interamericano de Desenvolvimento
(BID) e a Comissão do Desenvolvimento Andino, em princípio, aprovaram o investimento de US$ 100
bilhões na região, nos próximos dez
anos.

M E R C O S U L

Em busca
da união
Ao final de 1985, os presidentes
José Sarney, do Brasil, e Raúl
Alfonsin, da Argentina, selaram com
um caloroso aperto de mão a intenção de iniciar conversações para um
grande acordo entre os dois países.
Ele envolveria a integração econômica, comercial, de transportes, comunicações, científica, tecnológica,
energética e nuclear. Nesse mesmo
dia, os presidentes firmaram a
Declaração de Iguaçu e a Declaração
Conjunta de Cooperação Nuclear.
Não por acaso, o encontro foi exatamente no meio da ponte Tancredo
Neves, que liga Brasil e Argentina,
transpondo o rio Iguaçu. Isso aconteceu depois de 40 anos sem que
nenhuma obra de integração viária
tivesse sido construída.
Estava formalmente superado o
clima de rivalidade histórica entre
esses dois grandes países da América
do Sul, alimentado por ambos os
lados nos últimos cinco séculos.
Algum tempo depois, o presidente
José Sarney referiu-se ao fato lembrando que seu colega visitou as instalações da Usina Hidrelétrica de
Itaipu, fora do programa e contrariando seus assessores, sepultando a
rumorosa questão sobre a utilização
das águas do rio Paraná. Dois anos
mais tarde, foi a vez de Sarney visitar
as instalações secretas de um centro
nuclear argentino, a fim de demonstrar publicamente que o entendimento diplomático vigente entre
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Brasil e Argentina recomendava colaboração em vez de confronto.
Em julho de 1988, os presidentes
assinaram em Buenos Aires a Ata
para a Integração ArgentinoBrasileira, semente do Programa de
Integração e Cooperação
Econômica, identificado naquele
momento como um ato promissor
do processo quase simultâneo de
redemocratização.
Fernando Collor de Melo e Carlos
Menem haviam sido eleitos presidentes do Brasil e Argentina, sendo que
em julho de 1990 o brasileiro fez sua
primeira visita oficial à Argentina. Na
ocasião, com a concordância de
Menem, os presidentes anunciaram
o encurtamento em dez anos dos prazos fixados na Ata de 1988 para chegar-se a uma zona de livre comércio,
estabelecendo o dia 31 de dezembro
de 1994 para o início do mercado
comum.
O tratado de 1988 havia sido assinado por Sarney e Alfonsin, que
tinham em comum a aproximação
do final do mandato. Ao contrário,
Collor e Menem estavam começando
seus governos e, assim, julgaram ter
no incremento das ações em prol da
integração de seus países um contorno político de grande relevância para
suas administrações.
Em março de 1991 foi selado o
Tratado de Assunção, já com a inclusão do Uruguai e Paraguai no grupo
de nações que desejava dinamizar
trocas comerciais e econômicas. Por
sugestão do embaixador Antonio
Lopez Acosta, coordenador do
Grupo Mercado Comum pelo
Paraguai, o novo bloco foi batizado
de Mercado Comum do Sul (Mercosul), indicando que estaria aberto ao
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ingresso, depois de cinco anos, de
qualquer país-membro da ALADI
(Área Latino-Americana de
Inte graç ão). A part icip ação do
Uruguai vinha sendo motivo de discussões desde o início dos anos 80,
mas a ausência do Chile no acordo
causou surpresa a muitos analistas
do comércio internacional.
Surpresa

chilena -

A

Argentina e o Chile também mantinham longa conversação com vistas
à integração comercial e econômica,
a ponto dos presidentes Carlos
Menem e Patrício Aylwin terem assinado a Ata de Complementação
Econômica Argentino-Chilena, em
agosto de 1990, com teor bastante
semelhante ao documento firmado
por Sarney e Alfonsin em 1985. Tudo
levava a crer que o Chile era forte candidato a entrar no Mercosul, mas na
última hora o país andino resolveu
ficar fora do acordo por temer associar-se com economias instáveis, que
apresentavam contas públicas em
acentuado desequilíbrio. Ainda prosseguem as negociações para o
ingresso do Chile no bloco, e mais
recentemente houve também um
convite formulado ao governo boliviano.
No início do ano de 1994, em
Colônia do Sacramento, Uruguai,
deu-se a reafirmação política da
implantação da união aduaneira.
Segundo o diplomata argentino
Jorge Campbell, que acompanhou o
processo desde o início, “para a
implantação da união aduaneira, é
necessário um mecanismo de defesa
comum contra práticas desleais de
comércio e salvaguardas para importações de terceiros, coordenar as polí-

ticas cambiais, estabelecer um sistema comum de estímulo às exportações, harmonizar as normas administrativas e alfandegárias ligadas ao
comércio exterior dos países, e regular as futuras relações dos países da
ALADI com terceiros e com organismos internacionais”.
Outro obstáculo, talvez o mais forte, foi o lançamento da Iniciativa das
Américas, proposta em 1990 pelo
então presidente George Bush para a
efetiva aglutinação comercial de
todos os países do hemisfério,
desembocando na idéia da criação
do Acordo de Livre Comércio das
Américas (ALCA), visando estabelecer um eixo de negócios ligando o
Alasca à Terra do Fogo. A pressão que
o governo americano passou a exercer em favor da implantação da ALCA
foi de tal ordem que o presidente
Fernando Henrique Cardoso chegou
a declarar ao jornal Clarín, de Buenos
Aires, que “seria mau que a ALCA terminasse dependendo unicamente do
que os Estados Unidos decidem.Queremos integração, mas sem hegemonia... A ALCA não deve ser uma vitória a curto prazo dos que

buscam negócios imediatos”.
Período de transição - O chamado período de transição das arrastadas negociações entre os parceiros do
Mercosul foi, e prossegue sendo,
muito difícil, tendo em vista a assimetria macroeconômica entre Brasil e
Argentina, e os constantes desequilíbrios na balança comercial bilateral. A
constatação foi feita pelo diplomata
brasileiro Luiz Felipe de Seixas Correa,
na época em que ocupava o posto de
embaixador na Argentina. A economia
do país vizinho estava muito bem em
1991/92, enquanto o Brasil começava
a sair de longo período de estagflação,
que vinha desde 1987. Outro fator
inquietante era a elevada inflação brasileira. O quadro era analisado na
época como uma ameaça à própria
continuação do Mercosul, que o jornal
O Estado de São Paulo, em editorial de
18 de novembro de 1993, reputava à
beira de “um desastre diplomático”.

Correa reconhece que o processo
de integração não foi levado ao fracasso porque “já se havia tornado um projeto apoiado pelo conjunto da sociedade” de tal modo que “os empresários estavam comprometidos com o
empreendimento, e com isso ajudaram a criar a teia de interesses concretos e recíprocos essencial para garantir
a sustentabilidade do processo”.
O analista político e historiador
Rosendo Fraga, diretor do Centro de
Estudos União para a Nova Maioria,
importante instituição sediada em
Buenos A ires, le mbra que Juan
Domingo Perón, no final dos anos
40, já pensa va numa alia nça estrat égica com o Bra sil e Chile - o ch amado
triângul o ABC -, desenvol vendo contatos com o preside nte chileno
Carlos Iba ñez Del Camp o e com
Getúlio Varga s. Antes, por v olta de
1933/35, o então ditador Vargas
havia assin ado com o presi dente
argentino , Justo, uma sé rie de acordos bilate rais e esse ar gumento a
favor do ent endiment o foi bem util iOs presidentes do Mercosul:
Néstor Carlos Kirchner - Argentina,
Luis González Macchi - Paraguai,
Luis Inácio Lula
- Brasil, e
Jorge Batlle
Ibañez Uruguai.

zado por Perón. A aproximação deu
resul tados posit ivos, como a construção da ponte ligando Uruguaiana
(RS) e Pas o de los L ibres , sobre o rio
Urugu ai, a prime ira a unir Brasi l e
Argentina. Tal aproximação, ocorrida
cerca d e um sécu lo depo is da tro ca
de visitas entre os presidentes Roca e
Campo s Salle s, as prime iras efetu adas por chefes de Estado de ambos
os países, assinalava não apenas a
intenção mas, sobretudo, a necessidade estratégica da integração de
Brasil e Argentina.
O processo Mercosul tem profundas raízes históricas. E a idéia do mercado estratégico comum serviu também para desfazer o renitente clima
de intrigas entre Brasil e Argentina,
que nos idos de 1906/10 se lançaram
numa corrida armamentista.
O Mercosul constitui a representação dos países do Cone Sul no
mundo atual. Visto desse ângulo
importante, o Mercosul deve ser considerado uma conquista efetiva da
sociedade dos países que subscreveram o Tratado de Assunção. Por esse
motivo não deve ser diminuído em
sua abrangência estratégica, como já
aconteceu no passado recente dos
povos do extremo Sul do subcontinente. Mesmo que ainda não se possa
afirmar categoricamente que a união
aduaneira e o mercado comum estejam consolidados, e apesar das assimetrias macroeconômicas, políticas e
sociais ainda existentes no Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai, essa
parcela exponencial dos habitantes
da América do Sul não haverá de abrir
mão do indispensável gesto de afirmação e soberania nacionais.
Uma sociedade aberta - Uma
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das vantagens existentes hoje em
favor da consolidação da visão estratégica dos países do Cone Sul é que o
processo de fortalecimento do sistema político baseado na democracia
está cada vez mais forte. Um exemplo é o fato de que o risco vivido
recentemente pelo Paraguai foi rigorosamente afastado, aliás, de conformidade com um dos termos do acordo quanto à irrestrita defesa e manutenção do regime democrático.
O ex-secretário de Relações
Econômicas Internacionais do
Ministério de Relações Exteriores da
Argentina, Jorge Campbell, diz que a
construção do Mercosul, como espaço
econômico ampliado, está atualmente
entre “os principais avanços realizados
por nossos países ao longo da última
década”. Isso facilita, também, a chegada dos países membros ao contexto
da globalização. Campbell diz que no
plano político-estratégico “o processo
de integração regional permitiu aos
diferentes países da área superar definitivamente décadas de desconfiança,
receio mútuo e isolamento recíproco”.
Além de aumentar de maneira decisiva o tamanho do mercado potencial,
a criação e o aperfeiçoamento do
Mercosul auxiliaram, decisivamente,
no fortalecimento do papel do setor
privado na tomada de decisões de destinação de recursos e fatores e, no apro veitamento das economias de escala e
dos ganhos de eficiência microeconômica deles resultantes.
É exatamente nesse sentido que
o Mercosul, mesmo com todos os
defeitos que possa ter e os desafios
que devem ser vencidos no futuro, “é
uma das manifestações mais importantes do tipo de nova política industrial que deve caracterizar uma socie-
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dade aberta”, finaliza Campbell.

O bloco
sulamericano
O Tratado de Assunção, q ue deu
origem ao Mer cado Comum do S ul,
foi a ssinado em 19 91. M uito avanço
foi registrado desde então, embora
ainda reste longo trecho a ser percorrido até que se chegue à união aduane ir a e ao me rc ad o co mu m.
Enquanto isso, a saída é apostar no
fortalecimento das instituições
democráticas dos referidos países,
na estabilidade econômica e no lançamento de políticas públicas complementadas pela ação da iniciativa
privada que resultem no incremento
da produção e consumo de bens e serviços, com reflexos inevitáveis na
melhoria da qualidade de vida,
emprego e renda da população.
No dia 18 de junho, os presidentes dos quatro países que compõem
o Mercosul reuniram-se na capital
paraguaia, quando reafirmaram o
desejo mútuo, mas já desgastado, de
fortalecer o bloco. Como até agora
ainda não se tornaram realidades
nem a união aduaneira e tampouco o
mercado comum, reza o discernimento diplomático que a data provável para que isso aconteça passa a ser
o ano de 2006, término do mandato
de Lula.
À medida que a gestação do
Mercosul se desenvolve, em outros
campos a política externa brasileira e
dos parceiros vai assumindo tarefas
não menos custosas, como as negociações com os Estados Unidos, União
Européia e Área de Livre Comércio das

Américas (ALCA), além das tratativas
com países e blocos sub-regionais
como a África do Sul e a Índia.
O embaixador Luiz Filipe Macedo
Soares, titular da SubsecretariaGeral para a América do Sul, instância do Itamaraty, revelou aos jornais
no início de junho que uma das preocupações momentâneas é “tapar os
buracos da Tarifa Externa Comum
(TEC)”. Com a assinatura dos protocolos de Ouro Preto, em 1994,
dotando o bloco de personalidade
jurídica de direito internacional, os
países viram-se na contingência de
criar salvaguardas para enfrentar as
dificuldades econômicas gerando
um clima de incerteza.
Segundo Macedo Soares, “felizmente essa fase já passou e os países
vão encontrando formas de recompor a confiança. Isso dá margem a
que se tomem decisões políticas de
retomar o processo para procurar corrigir as falhas ou grandes danos causados, por exemplo, com o waver (licença) dos demais membros para a
Argentina importar bens de capital
com tarifa zero”.
Outro assunto a ser dirimido é a
pendência do açúcar, produto que
figura com o exceção da Á rea de Livre
Co mé rc io en tr e os só ci os do
Mercosul, por causa da pressã o dos
produtor es argentin os. Com a posse
de Néstor Kirchn er na presidênci a da
Argentin a e a disposiç ão declarad a
de trabalhar pelo fortaleci mento do

acordo de integração, o governo brasileiro tem razões para crer que pode
contar com a bo a vontade dos v izinhos a fim de re solver o con flito do
açúcar. Uma evidênc ia desse esp írito
cooperat ivo foi a instala ção de um
“telefone vermelho” que será utilizado por Lula e Ki rchner sem pre que
houver necessidade de uma troca
imediata d e idéias sob re questõe s
pontuais relacionadas com o envolvimento de ambos os países no
Mercosul.
Países vulneráveis - Macedo
Soares afirmou, ainda, que o Brasil
também deve m ostrar uma no va atitude, porq ue não pode ab rir mão da
responsabilidade de ajudar os países
mais vulneráveis a superar situações
de impasse econômico, especialmente o Paraguai. Essa posição fora anteriormente
explicitada pelo
pró pri o mi -

Paraguai

Brasil

Uruguai

Argentina

O Brasil deve entender que, para
ter legitimidade como líder do
Mercosul, deve ceder parte de
sua soberania de políticas
econômicas
nistro de Relações Exteriores, Celso
Amorim, para que m é cla ro que o
Brasil “não pode, com relação a países menores, sobretu do Uruguai e
Paraguai, agir como se estivesse agindo com a União Européia e China,
que são gigantes”.
Isso equivale a dizer que a política
externa brasileira já começou a esboçar planos de tratamento com os países menores do Mercosul e demais
vizinhos. Macedo Soares diz que “a
negociação não pode ser exclusivamente um toma-lá-dá-cá. Interessa
dar condições para todos crescerem”.
A repercussão dessa disposição
chegou ao conhecimento da equipe
de transição do futuro governo do presidente recém-eleito no Paraguai,
Nicanor Duarte Frutos. Já indicado
para ser o ministro da Fazenda,
Dionísio Borda, manda um recado:
“Se a atitude do Brasil não contemplar concessões dentro do Mercosul
aos demais sócios, é pouco provável
que o processo de integração se aprofunde. O Brasil deve entender que,
para ter legitimidade como líder do
Mercosul, deve ceder parte de sua
soberania de políticas econômicas que
afetam fortemente o resto da região”,
segundo as agências de notícias.
Atualmente, há um grave retrocesso do nível de negócios no âmbito
do Mercosul, com base nos números
dos quatro primeiros meses de 2003,
cujo montante não supera o resultado de 1995. Por outro lado, é voz corrente que jamais houve tempo tão

propício para o aprofundamento das
negociações visando a integração.
A tendência é devida à eleição do
peronista moderado, Néstor Kirchner,
que assinalou com abertura comercial
para toda América do Sul, além de
colocar o Brasil e a Argentina como
principais elos da corrente que pretende resist ir à pressã o norteamericana pela constituição da ALCA.
O embai xador do Brasi l na
Argentina, José Botafogo Gonçalves,
experimentado negociador nas sessões internas do Mercosul, afirmou
recentem ente, em Buenos Aires, que
mesmo nos anos em que o Mercosul
cr es ce u ra pi da me nt e, am pl io u
pouco sua relação com outros países. É por esse motivo, conforme o
embaixador, que já se pensa na redução da TEC, adotada pelos quatro países do bloco nas compras de outras
economias. Botafogo afirmou que
esse dispositivo protege a produção
region al da concor rência mundia l, e
por is so, “n ão pod e ser o p onto d e
partida, mas o ponto de chegada
numa negociaç ão”.
No ambiente de estudos acadêmicos exist e a perc epção de que o
Brasil pode fazer muito mais que seus
par cei ros pel a con sol ida ção do
Mercosul. Para a professora de relaçõ es in te rn ac io na is da PU C- SP,
Janina Onuki, nos círculos pensantes
da Arg entin a, cuj o pode r de bar ganha caiu muito , há concordância
sobre essa p osição. Es se é o mo mento, enfatiza, para que o Brasil apresente sua visão sobre o funcionamento ideal do Mercosul, colocando
propostas de relações internacionais
que levem os parceiros a evitar a
busca isolada de acordos comerciais
com outros países.
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É

hora de

Integrar
Ainda existe muita polêmica sobre a concretização
do Mercosul. Mas, segundo observadores próximos das
negociações, a perspectiva paranaense em relação ao
acordo de integração dos países do Cone Sul é ótima. Esse otimismo é baseado na experiência acumulada pelo governador Roberto Requião no exercício da presidência da Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul, quando era senador.

Kambé

Em entrevista à Revista CREA-PR , o governador fala sobre estes assuntos, diz do seu otimismo
na consolidação do Mercosul e que o presidente
Lula pode exercer grande influência no processo.

Requião - Integrar para não
entregar. Este é o desafio dos países
que fazem parte do Mercosul. Ceder
às pressões da ALCA e aceitar a formação do mercado, nos termos pretendidos pelos americanos, equivale
a renunciar à própria independência.
Acredito sim que possamos resistir a
tais pressões.

nós que, de certa forma, comungamos uma mesma identidade, passamos pelos mesmos percalços históricos e políticos, não podemos também superar as divergências? Os
impedimentos serão afastados porque o que está em jogo é a nossa própria sobrevivência, a sobrevivência
econômica, a independência política, a nossa identidade cultural e a
nossa própria existência como
nações autônomas.

Revista CREA-PR - As assimetrias

Revista CREA-PR - Qual o poder

Revista CREA-PR - Qual deve ser
a atitude do Mercosul frente às
pressões em favor da ALCA?

conceder, ceder. E esses dois países,
puxando o cordão, estarão dando
uma contribuição fundamental para
que o Mercosul seja consolidado. A
liderança de Lula sobre os países do
Mercosul é inquestionável. E agora
com a Argentina esposando os mesmos pontos de vista, essa liderança
poderá fazer com que o Mercosul firme-se como realidade, opondo-se
ao avanço dos mercados que, em última instância, querem-nos como simples colônias.

econômicas e sociais dos países do

reservado aos presidentes do Brasil

Revista CREA-PR - Como o

Mercosul podem ser superadas?

e Argen tina no a tual co ntext o do

governo paranaense se posiciona

Requião - Claro. Se outros mercados, com histórias ainda mais assimétricas que as nossas, superaram
seus contenciosos e chegaram ao
meio termo bom para todos, por que

Merco sul?

em relação aos vizinhos do Tratado?

Requião - Eles devem liderar o
processo. Brasil e Argentina vivem
hoje um momento único. Os dois países sabem que não é mais possível

Requião - Estamos trabalhando
firmemente nisso. Ampliamos as
ações da Secretaria da Indústria e
Comércio para que ela pudesse abar-
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ca r ta mb ém os as su nt os do
Mercosul. Nunca um governo paranaense estabeleceu tantos contatos
com os países do Mercosul como o
nosso nesses primeiros seis meses de
administração. As perspectivas de
negócios, de intercâmbio, de parcerias são animadoras.

iguais, mais justas, mais felizes, boas
para todos.
Revista CREA-PR - A seu ver, os
objetivos gerais do Mercosul
podem ser alcançados, já que ainda
há muitos obstáculos a transpor?

Revista CREA-PR - Há algum
risco de instabilidade na democracia atualmente vivida no Cone Sul?

Roberto Requião

Requião - Não dá para dizer que
a conquista democrática seja ad
aeternum (eternamente). A tentação
do arbítrio não foi definitivamente
afastada da região. E você tem razão,
os grandes desafios da democracia
latino-americana são a miséria, o
desemprego, a insegurança, a nossa

abissal desigualdade, essa cruel concentração de rendas. Enfim, a nossa
elite empedernida, insensível, que
não quer ouvir, que não quer ver, que
não sente, que se recusa a abrir mão
de tão seculares privilégios. A democracia vai se consolidar quando construirmos na região sociedades mais

Requião - É claro. Em perspectiva chegaremos a isso também,
mesmo que seja longo o caminho a
percorrer. Enfim, sou otimista e acredito na consolidação do Mercosul.
Sou entusiasta dessa idéia, trabalhei
no Senado firmemente por ela, presidindo a comissão brasileira e presidindo também a comissão internacional. Agora, como governador do
Paraná, vou também me empenhar
para que o Mercosul transforme-se
em realidade.

M E R C O S U L

O Paraná na frente
Certamente essa foi a percepção
que levou o governador a implantar
um mecanismo específico para realizar a articulação com o setor de
comércio internacional. O governo
do Paraná dispõe, na sua estrutura
operacional, de um organismo para
tratar de assuntos que dizem respeito à inserção da economia estadual
no âmbito do Mercosul, a Secretaria
de Indústria, Comércio e Articulação
com o Mercosul (Seim), cujo titular é
o secretário Luiz Guilherme Mussi.
O responsável por essa ação do
go ve rn o é o es pe ci al is ta em
Mercosul, o executivo argentino
Santiago Gallo, para quem a perspectiva paranaense em relação ao
acordo de integração dos países do
Cone Sul “é ótima”. “A localização

estratégica do Paraná, somada à
melhoria da infra-estrutura viária e
das instalações portuárias, têm produzido resultados concretos no
intercâmbio comercial com os países
do Mercosul”, lembra Gallo, ao anunciar que “nos últimos seis meses,
empresas argentinas têm demonstrado interesse em se instalar no
Estado, em diversas áreas”.
O esforço paranaense vai além e
encontra respaldo em ações das
Sec ret ari as do Pla nej ame nto e
Agricultura, Ipardes e Codesul, que
são instituições do serviço público.
No setor privado, vale destacar o traba lh o re al iz ad o pe lo Ce nt ro
In te rn ac io na l de Ne gó ci os da
Federação das Indústrias do Estado
do Paraná (Fiep), Casa do Mercosul,

em Maringá, Conselho de Comércio
Exterior da ACP e Companhia de
Desenvolvimento de Curitiba, órgão
da Prefeitura Municipal.
Santiago Gallo faz uma constatação que merece reflexão especial: “A
iniciativa privada, salvo raras exceções, não tem atendido a convocatória do governo e perdeu oportunidades importantes. Imaginamos, contudo, que a partir do segundo
semestre o empresariado paranaense tome consciência da relevância do
Mercosul e desenvolva o comércio
com os países do Pacto Andino”.
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Itaipu é modelo para o Mercosul
passa obrigatoriamente por Itaipu.
Revista CREA-PR - Qual a orientação superior do governo federal,
respeitados os termos do acordo
com o governo paraguaio, quanto
Jorge Samek

à atuação de Itaipu num contexto

Para o diretor-geral brasileiro da
Itaipu, Jorge Samek, a hidrelétrica é
um exemplo de convivência pacífica
entre dois países. Brasil e Paraguai
comemoram, neste ano, 30 anos da
assinatura do Tratado de Itaipu, que
possibilitou a construção da usina no
rio Paraná. Itaipu é a maior hidrelétrica do mundo e responsável pelo
suprimento de 95% da energia elétrica consumida no Paraguai e 25% de
toda a demanda do mercado brasileiro.
Na entrevista à Revista CREA-PR,
Samek fala sobre a importância da
Itaipu para o Mercosul, os esforços
da binacional para que o Mercado
Comum se consolide e a intenção do
presidente Lula em fortalecer o bloco
econômico do Cone Sul.

futuro

Revista CREA-PR - Quais as
dimensões logísticas e estratégicas da Usina de Itaipu no contexto
do Mercosul?
Samek - Itaipu, por sua localização e capacidade de produzir energia, é fundamental para o desenvolvimento do Mercosul. Em 2002, a
binacional produziu 82,7 TWh de
energia, o que corresponde a 22% da
demanda brasileira e 93% da
demanda paraguaia. Qualquer
plano de fortalecimento do Mercosul
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envolvendo

os

demais

sócios do Mercosul?
Samek - Itaipu é um exemplo
vivo, latente, de convivência pacífica
entre dois países. Serve de modelo
para o Mercosul. A experiência bemsucedida de Brasil e Paraguai na gestão da empresa mostra que a união
dos países do Cone Sul é possível. É
desejo do presidente Lula fazer do
Mercosul um bloco forte, para lutar
com mais força pelos interesses da
região. Faremos um esforço grandioso para que o Mercosul dê certo.
A Itaipu quer colaborar nesse processo. Estamos lançando um parque tecnológico, a ser instalado numa área
de 36 mil metros quadrados.
Queremos fazer do parque tecnológico um elo de integração educacional, tecnológica e cultural do
Mercosul, unindo universidades
públicas do Paraná e dos países vizinhos no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Revista CREA-PR - Mesmo considerando o potencial de Itaipu,
estudiosos do setor acham que o
país tem que investir mais na produção de energia hidrelétrica. A
seu juízo, que pontos do território
são prioritários para a construção
de novas usinas?

Samek - Penso que o Paraná está
bem servido de usinas hidrelétricas.
Somos auto-suficientes e um dos
Estados que mais exporta energia.
Temos poucos pontos para construção
de novas usinas. A Eletrosul tinha planos de construir mais uma hidrelétrica
no rio Iguaçu, em Capanema, mas ela
é inviável do ponto de vista ambiental,
pois alagaria parte do Parque Nacional
do Iguaçu. Temos, portanto, poucos
espaços e os espaços que existem, no
meu entendimento, devem ser aproveitados para a construção de pequenas usinas. As indústrias eletrointensivas, por exemplo, estão investindo cada vez mais na produção de
energia para o seu próprio consumo.
Revista CREA-PR - Nessa perspectiva, qual seria o papel da iniciativa privada?
Samek - A participação do setor
privado é bem-vinda no novo modelo do setor elétrico que está sendo
mo nt ad o pe la mi ni st ra Di lm a
Roussef, de Minas e Energia.
Acredito, no entanto, que a participação do setor privado, tanto na
geração como na distribuição de
energia, deva ser complementar ao
sistema público. A diretriz principal
do governo Lula para quem quer
investir no setor elétrico é simples:
atender aos interesses da sociedade.
Para o Brasil voltar a crescer com
segurança e a gerar empregos vai precisar produzir energia em quantidade suficiente e a preços atraentes.
Por isso, vamos precisar de investimentos privados.

M E R C O S U L

Comissão integra Parlamentos
A Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul (CPC) é o órgão
representativo dos Parlamentos dos
países que integram o Mercosul e
acompanha o processo de integração, mantendo os Congressos
Nacionais informados. O presidente
da representação brasileira na
Comissão Parlamentar Conjunta,
deputado federal Dr. Rosinha (PT),
diz que a demora para a consolidação do Mercosul é natural e que é preciso cuidado na abertura comercial
com os países vizinhos. O deputado
considera, também, que sem excelentes relações com os vizinhos, “o
Brasil terá sempre maiores dificuldades em realizar todas as suas potencialidades”.

entre os países signatários. As crises
internas enfrentadas por todos os
paíse s, alhe ias às que stões d o
Mercosul, têm, sem sombra de dúvida, dete rmina do um atras o na dinâmica de integração. Porém, longe
de estar mo rto, o Merc osul tem
seus sinais vitais muito fortes, e em
termos políticos nunca esteve tão
prestigiado. Basta lembrar que não
é o Brasi l que está negoc iando a
ALCA e sim o Merco sul. Talvez seja
por isso qu e os EVA parece m sempre muito inter essad os em que se
verif iquem retro cesso s em nosso
bloco regio nal.

deve pensar, da perspectiva de um
Mercosul, as variáveis emprego e

maiores entraves que impedem o

renda, por exemplo?

desfecho das negociações do

Dr. Rosinha - O Mercosul já é
uma zona de livre comércio, a primeira das fases dos projetos de integração. Também conformamos uma
União Aduaneira, ainda que imperfeita, por circunstâncias mais técnicas que políticas, que poderão ser
resolvidas com vontade política e
determinação. A integração deve ser
a hegemonia das idéias sobre interesses particulares e que ao final a
todos aproveita. Claro que sempre
haverá setores particularmente afetados pela abertura comercial com
os vizinhos, principalmente em
regiões de economia concorrencial e
não complementar. E para isso o
Estado deverá estar muito atento,
pois não é desejável que, ainda que

Tratado de Assunção?
Dr. Rosinha - N a v erdad e n ão
há propriamente entraves. A criação de bloc os econô micos vi toriosos é um lent o e difícil p ercur so. A
União Eu ropéi a, que tem su a origem em 1952 , com a criaç ão da
CECA, Comun idade Europ éia do
Carvã o e do Aço, demo rou mais de
25 anos par a supera r sua fase he róica de impla ntaçã o e consoli dação .
O Tratado de Assun ção é um compromisso programático e pragmático, traçando metas a serem atingidas com o p assar do te mpo, con sciente das profundas dificuldades
da América Latina e, em especial,
das grandes assimetrias existentes

poucos sejam prejudicados, isso
ocorra, sem merecerem uma atenção especial do Poder Público.
Revista CREA-PR - Como presidente da CPC e membro da base de
sustentação política do governo
Lula, como o senhor está se preparando para debater a ALCA?

Revista CREA-PR - Como se
acordo de livre comércio como o

Revista CREA-PR - Quais os

Dr. Rosinha

Dr. Rosinha - Primeiro, devemos esclarecer que a ALCA e o
Mercosul não são processos necessariamente excludentes. É possível
que ambos os blocos convivam,
sem que se atente contra as normas
da Organização Mundial do
Comércio. Claro que isso seria altamente conveniente, repito, para
quem estivesse do lado de cá. A CPC
tem uma grande e importante função, congregando parlamentares
de grande representatividade em
suas regiões e em seus países,
estando em contato direto com a
opinião pública, os sindicatos, as
ONGs, as associações de classe, as
corporações profissionais, enfim, o
mundo real em que vivem as pessoas e para quem se destina o bem
estar que os blocos econômicos se
propõem a dar às sociedades. E
para cumprir esta função, organizaremos seminários regionais.
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Ipardes - O site do Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), que
comemora 30 anos de atividades, traz várias informações
gerais sobre os principais indicadores econômicos. Estão
disponíveis dados sobre o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M 2000); Índice de Preços ao
Consumidor (IPC/Ipardes); Índice Nacional de Preços
(INPC/IBGE); Índice Geral de Preços; Índice do Custo de
Vida (IVC), entre outros. O site conta a história e as atribuições do Instituto, que é uma autarquia vinculada à
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral, com finalidade básica de apoiar e auxiliar o governo do Estado em várias atividades. Entre elas as pesquisas, estudos, projetos, programas para fornecer apoio técnico nas áreas econômica e social à formulação das políticas estaduais de desenvolvimento e subsidiar, com dados
estatísticos, os estudos voltados ao conhecimento da realidade física, econômica e social do Estado.
http://www.ipardes.gov.br

Portal de Arquitetura - Este é um site interessante, com informações em quantidade e qualidade.
Por exemplo, é possível ter acesso a arquivos públicos e
privados cujos acervos e atividades são de interesse
para os pesquisadores do campo da arquitetura, do
urbanismo e das áreas afins: arquivo público da cidade
de Belo Horizonte, arquivo geral da cidade do Rio de
Janeiro e imagens da arquitetura da cidade de São
Paulo. Aproveite e dê um passeio por museus: do
Aleijadinho, das Reduções, da Cidade do Recife, e
Fundação Oscar Niemeyer. E muitos outros serviços
para os profissionais da Arquitetura e Urbanismo.
Http://www5.prossiga.br/arquitetura/index.html

Qualificação - A City & Guilds é uma instituição
sem fins lucrativos, líder na emissão de certificados profissionais, oferecendo às empresas um padrão reconhecido de qualidade. Emite mais de um milhão de certificados por ano, para candidatos em mais de 100 países. Sua atuação abrange 500 qualificações profissionais diferentes, em 22 áreas, desde construção civil,
indústria e engenharia, tecnologia de informação e
outras. Suas avaliações e qualificações são utilizadas
em universidades, faculdades, empresas, centros de
treinamento e setor público.
Para mais informações acesse
www.cityandguilds ou
sandrag@pitmanqualifications.com
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Arquitetura e Urbanismo - O universo paralelo da arquitetura e urbanismo é como se autodenomina o site Vitruvius, que disponibiliza uma boa variedade de informações para arquitetos e designers. Elas
vão desde entrevistas com profissionais da área e intelectuais, notícias sobre o segmento, fórum de debates
sobre problemas urbanos, resenhas de obras, textos
especiais, concursos, eventos, prêmios e divulgações
de diversas instituições.
Http://www.vitruvius.com.br

ABGE - A Associação Brasileira de Geologia de
Engenharia e Ambiental (ABGE) é uma entidade que
promove, há mais de 31 anos, o desenvolvimento da
Geologia de Engenharia do país. Tem cerca de 850 sócios e núcleos regionais no Rio de Janeiro, Centro-Oeste
e Minas Gerais, além de representações no Paraná, Rio
Grande do Norte, Pernambuco, Rio Grande do Sul e
Santa Catarina. A ABGE tem várias comissões técnicas
e é filiada à IAEG - lnternational Association for
Engineering Geology and the Environment, relacionando-se com várias outras associações congêneres,
nacionais e internacionais e com universidades e centros de pesquisa.
Http://www.abge.com.br

Engenharia de Televisão - A Sociedade Brasileira
de Engenharia de Televisão e Telecomunicações
(SET) é uma associação
científica de âmbito nacional, cuja finalidade é a
divulgação, expansão,
estudo e aperfeiçoamento
dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos
da engenharia de televisão. Estudantes e profissionais
de produtoras, emissoras de televisão, fornecedores,
órgãos públicos, instituições de ensino e departamentos de vídeo, podem ser sócios. No site é possível ter
acesso a informações sobre o projeto piloto da TV
Digital no país.
http://www.set.com.br
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A verdade e tecnologia em blocos de solo-cimento

Racionalidade

Economia

Rapidez

Funcionalidade

Beleza

Durabilidade

Conforto

Solidez

Uma nova maneira de construir. O sistema conctrutivo S. Doki permite a
execução de obras residenciais, comerciais, industriais e de lazer com até
03 pavimentos, sem necessidade de estrurura complementar.

Obras civis com diversos padrões de acabamento: blocos aparentes tratatados com hidrófugo,
rebocados, revestidos com textura, pastilhas, azulejos, pintura convencional e muito mais.
Racionalização das diversas etapas da obra reduzindo a aplicação de formas, aço, concreto,
revestimentos e evitando o desperdício de materiais decorrente de quebras para introdução de
tubulações e instalações, reduzindo em até 50% o prazo de execução da obra.
Conheça o sistema construtivo mais adequado à realidade do nosso país. Peça seu manual
técnico pela Internet: www.areaverde.com.br/sdoki. Nosso departamento técnico presta toda a
assistência necessária para viabilização de obras e projetos.

DADOS TÉCNICOS:
Blocos estruturais: Comprimento = 250 mm; Largura = 125 mm; Altura = 62,5 mm; Peso = 2,6 Kgf/ peça, ou, 166,40 Kgf/ m2 de alvenaria; Consumo = 64 peças /m2

PARA INFORMAÇÕES OU VENDAS, DOIS ENDEREÇOS EM CURITIBA:
GUABIROTUBA: Rua Cap. João Ribas de Oliveira, 501- Fones: 41 296-4439/ 41 3027-8408.
MERCÊS: Rua Prof. Lycio G. Castro Vellozo, 526 - Fones: 41 335-1455/ 41 9131-8698.
Visite nosso site: www.areaverde.com.br/sdoki

