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Caro leitor
Obrigado pela preferência. Em sua
homenagem, cidadão do Paraná, minha redação
coloca o seu profissionalismo em pauta, para
contemplá-lo como amante da boa leitura.
Pela primeira vez na história da imprensa
brasileira uma entidade abre seu veículo oficial de
comunicação para a sociedade. A chegada às
bancas da Revista CREA-PR marca um divisor na
comunicação do Paraná e do Brasil, abrindo espaço
para a democratização da informação.
Em seis anos de história, procurei trazer para a
revista reportagens que acabaram se tornando
referência nas discussões sobre o bem-estar dos
paranaenses. Minha equipe e eu alertamos sobre o
problema da água, dos transgênicos, da educação,
e participamos ativamente da defesa da Copel.
Recentemente, abrimos o debate sobre a utilização
do biodiesel, como forma alternativa de energia e
geração de emprego e renda. Temas que dizem
respeito à sociedade como um todo e que agora
estão à disposição do povo paranaense para serem
discutidos, analisados, pesquisados e digeridos.
As centenas de cartas e e-mails que chegaram à
nossa redação, apoiando a iniciativa do CREA-PR
em colocar sua revista nas bancas, faz-me acreditar
que estamos no caminho certo. E assim, cumprindo
a missão a que nos propusemos, de abrir um canal
de comunicação a serviço da formação de cidadãos
conscientes e integrados em sua comunidade.
Acredito que desta forma estamos mais próximos
de uma imprensa verdadeiramente democrática.
Toda contribuição é bem vinda.
Mario Milani
Editor
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Um

novo

para

um novo

olhar tempo
Estamos vivendo um novo momento na história do Paraná! Transformar
nossas ações em mudanças que levem à geração de renda e emprego e a
uma vida melhor para todos. Os paranaenses passaram e passam por
períodos difíceis e chegou o momento de darmos a grande virada.

“Precisamos
dinamizar nossas
ações em busca da
soberania nacional”

Faz-se necessário um novo modelo energético focado em transformar a
Copel, empresa reconhecida internacionalmente pela sua capacidade de
produção tecnológica, científica e energética, em uma empresa
fomentadora do desenvolvimento estratégico do Paraná. É fundamental
que através dela possamos fazer as mudanças, garantindo melhor
distribuição de renda e cidadania ao povo paranaense.
Quando dizemos estratégico, estamos dizendo que não podemos
comprar um gás que vem da Colômbia por um preço altamente elevado
sem trazer benefícios para nossas indústrias e levando para fora do país
nossas riquezas. Foi descoberta recentemente em Santos - SP uma das

E

ditorial

maiores reservas de gás do mundo, podendo ser explorada por mais de 70
anos. Com isso deparamo-nos com um momento diferente, em que
podemos substituir o gás boliviano e manter no país cifras que atualmente
são remetidas para fora e não garantem o interesse maior da nação.
Temos que ser otimistas. O Brasil tem todas as qualidades necessárias
para desenvolver economicamente e tecnologicamente suas empresas.
Precisamos retomar as políticas voltadas aos investimentos de grande porte
em todos os setores, inclusive nas obras públicas da construção civil
garantindo aos engenheiros, arquitetos, agrônomos, enfim, a todos os
profissionais liberais, emprego e renda aliados ao crescimento e à
cidadania.
O Brasil atravessa uma recessão. Então por que não investirmos na
agroindústria? O Paraná, por exemplo, é um extraordinário produtor de
grãos. Ano após ano, recordes são batidos. Existe, agora, uma necessidade
de dimensionarmos a liberação imediata de recursos para que os
produtores deixem o anonimato de suas produções e possam tornar-se
empresários altamente capacitados para gerenciar o rumo de seus
negócios. Políticas de subsídios, taxas, juros, são fatores que devem ser

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

mudados imediatamente, permitindo o crescimento do agronegócio no
Estado.
Otimismo! Um novo modelo energético, um

rumo dinâmico e

progressista para a indústria e para a agricultura no Brasil, são mudanças
capazes de colocar o país no rumo do crescimento econômico e industrial e
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Semana de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia
De 10 a 12 de
dezembro será
realizada, em Brasília,
no Blue Tree Park Hotel,
a 60ª Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da
Agronomia (SOEAA). Uma realização do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(Confea). O tema central do evento é "Cenários de Futuro
para o Brasil". A perspectiva de participação é de 2 mil
profissionais.
Informações: (61) 348-3869 ou www.soeaa.org.br

Atualização em Metrologia
A Universidade Federal do Paraná (UFPR) vai realizar
de 13 a 17 de outubro, das 19 às 21 horas, o curso de
Atualização em Metrologia. O evento será realizado no
Centro Politécnico da Universidade, sala 7-17, bloco IV,
no Jardim das Américas, Curitiba. O investimento é de
R$ 250,00.
Informações: (41) 361-3431 ou (41) 9137-0406,
ou marcondes@demec.ufpr.br.

Especialização em Geotecnologias
As inscrições para o curso de
Especialização em Geotecnologias
vai até o dia 3 de outubro, e a seleção
e matrículas, de 13 a 17 de outubro.
Quem preferir se informar no local
pode se dirigir até a Universidade
Federal do Paraná (UFPR), no Departamento de
Geomática, no Centro Politécnico, bloco VI, no Jardim
das Américas, Curitiba.
Informações: (41) 361-3164 ou (41) 361-3634
ou www.geotecnologias.ufpr.br ou
geomatic@geoc.ufpr.br.
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ICONS 2003
O objetivo principal é discutir a importância do
estabelecimento de novos indicadores de
desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. Estarão
reunidos, em Curitiba, de 26 a 29 de outubro,
especialistas e tomadores de decisão e demais
interessados. Um grupo de organizações do primeiro,
segundo e terceiro setores decidiu organizar a ICONS
2003 - Conferência Internacional “Indicadores de
Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de Vida”. O
propósito central é sensibilizar a opinião pública e
agentes estratégicos sobre a importância da
sustentabilidade e de novas premissas e instrumentos
para medir progresso, riqueza e desenvolvimento.
Informações: (41) 264-2246 ou
www.sustentabilidade.org.br ou
capacitacao@ibqppr.org.br

Parques Tecnológicos
O tema “Gestão do Conhecimento na Construção de
Tecnópolis” será o debate central do 13º Seminário
Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de
Empresas e 11º Workshop da Associação Nacional de
Entidade Promotoras de Empreendimentos de
Tecnologias Avançadas (Anprotec), organizados pelo
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da
Universidade de Brasília. Os eventos serão realizados de
20 a 24 de outubro, em Brasília, DF.
Informações: (61) 347-0617 ou
www.parqueseincubadoras.com.br

Desenvolvimento sustentável
A Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP) e
a Escola de Administração de Empresas de São Paulo
(EAESP/FGV) realizam, de 10 a 12 de dezembro, em São
Paulo, o 7º Encontro Nacional sobre Gestão Empresarial
e Meio Ambiente: parcerias estratégicas para o
desenvolvimento sustentável (Engema).
Informações: www.fia.com.br/engema ou

engema@fia.com.br.

Feira Internacional
da Construção Civil
A Federação das
Associações Comerciais,
Industriais e Agropecuárias do
Paraná (Faciap) está
organizando a missão
empresarial que participará da
Feira Internacional da
Construção Civil (Batimat), de 3 a 8 de novembro, na
França. O objetivo é estreitar laços comerciais nessa
feira, considerada referência mundial no setor de
construção civil. Neste ano, o tema da Batimat será
'Construções inteligentes, moradias inteligentes', com
foco na economia de energia, segurança e conforto.
Mais de dois mil expositores irão expor seus produtos e
tecnologias, com destaque para estrutura e materiais,
equipamentos, acabamento e decoração, máquinas e
ferramentas.

Informações: (41) 224-4151 ou www.faciap.org.br

MultiFeiras
Pavilhão de
exposições
Esta é uma boa dica
para você não precisar
sair de seu escritório e
freqüentar os principais
eventos empresariais
promovidos no Brasil. Basta acessar o sistema
MultiFeiras para que soluções inovadoras reproduzam,
em seu computador, a interatividade das feiras de
negócios. Com o simples clique do mouse você tem à
disposição um ambiente exclusivo, onde expositores e
usuários identificados, como nas feiras físicas, podem
se aproximar, trocar informações e potencializar
oportunidades de negócios. A expectativa é aglutinar
profissionais conscientes da importância da Internet
para penetrar em novos mercados e conquistar novos
clientes.
Informações : www.multifeiras.com.br

A Solução de Qualidade para sua
Segurança e do seu Patrimônio

Portões: - Basculante
- Deslizante
- Pivotante
Grades para janela
Grades para muro
Pantográficas
Uni System:
- Automatizadores para
portões - Interfones
- Vídeo porteiro
- Circuito fechado para TV
- Cancela

Orçamento sem compromisso / Pagamentos parcelados

Telefone/Fax: (41) 286-3210
R. Willian Booth, 1628 – Boqueirão – Curitiba/PR
www.metalcosta.com.br / metalcosta@onda.com.br
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Revista Oficial do CREA-PR - R$ 3,00

Interesse da sociedade - Ao Rossafa, à diretoria do
CREA e à sua equipe de comunicação, meus cumprimentos
pela bela revista que estão colocando nas bancas. É disto que
cada vez mais precisamos: publicações que tenham
substância, consistência, que tragam ao conhecimento e ao
debate assuntos que, de fato, sejam de interesse da
sociedade. Parabéns e que a revista tenha o mais amplo
sucesso.
Roberto Requião
Governador do Paraná
Ideais - Que esta revista seja o porta-voz deste aguerrido
CREA-PR, que tantos ideais já defendeu como, por exemplo, a
luta pela não privatização da Copel.
Airton Carlos Pisseti
Secretário de Estado da Comunicação
Ético - Prezado Mário Milani, é impossível economizar
cumprimentos pela nova formatação da Revista do CREA. A
publicação, uma nova opção para quem busca matérias de
peso, ostenta a assinatura de um jornalista dinâmico, ético e
sempre preocupado com as grandes questões que falam a
respeito dos nossos concidadãos. Vida longa para a brilhante
iniciativa do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Estado do Paraná, que coloca ao alcance do
mais comum dos paranaenses uma leitura até então restrita
aos profissionais por ele representados. Valho-me para sugerir
reportagem sobre o cultivo do coco no Paraná, uma realidade
sonhada pelo nosso amigo comum, o jornalista Parreiras
Rodrigues, colaborador do meu gabinete parlamentar.
Meus sinceros cumprimentos.
Luiz Accorsi

Folha

de

São

Paulo - Estou feliz com o
sucesso da nova revista
do CREA - PR. Desejo
vida longa nas bancas
para todos vocês. Caso
seja do interesse, posso
colaborar com artigos
sobre questão agrária,
lavagem de dinheiro
(assuntos em que trabalho para a Folha).
I SSN 1 6 7 9 - 1 7 1 1

9 771679 171070

0 0 0 2 3

José Maschio
Correspondente da Folha de São Paulo
Jornalistas - Leitor assíduo da revista CREA-PR, tenho
acompanhado a evolução constante dessa ótima publicação
e fico feliz por saber que agora a revista pode ser lida e
apreciada pelo público em geral, mercê de sua colocação nas
bancas. Na qualidade de presidente da Cooperativa dos
Trabalhadores na Imprensa do Paraná-Cootipar, gostaria de
inscrever nossa entidade no mailing da revista, uma vez que
seus artigos e abalizadas reportagens trazem enormes
subsídios a nossos jornalistas filiados, como consulta e
sugestões de pauta.
Parabéns
Adilson Machado
Parabéns - Desejo realmente que este novo formato de
divulgação da Revista CREA-PR seja um diferencial na
sociedade paranaense, conduzindo a todos para um
pensamento comum ético e politicamente correto,
buscando a melhoria da qualidade de vida do nosso povo
paranaense e brasileiro.
Alexandre Pietro Deliberador
a.pietro@terra.com.br
Belo trabalho - Primeiramente,
gostaria de parabenizá-lo pelo evento e
o bonito trabalho da Revista CREA-PR.
Infelizmente não pude comparecer para
prestigiá-los, porém estamos daqui
torcendo pelo seu sucesso. Abraços e
sucesso.
Luiz Cezar
Best Seller
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Modelo

para

gerar

empregos
CREA-PR vai
apresentar
Projeto de
Desenvolvimento
Sustentável para
o Estado
O Projeto de Desenvolvimento
Sustentável do CREA-PR já tem
diretrizes definidas. As conclusões
foram obtidas durante o XXIX
Encontro Paranaense de Entidades
de Classe, entre os dias 11 e 13 de
setembro, em Foz do Iguaçu. Mais de
300 pessoas estiveram envolvidas no
evento organizado pelo Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Paraná. Entre elas,
profissionais ligadas diretamente ao
Conselho, parlamentares,
economistas e autoridades locais.
O objetivo do encontro foi
estabelecer diretrizes que possam
produzir novos paradigmas à criação
de emprego e renda e a distribuição
desses modelos para o Estado. Para o
presidente do CREA-PR, Luiz Antonio
Rossafa, é preciso aproveitar este
momento de mudanças que se
anunciam na política nacional e

estadual. “Chegou a hora de
conquistarmos a cidadania e o
caminho desenvolvimentista dentro
das nossas riquezas territoriais e
tecnológicas”, diz Rossafa.
O CREA-PR tem trabalhado na
formulação de um modelo
econômico mais justo e igualitário.
“E o conhecimento dos profissionais
das áreas da engenharia, arquitetura
e agronomia podem se tornar numa
importante fonte de colaboração”,
destaca o presidente do Conselho.
Energia - Dentro deste plano de
desenvolvimento sustentável o CREAPR abraçou uma luta que pode colocar
o Paraná em uma situação bastante
privilegiada na questão, defendendo a
diversificação da matriz energética,
focando a obtenção de energia por
fontes renováveis e limpas. A entidade
tem trabalhado pela regulamentação

do biodiesel no Estado. A produção
desta fonte renovável e limpa de
energia pode agregar vetores de
desenvolvimento como a geração de
emprego e renda aos agricultores.
Atividades - No evento, o
jornalista e economista Celso Brant
falou sobre a evolução dos sistemas
políticos de gestão pública ao longo
da história do país, com foco no
cenário atual; e o professor da
Universidade Federal do Paraná
(UFPR), Cássio Rolin, expôs a visão
dos cenários político e sócioeconômico atuais, os padrões por
eles gerados e as influências na
geração de emprego e renda nos
municípios paranaenses.
Em outro momento, os
participantes se dividiram em grupos
de trabalho para apontar problemas
e discutir soluções para os temas
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Mobilização: caminho
para soberania
“ To d o s o s p a í s e s q u e s e
mobilizaram tornaram invencível a
sua luta de libertação nacional, a sua
luta de defesa da Pátria. A força da
mobilização do povo é
absolutamente extraordinária”,
disse Celso Brant, no XXIX Encontro
Paranaense de Entidades de Classe.
Brant discute uma nova
proposta de um projeto político
nacionalista que visa o
desenvolvimento do país. “A
solução do subdesenvolvimento é a
melhor solução que um político
pode dar à sua Pátria”, diz o
economista. Depois de muitos
estudos, Brant afirmou que
somente “a mobilização nacional
tem condição de fazer com que um
país subdesenvolvido se transforme
num país desenvolvido”.
Com exemplos buscados na
história, como a Inconfidência
Mineira, e a Guerra no Vietnã, Brant
esclarece a importância do
nacionalismo. “O que fez um grupo
de homens descalços, maltrapilhos
e sem armas derrotarem o exército
dos EUA? A mobilização”.
O economista acredita que o
Brasil é um dos países mais
promissores e com chances
significativas de se tornar um dos
mais desenvolvidos do século XXI.
“Hoje depende exclusivamente do
povo brasileiro fazer com que este

10 CREA-PR
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Indústria da Construção

planejamento técnico.

Problemas: alto índice de
informalidade em obras de
edificações; políticas habitacionais
deficientes; elevadas taxas e
impostos; baixa qualificação da
mão-de-obra; pouco envolvimento
do profissional na sociedade.

Algumas diretrizes: dar prioridade à
pesquisa de novas fontes de
energia; criação de linhas de
crédito para produção e distribuição
de energias renováveis;
Implementar políticas públicas que
promovam o planejamento
contínuo, sobre os aspectos
técnico, econômico e financeiro.

Algumas diretrizes: Revogação da
Decisão Normativa 001/81,
obrigando o INSS a exigir matrículas
de obras em nome dos
profissionais; exigir que empresas
de engenharia tenham como sócio
majoritário um profissional
habilitado, para registro no CREA;
produzir uma política habitacional
com redução de impostos para
construção de baixa renda.

Indústria, Comércio &
Serviços
Problemas: baixo
empreendedorismo/representativida
de do poder público municipal e
estadual.
Algumas diretrizes: participação
efetiva das Entidades de Classe na
gestão dos municípios,
apresentando propostas de ações
e criando polos de excelência;
incentivar a inserção dos
profissionais na Administração
Pública e na atuação política.

Energia como
desenvolvimento
Problemas: monopólio da produção
e distribuição da energia oriunda da
hidroeletricidade e do petróleo; não
aproveitamento de novas fontes e
fontes alternativas de energia,
inclusive por falta de políticas
públicas; falta de planejamento
contínuo e implantação do

Agronegócio
Problemas: baixo número de
agronegócio de produtos regionais;
poucos estudos de tecnologia
aplicados ao setor; baixo nível
cultural e educacional na absorção
de novas tecnologias, entre outros.
Algumas diretrizes: estabelecer
linhas de créditos; adequar
tecnologias nos processos
agroindustriais; mobilizar produtores
no sentido de garantir que a maioria
das riquezas geradas no setor
retornem ao mesmo.

Segmento Florestal
Problemas: baixo índice de
propriedades rurais em conformidade
com legislação existente;
desconhecimento do potencial
econômico do uso das florestas na
geração de renda e emprego; pouca
diversificação da cadeia de produção
florestal, entre outros.
Algumas diretrizes: consolidar o
programa sisleg (sistema de
manutenção, restauração e
proteção de reserva florestal legal e
áreas de preservação permanente)
no estado do paraná; elevar o nível
de divulgação do potencial do
emprego e renda do segmento
florestal; aumentar a difusão do
conhecimento técnico, operacional
e legal em relação a utilização,
produtividade e implantação de
florestas.

L I N H A D I R E TA

A nova

revista

do CREA-PR

O presidente do Conselho, engenheiro agrônomo Luiz Antonio Rossafa, diz que a iniciativa de colocar a revista
nas bancas tem o objetivo de “democratizar o acesso à informação, tornando a revista mais cidadã”

Políticos e representantes das
mais importantes entidades,
privadas e públicas, estiveram
presentes no jantar que marcou a
estréia da Revista CREA-PR nas
bancas do Estado. Empresários,
secretários de governo, presidentes e
diretores de organizações,
deputados, vereadores, publicitários
e jornalistas foram prestigiar e
aplaudir a iniciativa do Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Paraná.
A revista chegou às bancas de
todo o Estado no dia 4 de agosto,
com uma tiragem de 55 mil
exemplares, o que a torna a maior
revista editada no Paraná. A nova
fase da publicação é resultado da
ousadia da direção do CREA-PR. O
presidente do Conselho, engenheiro
agrônomo Luiz Antonio Rossafa, diz

A missão da revista
tem sido apontar
estratégias para o
desenvolvimento do
Paraná a partir da
ótica da geração de
renda e emprego
que a iniciativa de colocá-la nas
bancas tem o objetivo de
“democratizar o acesso à
informação, tornando a revista
mais cidadã. Queremos que a
sociedade
paranaense
tenha
subsídios para refletir, participar,
discutir e opinar sobre assuntos
que envolvem o futuro do Paraná",
afirma.

Defesa do Paraná - O vicegovernador e secretário de Estado da
Agricultura, Orlando Pessuti,
lembrou que “a revista sempre
esteve presente na defesa dos
interesses do Paraná. Ela teve um
papel fundamental na vitória que o
povo paranaense obteve na luta contra a venda da Copel”, disse Pessuti.
O secretário de Estado da
Comunicação, Airton Pisseti, falou
da influência que a Revista CREA-PR
terá como formadora de opinião e
multiplicadora do conhecimento: “É
um importante veículo de
comunicação do Estado, pois,
seguramente, 400 mil pessoas
estarão lendo a revista”, afirmou.
Pa r c e l a r e p r e s e n t a t i v a d a
sociedade paranaense prestigiou o
evento de lançamento do novo
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Temaphoto
Vice-governador e secretário de Estado
da Agricultura, Orlando Pessuti: “A revista
sempre esteve presente na defesa dos
interesses do Paraná. Ela teve um papel
fundamental na vitória que o povo
paranaense obteve na luta contra a venda
da Copel”

Secretário de Estado da Comunicação,
Airton Pisseti: “É um importante veículo de
comunicação do Estado, pois,
seguramente, 400 mil pessoas estarão
lendo a revista”

“A Revista CREA-PR marca um momento
histórico, pois é inédito no Brasil uma
entidade abrir sua publicação oficial para
toda a população”. Mario Milani, editor da
Revista CREA-PR

L I N H A D I R E TA
participamos ativamente da defesa
da Copel. Recentemente, abrimos o
debate sobre a utilização do
biodiesel, como forma alternativa de
energia e geração de emprego e
renda”, conta o editor.

Algumas
características

Personalidades
representativas da
sociedade paranaense
estiveram presentes
no lançamento da
nova Revista CREA-PR

veículo. Além do vice-governador e
do secretário de Comunicação, o
governo estadual esteve presente
através dos secretários da Cultura,
Vera Mussi; de Assuntos Estratégicos,
N i z a n Pe r e i r a ; d e A s s u n t o s
Metropolitanos, Edson Strapasson, e
do Meio Ambiente, Luiz Eduardo
C h e i d a . O Po d e r L e g i s l a t i v o
homenageou o CREA/PR através dos
deputados Hermes Fonseca, Natálio
Stica e Tadeu Veneri.
Várias outras entidades como o
Ibama, Instituto Ambiental do
Paraná (IAP), Central Única dos
Trabalhadores (CUT), Delegacia
Regional do Trabalho (DRT), Copel,

12
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Sinduscon, foram prestigiar o
presidente do CREA/PR, engenheiro
agrônomo Luiz Antonio Rossafa e o
editor da revista, jornalista Mário
Milani.
“A Revista CREA-PR marca um
momento histórico, pois é inédito no
Brasil uma entidade abrir sua
publicação oficial para toda a
população”, disse Milani. Ele
apresentou uma breve história da
revista e apontou várias reportagens
que se tornaram referência nas
discussões sobre o bem estar dos
paranaenses. “Alertamos sobre o
problema da água, dos
transgênicos, da educação, e

44 páginas
55 mil exemplares
circulação estadual

Maringá

Jacarezinho
Londrina

Campo Mourão

Tibagi

Cascavel

Ponta Grossa
Paranaguá

Foz do Iguaçu
Guarapuava
Francisco Beltrão

Curitiba

A Revista CREA-PR circula entre 45 mil
profissionais e empresas ligados às
áreas da engenharia, arquitetura e
agronomia. A maioria das bancas das
cidades do Estado também oferecem a
Revista CREA-PR aos leitores.

P L A N O D I R E T O R

A

função social das

Cidades

Plano Diretor busca
assegurar a função
social da cidade e
promover o
desenvolvimento
sustentável.
É garantir cidades
melhores para
as futuras gerações
Dentro de dois anos, 61 dos 399
municípios paranaenses deverão
executar os seus planos diretores,
uma exigência constitucional que visa
garantir a função social da cidade e da
propriedade urbana. Eles fazem parte
da extensa relação de municípios
brasileiros que comportam pelo
menos 20 mil habitantes, situam-se
em regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas ou próximas a
áreas de interesse turístico ou, ainda,
sob a influência de empreendimentos
de grande impacto ambiental.
Caso não cumpram essa
exigência, detalhada pelo Estatuto da
Cida-de, eles estarão perdendo a
oportunidade de promover o
desenvolvimento baseado na sua
vocação econômica, nas
necessidades da sua população e na
preservação do meio ambiente.
Dos 61 municípios, apenas 19 já
têm alguma experiência no setor e
submeteram seus planos ao processo
de revisão, exigência do Estatuto da
Cida-de para os que completam dez
anos de execução. É o caso de Curitiba,
referência em planejamento urbano
dentro e fora do Brasil desde a década
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de 60, e da cidade histórica da Lapa
(sudeste do Estado).
A exemplo de Colombo (Região
Metropolitana de Curitiba), que está
terminando de desenhar o seu, outros
33 já elaboraram seus planos. Mas
somente 25 tiveram seus projetos
aprovados pela Câmara de
Vereadores. “Os prefeitos e a
sociedade precisam se mobilizar
porque 2005 está aí”, adverte o
diretor-geral da Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Urbano/Paranacidade (Sedu), Wilson Bley Lipski.
Para estimular a adesão em massa
ao projeto de elaboração dos planos,
a Sedu está cadastrando pessoas
físicas e jurídicas habilitadas das áreas
de Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia Civil, Economia,
Sociologia, Geografia e
Administração, entre outras carreiras,
e convidou as entidades de classe a
participar também. O objetivo é
formar equipes técnicas que possam
auxiliar os municípios nessa fase
preparatória. O alvo da assessoria
técnica não serão apenas os
municípios com mais de 20 mil
habitantes como também os menos
populosos, que estão dispensados de
ter planos diretores mas não podem
pensar em crescer sem ter leis que
garantam o uso e a ocupação
adequados do solo. “O Estado quer
ser o indutor desse processo e, para
isso, pode financiar ações
institucionais dos municípios nesse
processo”, frisa.
Participação popular - Ao
contrário do que acontecia
anteriormente, agora os planos
diretores de desenvolvimento urbano
devem ser produto do debate

14
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comunitário. Antes de virar projeto e
se tornar lei, as propostas que podem
desembocar neles precisam ser
exaustivamente discutidas pela
sociedade organizada. E a
participação popular não acaba aí. Na
seqüência, seu cumprimento precisa
ser fiscalizado pela população.
“É uma mudança e tanto com
relação à prática de planejamento
adotada na década de 70, quando o
que se queria era equacionar o
binômio explosão demográficadesenvolvimento, pondo em prática o
zoneamento urbano”, lembra a
arquiteta Ana Carmen de Oliveira,
presidente do Sindicato dos Arquitetos
e Urbanistas do Paraná no CREA-PR.
Segundo Ana, naquela época os
planejadores urbanos tratavam as
cidades como um objeto puramente
técnico, ignorando fatos como a
desigualdade das condições de renda
da população e a influência desse fator
sobre os diferentes nichos do mercado
imobiliário urbano. “Naquele
momento, com as limitações do
Legislativo e a desarticulação da

Princípios do Plano Diretor
- garantir a função social da
propriedade
- estimular o desenvolvimento
sustentável
- promover as funções sociais
da cidade
- criar condições para a
igualdade e a justiça social
- refletir a participação popular
Diretrizes gerais da política urbana
- garantia do direito a cidades
sustentáveis para as atuais e as
futuras gerações
- gestão democrática
- ordenação e controle do uso
do solo
- distribuição justa dos
benefícios e ônus da
urbanização
- recuperação dos
investimentos públicos que
tenham promovido a
valorização dos imóveis
urbanos, regularização fundiária
e urbanização de áreas
ocupadas por populações de
baixa renda.

Sustentabilidade - Com a nova
Constituição Federal, promulgada há
15 anos, e mais recentemente o
Estatuto da Cidade (lei federal
10527), que entrou em vigência em
2001 para regulamentar as exigências

O município que

constitucionais previstas no artigo
182, parágrafo 4º, o
desenvolvimento urbano sustentável
entrou na pauta dos planos diretores.
Na prática, isso significa que o
desenvolvimento deve ter como meta
a eliminação da pobreza e a redução
das desigualdades sociais. Por isso, os
urbanistas tiveram de colocar os
moradores das cidades no centro das
preocupações do processo de
planejamento. “O Estatuto da Cidade
prevê que toda pessoa tem direito a
uma vida saudável e produtiva, em
harmonia com a natureza”, completa
Ana Carmen de Oliveira.
A criação do Ministério das

não definir e
obedecer seu Plano
Diretor vai perder a
oportunidade de
crescer conforme
sua vocação
econômica
Cidades pelo governo Lula sinaliza
para a consolidação do status do
planejamento participativo para o
desenvolvimento dos municípios,
respeitadas as características de cada
um. Estimuladas pelo órgão, as
diferentes cidades em todo o país
promovem suas conferências
municipais. No Paraná, que realiza a
rodada estadual em setembro, em
P
O D I(oeste
R E Tdo
O R
FozL A
doNIguaçu
Estado),
várias cidades já fizeram as suas. A de
Curitiba aconteceu em agosto. O
fórum nacional terá lugar em Brasília,
em outubro.

Planos de
desenvolvimento

Pablito Pereira

sociedade civil, o planejamento
urbano foi produzido em gabinetes,
enquadrado e limitado pela visão
centralizadora e tecnocrática que
dominava o país como um todo. E por
trás daquele conceito de planejamento
e seus instrumentos, havia concepções
políticas e visões do modo de
organização do espaço urbano
bastante questionáveis”, explica.

Resumidamente, plano diretor é o
instrumento norteador do
desenvolvimento de cada município.
Ele não consegue prever tudo o que vai
acontecer em uma cidade, mas dá o
suporte necessário para que ela
absorva, com o mínimo impacto
possível, as mudanças necessárias. Já o
plano de uso e ocupação é bem menos
detalhista. A finalidade tanto de um
quanto de outro é garantir que as
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Como

construir

UM MILHÃO
de

casas

Por Marília Kubota

Técnicas inspiradas na
construção das
pirâmides do Egito e da
Muralha da China
podem colaborar na
redução do déficit

habitacional
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O arquiteto Ruy Arini trouxe para
o Brasil uma tecnologia que cabe
como uma luva na proposta do vicepresidente José Alencar de construir
um milhão de casas populares para
começar a cobrir o déficit de 6,6
milhões de moradias no país. Alencar
diz que usando 1% do Produto
Interno Bruto (PIB), ou R$13 bilhões,
é possível construir casas a um custo
de R$10 a R$15 mil.

Arini, professor do curso de
Gestão Ambiental das Faculdades
Integradas Alcântara Machado, em
São Paulo, diz que a 'arquitetura da
terra', o resgate de técnicas usadas
na construção das pirâmides do
Antigo Egito e na Muralha da China,
pode ser a solução para levantar
casas nesta faixa de custo. A
novidade é que a tecnologia não
agride o ambiente, usa matéria-

Um saco de 50 kg de
cimento pode
produzir mil tijolos
quilos de cimento pode-se fazer mil
tijolos, calcula o arquiteto. Também
se poupa em fretes, pois o tijolo é
feito no canteiro de obras. Além de
econômico, é um processo rápido:
"Uma casa com esta tecnologia pode
ficar pronta em dois a quatro dias",
explica o arquiteto, que já construiu

prima local (terra) e uma prensa manual ou hidráulica. O arquiteto esteve
divulgando a tecnologia na
Conferência das Cidades, realizada
em agosto, em Curitiba.
A arquitetura da terra usa a
técnica do solo-cimento, em que
tijolos formados por terra e uma
porção mínima de cimento e cal (3%)
compactados em prensas manuais
ou hidráulicas secam ao ar livre, sem
fornalhas e queima de madeira ou
carvão. Os tijolos, com dois furos,
encaixados uns sobre outros,
permitem embutir as redes
hidráulica e elétrica. O solo-cimento
pode ser usado na construção de
toda a casa, na fundação, piso,
paredes e telhado.
Os tijolos unidos com cola de

cerâmica dispensam a argamassa de
cimento, areia e cal. O arquiteto
explica que o segredo está na
compressão: "Depois que a casa está
pronta, o peso do teto trava a
parede”.
Economia - A redução dos gastos
com material de construção é
substancial. Com um saco de 50

Custo ambiental
Uma casa de 48 m2 com a
tecnologia convencional
consome, segundo estudos
de Ruy Arini:
- 150 árvores;
- 18 litros de óleo diesel;
- 18 quilos de gás;
- 5,4 kilowatts de energia.

25.800 m2 de moradias, até de alto
padrão, com o solo-cimento.
Do ponto de vista ambiental é
uma solução correta, pois sem usar
formas de madeira nem cortar
tijolos, reduz-se os entulhos,
responsáveis por 30% do custo da
obra, segundo o arquiteto. O tijolo
compactado também é isolante
acústico e térmico, podendo ser
adaptado em regiões de diferentes
climas. Como retém o calor ou o frio
por 12 horas, dispensa o uso de arcondicionado ou ventiladores.
Usando a técnica, 14 mil famílias
do interior de São Paulo poderão
construir casas de 40 m2, sem mãode-obra especializada e com
economia de 40% em relação à
tecnologia convencional. Em um
sistema de cooperativa, lançado em
outubro, moradores de São José do
Rio Preto, Biriguí, Assis e Bauru
pagarão R$ 120 por mês, financiados
durante 10 anos
Segundo as pesquisas de Arini, a
técnica foi usada pelos egípcios para
construir as pirâmides e outros
monumentos. Com o passar dos
anos, a terra prensada foi virando
blocos de pedra. Embora seja pouco
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Tecnologia ajuda
que
o homem
divulgado no Brasil, o solo-cimento é
usado na construção de 48% das
casas em todo o mundo.
Os recursos tecnológicos
avançam e agilizam as etapas de
criação, planejamento e produção.
Isto influencia diretamente nos
índices de produtividade, qualidade
e precisão. O engenheiro mecânico
Roberto Gregório, especialista em
pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, dá um panorama geral
das tecnologias que mudaram as
condições do trabalho no século 21,
dando maior agilidade e precisão aos
profissionais de engenharia e áreas
afins.
"Os softwares especializados
permitem fazer simulações de
situações e projetos. As
geoctecnologias (como imagens de
satélite e GPS - do inglês, sistema de
posicionamento global) permitem
mapear e localizar um ser vivo,
objeto ou equipamento. O
monitoramento de máquinas à
distância permite, por exemplo,
geração de energia por controle
remoto. Sistemas de informação
permitem fazer análise de
problemas e, finalmente, a internet,
o acesso rápido a um banco de
dados em qualquer lugar do
mundo, além de poder comprar
materiais, fazer pesquisas de
preços, além de cursos a distância."
O eletricista João Pedro
Kovalchuk, consultor e pesquisador
na área de Mecatrônica, lembra os
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celulares inteligentes: "Estes
aparelhos estão sendo usados por
equipes de grandes fábricas, como a
Votorantim e a Coca-Cola, para fazer
a manutenção de equipamentos.

Com o celular, que é um palmtop
evoluído, um técnico de
manutenção pode mandar uma
mensagem com informações e
imagem em vídeo do equipamento

Indicado para profissionais com curso superior completo,
que atuam ou queiram atuar na área das perícias ambientais
junto ao Poder Judiciário e Ministério Público.
Local: Instituto de Engenharia do Paraná - IEP
Apoio:
Inscrições: IEP - Rua Emiliano Perneta, 174
Curitiba - PR - Fone: (41) 322-9129
Data: 14 a 17 de outubro de 2003 (Terça à Sexta)
Horário: das 19h às 22h 45min.
Ministrante: Eng. Cláudio Rossi Machado
“Conhecimento e Técnicas Indispensáveis às Perícias de Meio Ambiente”
- Recursos Naturais - Legislação Ambiental
- Introdução à Economia Ambiental
- Impacto Ambiental - EIA/RIMA
- Diagnóstico do Meio Físico - Diagnóstico do Meio Biológico
- Diagnóstico do Meio Antrópico
- Prognose e Análise dos Impactos
- Métodos de Avaliação Monetária - Procedimentos Periciais
- Estudos de Casos.
Como ser

PERITO JUDICIAL

-Não é necessário curso ou concurso;
-Podem ser: liberais, funcionários
de empresas ou públicos;
-Horários flexíveis.

Adquira o Manual de Perícias em:

Rjuliano@manualdepericias.com.br
Fone: (53) 231-3622

T E C N O LO G I A

software

Bom exemplo:

livre

defeituoso e pedir instruções direto
para o fabricante, no mundo todo",
diz Kovalchuk. O custo entre U$ 150
a U$ 300 destes aparelhos torna seu
investimento interessante", conclui.
A economia na SEDU deve
ultrapassar os R$ 800 mil até o fim da
implantação do Software Livre
Paraná, programa coordenado pela
Secretaria Especial de Assuntos
Estratégicos. O objetivo é ter toda a
estrutura do governo estadual
utilizando o software livre até o final
do atual mandato.
O programa Software Livre

A Secretaria de
Estado do
Desenvolvimento
Urbano já
economizou R$350
mil com a adoção do
software livre

A solução em escadas

Madeira
Aço
Concreto
Alumínio
Fibra-de-vidro
Caracol
Profissionais

Sótão

conforme
T E C N O suas
L O Gnecessidades,
I A
desenvolvendo ou adaptando-os
para seu projeto. Como se sabe,
nenhum usuário está autorizado a
mudar o código-fonte de programas
padrão no
mercado.

Paraná prevê o uso de sistemas como
o Linux e aplicativos como o Open
Office em toda a administração
estadual. Estes programas são
chamados softwares livres porque
têm código-fonte aberto, isto é,
qualquer um pode mudar os
comandos de programação

Conferên
cia
internacional
A Conferência Internacional
Software Livre Brasil vai trazer para
Curitiba, de 5 a 7 de novembro, os
principais nomes do software livre
no mundo. Segundo o secretário
especial de Assuntos Estratégicos,
Nizan Pereira, o evento coloca o
Paraná no centro das discussões para
a democratização da tecnologia de
informação.” Estarão presentes o
presidente da Linux Internacional,
Jon "Maddog" Hall; o presidente da
Free Software Foundation, que

Residenciais

Custos
ESCADAS
- R$ 1.100 é o que custa a licença de uso do Windows e do
Office da Microsoft por estação de trabalho.

(41) 342-7464
CURITIBA - PR

www.forplas.com.br
Soluções especiais
Atacado e Varejo
Venda - locação - Assistência Técnica

- US$ 2,5 bilhões é o que o governo brasileiro paga,
anualmente, na compra de licenças de software.
- Os softwares livres não oneram o usuário com licenciamentos.
- R$ 3,5 milhões é o que o governo do Paraná economizou com
a migração de softwares proprietários para softwares com
código aberto nos últimos três meses.
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Construções

silenciosas
Em Curitiba,
iniciativas poupam o
meio ambiente e a
população de
problemas causados
pelos resíduos
produzidos pelas
atividades
econômicas e que
nem sempre têm
destino correto
A partir de agora, vizinhos e
natureza vão se ressentir o menos
possível dos transtornos que um
canteiro de obras pode
proporcionar. Foi o que aconteceu
durante toda a administração da
obra da nova sede administrativa da
organização social de interesse
público (Osip) Lactec: o edifício da
pirâmide, erguido no terreno da
Federação das Indústrias do Estado
d o Pa r a n á ( F i e p ) , n o b a i r r o
Guabirotuba, e entregue há cerca de
dois meses. A construção do espaço,
que deverá ser ocupado na
primavera, foi uma encomenda da
Universidade Federal do Paraná
(UFPR), que é associada à Fiep e
diversas outras entidades para a
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manutenção do Lactec.
A gestão ambiental começou a
ser posta em prática na fase de
licitação da obra, quando foi exigido
que as empresas de engenharia
candidatas ao contrato, além dos
requisitos habituais, tivessem
condições de atender também às
suas normas. “Quem olha o prédio
pronto não faz idéia das vantagens
que representou fazer o
monitoramento. Foi esse plus
estabelecido desde o edital de
concorrência que fez toda a
diferença”, conta o diretor técnico
da gerenciadora de obras Barros e
Stier, Roberto Stier, que agora está à
frente do seu segundo projeto de
gestão ambiental: uma fábrica de

explosivos em Lorena (SP).
O objetivo da exigência, conta
Stier, era que a sede da entidade,
uma organização social de interesse
público (Osip), refletisse a sua
missão: ser um órgão produtor de
excelência em tecnologia. “E um
cliente assim não poderia chegar
causando problemas. Seria o
contrário da sua filosofia”,
argumenta.
Com isso, ficou estabelecido
desde o início, entre outros
compromissos, que a construtora
não abandonaria a caliça - resíduos
de obra de alvenaria demolida ou em
desmoronamento,formados por
pedras e tijolos desfeitos - no local e,
mais que isso, faria a separação do
lixo gerado ao longo dos
aproximadamente 6 meses de
trabalho. Além do mais, qualquer
evento de impacto não previsto no
projeto de gestão prévia seria
imediatamente solucionado pelo
responsável técnico.
Foi o que aconteceu quando
começou a vazar óleo do tambor de
abastecimento do gerador de
energia. O defeito foi logo percebido
e os técnicos, antes mesmo de
concluir o conserto do equipamento,
providenciaram para que o óleo não
se infiltrasse no solo. O barulho
produzido pelo maquinário também
foi outro fator de impacto detectado
durante a obra. Por conta disso,

G E S T Ã O A M B I E N TA L

Bolsa de reciclagem
autora é informada sobre os
interessados e, então, toma a
iniciativa de fazer contatos com eles
para discutir os detalhes da possível
negociação. Muitos resultam em
vendas e outros, em doações. O
serviço é grátis.
Segundo a técnica responsável
pela Bolsa de Reciclagem, Elizabeth
Stapenhorst, a Fiep ainda não
computou o quanto de lixo industrial foi negociado e, em
conseqüência, deixou de ser
destinado aos aterros industriais.
Uma das poucas informações
disponíveis é sobre o líder de
negócios na bolsa: os resíduos
plásticos, cerca de 60% do total de
negócios. Esses resíduos, que a

seguir são picados pelas indústrias
compradoras para serem utilizados
na
fabricação de itens como
brinquedos, mangueiras e
embalagens, somente não podem
ser aproveitados na confecção de
embalagens para alimentos.

Pablito Pereira

chegou-se a mudar de lugar um
misturador de cimento. O barulho
não pôde ser totalmente eliminado
mas foi, pelo menos, minimizado.
Diminuir a dor de cabeça
provocada pelas sobras industriais
por meio da reciclagem é a meta da
Bolsa de Reciclagem da Federação
das Indústrias do Estado do Paraná
(Fiep), em operação há 2,5 anos. A
bolsa é a reunião de uma série de
anúncios classificados virtuais que
podem ser lidos no site
w w w. b o l s a f i e p . c o m . b r p e l a s
empresas cadastradas.
A forma de funcionamento do
site é sigilosa. A empresa autora da
oferta publica o anúncio, que é lido
pelas empresas interessadas.
A

Os números da Bolsa de Reciclagem
- 920 empresas de 30 diferentes segmentos industriais:
- 400 do Paraná
- 200 de São Paulo
- O restante de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais
- Já foram publicados 602 anúncios e concluídos 1,8 mil contratos
A Bidim - BBA

FIBERWEB tem o prazer de apresentar seu novo distribuidor exclusivo para o Estado do Paraná:

JULHO/AGOSTO 2003
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Resíduo

do

MAL
Por Sérgio Luis de Deus
O gerenciamento adequado dos
rejeitos se tornou, ao lado da busca
por matrizes energéticas
ecologicamente corretas e da
proteção dos mananciais de água,
uma das pernas básicas que
sustentam o tripé da preocupação
ambiental. “Essa é uma questão que
tem que ser sempre constante nas
empresas. Elas geram emprego e
renda, mas têm que estar
ambientalmente adequadas para
que se possa garantir a qualidade de
vida do meio ambiente e da
população, e a própria manutenção
da empresa no local onde ela está”,
afirma o engenheiro Rasca
Rodrigues, presidente do Instituto
Ambiental do Paraná (IAP).
A maior parte dos resíduos
descartados por indústrias e fábricas,
especialmente os químicos
representados pelos agrotóxicos, são
altamente poluentes e danosos à
natureza. Recentemente, o Paraná
presenciou casos que deixaram
marcas profundas no ecossistema
local e que deram uma pequena
amostra de como o “refugo” industrial pode ser perigoso para o
equilíbrio ambiental e humano.
Em janeiro de 2001, as
autoridades ambientais descobriram
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em São José dos Pinhais, na Região
Metropolitana de Curitiba, centenas
de tambores com resíduos de tinta
industrial. Os recipientes estavam
armazenados de forma irregular, a
céu aberto, em três terrenos
próximos aos rios Miringuava e
Itaqui, este último responsável pelo
abastecimento de água da cidade. O
lixo tóxico foi gerado pela empresa
Recobem Indústria e Comércio de
Tintas e Vernizes, falida em 1995,
que simplesmente esqueceu os
tambores por seis anos. O descaso
causou a contaminação do solo e
trouxe sérios danos à natureza ao
redor.
No mesmo ano, apenas dois
meses depois, veio à tona um caso
ainda mais grave: a contaminação
por chumbo em Adrianópolis, no
Va le d o R ib ei ra , a 1 22
quilômetros da capital
paranaense. Estudos
comprovaram que resíduos do
minério deixados pela
mineradora Plumbum,
desativada após 50 anos de
exploração, intoxicaram a
população e o meio ambiente.
Altas concentrações de
chumbo foram detectadas na
terra, no rio Ribeira do Iguape

e, especialmente, no sangue dos
moradores. Os mais afetados
foram as crianças: de um grupo de
94 examinadas, 60% tinham
concentração de
chumbo muito
a c i m a d o
aceitável. O caso
ainda hoje mexe
com o cotidiano
dos moradores,

Geração de resíduos em 2002 (PR)

Empresas
irresponsáveis

- 15,7 milhões de toneladas de resíduos foram gerados no Paraná.

contaminam solo e

- 634 mil toneladas foram classificadas como materiais perigosos.

água que abastece

- 350 mil toneladas de rejeitos ficaram nas fábricas e não tem uma
destinação final.

São José dos

- 9,5 milhões de toneladas são reutilizadas dentro da própria indústria.

Pinhais
e o poder público deu um prazo até o
fim de 2003 para que seja construído
um aterro sanitário para abrigar o
restante do chumbo.

Kambé

Responsabilidade - Os dois
casos têm em comum a falta
de preocupação com o
armazenamento dos
resíduos e a
omissão em

- 4 milhões de toneladas são levadas para fora das empresas, onde
são reaproveitadas.

* Fonte IAP

relação ao cumprimento das normas
que regem a destinação final dos
rejeitos. No âmbito estadual, a Lei
12.493/99 estabelece procedimentos
e critérios referentes a geração,
acondicionamento, coleta,
transporte e tratamento dos resíduos
sólidos, que abrangem desde o lixo
doméstico até o refugo industrial e
mineral, visando o controle da
poluição e a minimização dos
impactos ambientais. A Lei de
Resíduos Sólidos, como ficou
conhecida, proíbe o armazenamento
de lixo tóxico a céu aberto em todo o
território paranaense e deixa a cargo
das empresas a responsabilidade pela
destinação final do “refugo”.
“As atividades geradoras de
resíduos sólidos, de qualquer
natureza, são responsáveis
pelo seu acondicionamento,
armazenamento, coleta,
transporte,
tratamento,
disposição final,
pelo passivo
ambiental
oriundo da
desativação de
sua fonte
geradora, bem
como pela

recuperação de áreas degradadas”,
determina o artigo 4 da Lei. Já o artigo
14 estabelece que são proibidas no
Paraná as seguintes formas de
destinação final de resíduos sólidos:
lançamento in natura ou queima a
céu aberto, lançamento em corpos de
água, manguezais, terrenos baldios,
redes públicas, poços e cacimbas ou
ainda lançamento em redes de
drenagem de águas pluviais e
esgotos. O desrespeito à legislação
pode acarretar desde multa diária de
até R$ 50 mil até sanções
administrativas, como cancelamento
de licenciamento e fim da isenção de
impostos.
Mas a atual política do governo
do Estado tem caminhado no
sentido de esclarecer os riscos que as
indústrias correm
quando
os
resíduos não são tratados, e não
simplesmente punir os empresários
que por um motivo ou outro
infringiram a lei. Por isso, o IAP tem
feito vários apelos para que aqueles
que possuam passivos ambientais
em suas fábricas regularizem a
situação junto aos órgãos estaduais.
“Para o bem do meio ambiente, não
queremos que as indústrias que
descartam seus resíduos sem
tratamento existam na
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Na

caçados

poluidores
clandestinidade. A política que nos
move hoje é a regularização delas e
para isso estamos à disposição para
dar todo o suporte técnico
necessário para que elas se
enquadrem à lei, estabelecendo
prazos e agindo com bom senso”,
finaliza Rodrigues.
As empresas que despejam os
resíduos industriais no meio
ambiente estão sujeitas ainda às
normas do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (Conama). A
entidade editou, em junho de 1988,
a Resolução nº 06, que condicionava
o processo de licenciamento
ambiental mediante o controle dos
resíduos gerados ou existentes nas
empresas. De lá para cá, toda
empresa que requer o licenciamento
precisa apresentar o contrato com
outra empresa para cuidar e destinar
o lixo tóxico. Esta norma foi
modificada em outubro do ano passado pela Resolução nº 313, que
instituiu os Inventários Nacional e
Estadual de Resíduos Sólidos
Industriais.
O principal objetivo do
Inventário Estadual de Resíduos
Sólidos Industriais foi traçar um panorama da situação em que se
encontra a produção,
armazenamento e destinação final
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O governo do Estado
espera detectar
estoques irregulares
existentes nas
indústrias e as fontes
geradoras de resíduos
do lixo gerado pelas empresas no
Estado. Com base neste estudo, o
governo do Estado espera consolidar
um banco de dados sobre o assunto,
detectar estoques irregulares
existentes nas indústrias e as fontes
geradoras dos resíduos que
apresentam risco à população e ao
meio ambiente, e ainda incentivar o
desenvolvimento de tecnologias
industriais mais limpas, visando a
não geração de resíduos, que é o
princípio básico da atuação dos
órgãos ambientais estaduais quanto
ao gerenciamento do lixo. Em
seguida, por ordem de prioridade,
vem a redução do lixo produzido, a
reutilização, a reciclagem, o
tratamento e por fim a destinação
final correta.
Apesar de todo o mapeamento,
o risco da descoberta de outros
depósitos clandestinos de resíduos

As que mais descartam
dejetos sólidos

Os resíduos mais
descartados
Bagaço de cana; sucata de metais
ferrosos; resíduos de madeira
contaminados ou não; casca de
árvores (madeira, lenha); resíduos
orgânicos (sebo, soro, ossos,
sangue e outros da indústria
alimentícia).

- 36,24% - fábricas de produtos
alimentícios e bebidas
- 17,39% - de coque; refino de
petróleo; elaboração de
combustíveis nucleares e
produção de álcool
- 15,76% - de extração de
minerais não metrálicos

O estudo considerou 683
empresas de médio e grande porte

- 6,83% - de produtos de
madeira
Fonte IAP

As construtoras
contratam essas
empresas de
caçamba e a partir
daí não se sabe mais
para onde vão os
resíduos
ainda é grande, de acordo com
Rasca Rodrigues. “A possibilidade
de descobrir novos focos existe
porque temos empresas que foram
construídas há 30 anos, numa
época em que a legislação não
exigia muito como agora, que só
concede o licenciamento mediante
um planejamento do passivo
ambiental. Há um hiato muito
grande aí e por isso contamos com o
apoio da sociedade no sentido de
denunciar às autoridades qualquer
irregularidade, já que o crime
ambiental não prescreve”, explica.
Sobras da construção civil Em ressonância com a Resolução nº
307/2002 do Conselho Nacional do
Meio Ambiente, que estabelece

diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestão dos resíduos sólidos da
construção civil, o governo do
Estado, por meio do Instituto
Ambiental do Paraná (IAP), tem
estimulado os municípios a criarem
áreas especiais para selecionar e
reciclar as sobras provenientes de
obras e construções.
“Hoje, acontece que as
construtoras contratam essas
empresas de caçamba e a partir daí
não se sabe mais para onde vão os
resíduos. Em muitos casos, eles são
jogados em fundos de vale, que são
responsáveis por filtrar a água da
chuva, trazendo prejuízos ao meio
ambiente. A partir do momento em
que se cria um espaço de controle de
forma seletiva, você passa a
supervisionar a destinação final e a
trabalhar com a reciclagem da
madeira, por exemplo”, explica o
presidente do IAP. As prefeituras têm
até o final do ano para elaborar um
plano de gerenciamento dos dejetos
da construção civil.
Da mesma
maneira, o IAP
estabeleceu diretrizes técnicas e
procedimentos para o exercício das
responsabilidades das empresas
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Classificação dos
resíduos sólidos
* Resíduos comuns:
provenientes de residências ou
qualquer outra atividade que gere
resíduos com características
domiciliares, bem como os resíduos
de limpeza pública urbana.

ou animal, centros de pesquisa,
desenvolvimento ou
experimentação na área de
farmacologia e saúde, bem como
os medicamentos vencidos ou
deteriorados.

* Resíduos especiais,
subdivididos em:

4) De atividades rurais
(agrotóxicos): provenientes da
atividade agrossilvopastoril, inclusive os resíduos dos insumos
utilizados nestas atividades.

1) Industriais: provenientes de
qualquer atividade no âmbito da
indústria, bem como nas pesquisas
das atividades industriais.
2) Minerais: provenientes de
qualquer atividade de âmbito
extrativo, do beneficiamento dos
minerais, e da recuperação de solos
e áreas contaminadas.
3) De serviços de saúde (lixo
hospitalar): provenientes de
qualquer unidade que execute
atividades de natureza médicoassistencial à população humana

5) De serviços de transporte:
decorrentes das atividades de
transporte e os provenientes de
portos, aeroportos,
terminais
rodoviários, ferroviários e portuários
e postos de fronteira.
6) Radioativos: materiais
resultantes de atividades humanas
que contenham radionuclídeos em
quantidades superiores aos limites
de isenção especificados de
acordo com norma da Comissão
Nacional de Energia Nuclear
(CNEM), e que sejam de reutilização
imprópria ou não prevista.

(bancos, lojas, escolas, centros de
lojas, postos volantes de venda,
oficinas, shoppings, postos de
gasolina e similares, escritórios,
farmácias e outras).

9) Tecnológicos: provenientes
das indústria da informática, os
eletro-eletrônicos, ou automotiva,
ou de comunicação, e outros que,
após o encerramento de sua vida
útil, por suas características,
necessitem de destinação final
adequada.
10) De indústria bélica.

Pablito Pereira

11) De embalagem.
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7) Da construção civil: entulhos,
rejeitos e materiais oriundos das
atividades da construção civil em
geral.
8) De serviços: provenientes de
atividades comerciais e serviços

12) Resíduos perigosos.

E N E R G I A

BIODIESEL

Paraná
sai na

frente
Por Marília Kubota

O Paraná deu o primeiro passo
para formar uma cadeia de produção
econômica baseada na bioenergia. A
implantação do Programa
Paranaense de Bioenergia,
anunciado pelo vice-governador e
secretário da Agricultura e
Abastecimento, Orlando Pessuti, no
Seminário de Biodiesel do Estado do
Paraná, realizado em agosto, em
Londrina, está em vias de concretizar
uma política que cria alternativas de
renda para os pequenos agricultores.
A produção de biomassa - cultivo de
oleaginosas para a obtenção de
biodiesel - pode deter o êxodo rural e
os problemas causados pela
expansão desordenada de grandes
centros urbanos no Estado.
Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
metade dos municípios paranaenses
com menos de 10 mil habitantes está
encolhendo. A perda da população é
causada pela migração de pequenos
agricultores e trabalhadores rurais
vindos de municípios com os piores
índices de desenvolvimento humano
no Estado. O secretário Pessuti diz
que o governo do Paraná pretende

Programa de
biodiesel defendido
pelo CREA-PR produz
resultados práticos
através de iniciativa
do governo do
Estado.
levar aos pequenos municípios uma
política de desenvolvimento
sustentável com base na produção
de biodiesel, em pequena escala que
privilegiará a agricultura familiar.
A função do governo será
implantar ações de estímulo ao
desenvolvimento e difusão
tecnológica na produção de
oleaginosas. "A agricultura permitirá
produzir matérias-primas de ainda
pequena expressão comercial no
Paraná, como girassol, nabo, canola,
amendoim, mamona e pinhãomanso", garante Pessuti. Para a
produção em larga escala, o
secretário enfatiza a
regulamentação das matérias-

primas, com o Estado monitorando a
qualidade dos produtos e evitando a
competição com a produção dos
alimentos.
No Programa Paranaense de
Bioenergia, independente da escala,
os pequenos agricultores poderão
vender os grãos que produzirem
para as indústrias de biodiesel,
ampliando seu mercado. Os
agricultores terão ainda a alternativa
de produzir e vender óleo às
indústrias, usando os subprodutos
na alimentação animal, permitindo
melhoria na nutrição do rebanho e
aumentando a renda da
propriedade, informa o secretário.
Emprego e renda - É possível
projetar, sobre a realidade atual, um
exemplo de como seria uma cadeia
produtiva com base na bioenergia
local: se as prefeituras
dos
municípios paranaenses que estão
perdendo população por falta de
trabalho nas lavouras substituíssem
parte do diesel consumido por suas
frotas públicas por biodiesel,
criariam uma alternativa de renda
que fixaria seus habitantes no cam-
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beneficiando a comunidade, gerando
desenvolvimento e protegendo o
ambiente.

Teste de biodiesel em motores

po.
Os pequenos agricultores se
tornam os principais fornecedores do
combustível e as
prefeituras
poupariam metade do dinheiro gasto
com a conta do petróleo (que acaba
indo para empresas nem sempre
interessadas em distribuir renda e
melhorar a qualidade de vida nos
municípios). Sobraria mais para
investir em saúde e educação. O
dinheiro circularia no município,

Independência - Além da
criação da cadeia produtiva
associada às atividades agrícolas,
um dos fatores que mais agregam
valor à implantação de programas
de biodiesel são os “bônus verdes”.
Estes bônus são os benefícios
ambientais e à saúde dos cidadãos.
Estudos científicos comprovam a
diminuição de até ¼ da poluição
ambiental, de acordo com o professor José Domingos Fontana,
coordenador técnico do Centro
Brasileiro de Referência em
Biocombustíveis (Cerbio), instalado
no Tecpar. “Os cidadãos também
ganhariam em saúde, pois
componentes do diesel de petróleo
são comprovadamente
cancerígenos”, diz Fontana.
Em relação ao aspecto
econômico, é quase consenso no

O Paraná tem base produtiva rural
- Território de cerca de 200 mil km², equivalente a 2,3% do
território nacional
População aproximada de 9,7 milhões de habitantes,
ou seja, 5,7 % da população brasileira
- Responsável por 14 % da
produção agropecuária
- Responsável por 25 %
da produção de grãos
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meio acadêmico e entre os técnicos
do governo a adoção do biodiesel
etílico (formulado a partir de álcool
de cana-de-açúcar), por representar
menor dependência do óleo negro.
No aspecto mais visível ao
cidadão comum, o preço pago pelo
c o n s u m i d o r, u m e s t u d o d a
Associação Brasileira da Indústria de
Óleos Vegetais indica que o biodiesel
seria acessível em grande escala se
desonerado de impostos, como
informa o professor de Química da
E N E R G I A
Universidade Federal do Paraná
(UFPR), Luís Pereira Ramos.

CREA-PR: governo
reconhece empenho
O CREA-PR teve importante
papel na defesa de uma política de
biodiesel voltada aos interesses
regionais. Esta importância foi
reconhecida pelo governador
Requião, que enviou o presidente do
CREA-PR, Luíz Antônio Rossafa para
representá-lo no seminário que
lançou o Programa Combustível
Verde, em julho, em Brasília. O
programa, coordenado pelo
Ministério das Minas e Energia,
pretende criar uma política de
desenvolvimento sustentável para as
regiões mais pobres do país tendo
como base a produção de biodiesel.
“A contribuição técnica e
científica para o desenvolvimento de
políticas públicas de interesse do
Estado é uma das missões do CREAPR. A proposta de gerar emprego e
renda em comunidades onde a
energia será produzida é de grande

Pablito Pereira

E N E R G I A

Em centros tecnológicos do Paraná, como no Cefet (foto): experiências realizadas

O

combustível

abortado
alcance e substituirá a importação de
petróleo, aumentando a cadeia
geradora de serviços e
oportunidades”, comenta Rossafa.
Defender uma política que
sustente economias locais e
regionais nem sempre converge
interesses dos grupos de poder
econômico instalados num
território. Uma experiência sempre
lembrada é do Programa Nacional do
Álcool (Pró-álcool), que chegou a
movimentar 90% da frota nacional
de automóveis entre os anos 70 e 90.
Segundo o engenheiro e físico José
Bautista Vidal, secretário de
Tecnologia Industrial no governo
Ernesto Geisel (1974-1979), o Próálcool acabou por pressão do Banco

Ordenaram a
paralisação dos
ensaios sob alegação
de serem contrários à
Segurança Nacional
Mundial, que retirou o
financiamento aos pequenos
produtores de cana-de-açúcar.
Curioso é que o excedente da
produção nacional de álcool (1,5
milhão de litros), anteriormente
destinado ao programa, foi um dos
fatores que impulsionaram as
pesquisas para a viabilidade da
produção de biodiesel no Brasil.
O Paraná teve pelo menos um

A Revista Oficial
do CREA-PR

PARA
ANUNCIAR

caso de experiência frustrada por
pressão de grupos do poder
econômico. Uma iniciativa bemsucedida com o biodiesel, na região
de Maringá, há 20 anos, foi abortada
por questões políticas. Em 1983,
técnicos de uma indústria da região
testaram, durante 1 ano e oito
meses, o desempenho de diesel contra o biodiesel em quatro caminhões
Mercedes-Benz e Scania-Vabis.
O biodiesel, extraído de óleo de
algodão, provou ser mais lubrificante,
fazer menos fumaça e gastar menos.
Os técnicos ficaram eufóricos com os
resultados, mas os testes não
avançaram. Um certo dia, agentes do
extinto Serviço Nacional de
Informações, o SNI, ordenaram a

(41) 3023-4209

comercial@revista-pr.com.br
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Gestão

do

emprego
Por Ivan Schmidt
As empresas e, por extensão, o
pessoal que nelas trabalha, em todos
os níveis de competência, passaram
a sofrer um impacto antes
desconhecido sobre o desempenho e
as carreiras, tendo em vista os novos
requisitos para o sucesso. Daí, a
crescente preocupação com o que
passou a ser denominado, desde a
década passada, empregabilidade,
ou seja, o armamento necessário
para enfrentar e vencer o desafio de
prosseguir no emprego, ou
encontrar outro melhor.
Essa análise está baseada na
experiência do especialista em
liderança, John P. Kotter, professor
da Harvard Business Scholl, a
lendária escola norte-americana de
administração e negócios, de onde
têm saído as melhores cabeças para
o importantíssimo e exigente
mercado das altas realizações. Ele
adverte que o cenário descrito acima
está recheado de armadilhas e
oportunidades, sendo o primeiro
item representado pelo fato de que
sempre há alguém - inclusive no
estrangeiro - disposto a fazer seu
trabalho por muito menos, apesar de
as oportunidades serem
equivalentes.
Kotter consola os futuros
candidatos ao mercado de trabalho,
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A globalização da
economia, ao que
tudo indica,é um
fenômeno que veio
para ficar e produziu
uma série de
mudanças radicais e
entre elas, uma
acentuada
concorrência.
e os que nele estão, ao lembrar que
hoje a oferta está globalizada e
arranha o impensável número de três
bilhões de pessoas. Na medida em
que as mudanças ocorrem de modo
acelerado no mundo inteiro,
trazendo riscos econômicos e
instabilidades, “precisamos mais que
simplesmente pessoas que só sabem
fazer funcionar os sistemas
existentes”.
Em entrevista concedida à
Coletânea HSM Management,
reproduzida no Brasil pela Publifolha
(SP, 2002), Kotter afirmou que o
mundo das empresas precisa “de um
número maior de pessoas capazes de

oferecer produtos e serviços
melhores, diferentes, mais baratos, a
fim de poder sobreviver e prosperar”.
O professor diz que esse é um
processo que exige mudanças
também na liderança, atribuindo às
escolas e às próprias empresas
grande parte da tarefa de ensinar
às pessoas a serem boas
administradoras e líderes
capazes.
Empregabilidade A coordenadora do
N ú c l e o
d e
Empregabilidade
da FAE Business
School, Nancy
M a l s c h i t z k y,
atualmente
cursando
doutorado
e
m
Engenharia
d
e
Produção,
concorda
c o m a s
opiniões
s o b r e a
necessidade
imperiosa de
a p r e n d e r
sempre. Ela frisa

Kambé

que “não é apenas o conhecimento
adquirido nos cursos de formação
técnica ou universitária que garante
a colocação de um profissional em
determinada empresa, e muito
menos sua permanência durante
alguns anos”.
Nancy é bastante clara ao
declarar que “o conhecimento deve
ser atualizado sistematicamente,
haja vista que a
evolução das
tecnologias se
deu de maneira
muito rápida e,
e
m
conseqüênci
a disso, os

processos produtivos tiveram que se
adaptar às mudanças”. Ao lado da
obtenção de conhecimento
atualizado e diversificado, “o ser
humano precisa também
desenvolver habilidades de
comportamento que atendam às
exigências de relacionamento
interno e externo nas organizações
de trabalho”.
É nesse contexto que, nas aulas
dos cursos de graduação e pósgraduação da FAE, ela se refere ao
conceito de empregabilidade,
definindo-o como a “busca
constante do desenvolvimento de
habilidades e competências
agregadas pela via do conhecimento
e s p e c í f i c o e p e l a
multifuncionalidade que tornam o
profissional apto para a obtenção do
trabalho dentro ou fora da
empresa”. Nancy torna ainda mais
objetiva a apreciação ao acrescentar
que “um dos ativos mais importantes
da empresa moderna são as pessoas
e seu conhecimento”.
Patrão ou empregado Quando se fala de empregabilidade,
neologismo consagrado pelo
linguajar empregado no universo das
consultorias de gestão e qualidade
total, deve-se compreender que a
mesma se aplica a qualquer
modalidade de trabalho, “seja na
montagem do negócio próprio ou na
prestação de serviços como
empregado de pequena, média ou
grande empresa”, assinala.
Cinco fortes raízes dão
sustentação à árvore da
empregabilidade: 1)
experiências profissionais, 2)
competências, 3)

comportamento, 4) rede de contatos
e, 5) capital acumulado.
A experiência profissional,
segundo essa ótica, é necessária para
sustentar a aplicabilidade dos
conhecimentos adquiridos ao longo
da carreira, além de proporcionar a
identificação dos erros e acertos
decorrentes da prática em trabalhos
anteriores. “As competências
sinalizam o nível de conhecimento
(expertise) que o profissional deve
possuir para o desempenho de suas
atividades”, diz a professora. Ela
enfatiza que o comportamento é que
vai determinar a forma do
relacionamento interpessoal
necessária para a convivência com
clientes internos e o atendimento
dos clientes externos.
A prospecção de novos negócios e
a aproximação de novas
oportunidades de trabalho são fruto
da rede de contatos estabelecida
pelo profissional de qualquer área,
cujo interesse vital deve estar
centrado na busca do entendimento
de que a maioria dos preceitos da
administração pode ser dispensada
diante do novo, “embora muitos dos
processos passados devam servir de
base para o que deve ser feito com o
novo”. A coordenadora da FAE
esclarece “que é dessa forma que
devemos compreender o significado
de know how, vivência dos problemas
e habilidade para encontrar as
soluções adequadas”.
Por fim, Nancy se refere ao capital
acumulado, especialmente em se
tratando de profissionais que
resolvem tocar seu próprio negócio,
como um instrumento necessário
para a abertura e manutenção da
empresa. “No caso de busca de nova
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Quando a satisfação da clientela começa a
despencar, a alternativa é buscar uma
mudança radical na maneira de agir
oportunidade como empregado, o
profissional terá condição de
escolher com mais tranqüilidade, já
que seus compromissos estarão
garantidos por um determinado
período”.
A empregabilidade maior ou
menor do profissional que está
inserido no mercado, ou dos que
estão em busca de oportunidades
de trabalho, segundo Nancy, “está
baseada no desenvolvimento
técnico adquirido na academia, mas
também no desenvolvimento
comportamental, que é infinito”.
Felizmente, constata, as escolas já
se preocupam muito com esses
fatores, e por isso estão tratando de
colocar no mercado profissionais
cada vez mais preparados para
trabalhar em equipe, exercer
liderança, ter boa comunicação e
amplo relacionamento, além do

iTn Rt eAr eBs As eL H
em
O ampliar o
conhecimento da cultura da
empresa onde trabalham,
interagindo de forma proativa na
busca da excelência.
“O diferencial exigido pelo
mercado deve ser buscado pelo
profissional em fontes extracurriculares, em cursos de pósgraduação ou nas oportunidades
oferecidas pelas próprias empresas,”
recomenda Nancy, lembrando que
“afinal, o responsável direto pela
defesa da carreira é o profissional
mesmo”.

Qualidade total
Para o consultor Vicente Falconi,
orientador técnico da Fundação de
Desenvolvimento Gerencial (FDG),

O profissional é responsável por sua carreira. Este é um diferencial que o mercado busca
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introdutor do conceito de qualidade
total no Brasil, o principal gargalo em
nosso país é a formação de pessoal,
“porque isso não é coisa que se faz
em pouco tempo”. O
desenvolvimento de uma boa equipe
de trabalho demanda vários anos,
tendo em vista a carência de valores
humanos que existe entre nós: “Não
que as pessoas não sejam boas. A
atitude é ótima. Mas os profissionais,
em geral, são despreparados. O
desleixo histórico com a qualidade
da educação nesse país já
comprometeu as empresas
irremediavelmente. Vamos enfrentar
dificuldades competitivas por falta
de gente”.
Falconi também diz que o
empresário brasileiro não está muito
preocupado com alguns cuidados
que deveria tomar, e nem se
acostumou ainda com a idéia de que,
na maioria das vezes, a solução está
no apoio de uma consultoria. A
experiência da FDG ilustra com
propriedade o raciocínio de que é
preciso padronizar os processos
críticos de trabalho, treinar as
pessoas, fazer a análise do risco e
supervisionar a operação.
No caso específico do profissional
que se estabelece por conta própria
com o ideal de obter sucesso na
carreira,
partilhando-o
com
eventuais parceiros, mesmo numa
empresa pequena ou média, Falconi
aconselha que “gestão não é ficar
fazendo exercícios de criatividade, é
simplesmente fazer o óbvio
acontecer”. Mas ele constata que
99%
desses profissionais não
conseguem fazer isso, porque “as
melhorias não são padronizadas, a
análise de risco não é feita e o

T R A B A L H O

Desenvolva

talentos

Há muitas características para serem desenvolvidas, mas
algumas atualmente estão sendo mais visadas:
Trabalho em equipe: característica que deverá ser
desenvolvida diariamente, pois toda empresa preza a
participação mútua de seus colaboradores.
Flexibilidade e Iniciativa: dois elementos que, se não
forem trabalhados com eficácia, poderão vir a privá-lo de
alguma oportunidade. Não fique estático, isto é,
acomodado ao que você gosta e sabe fazer. Procure outros
conhecimentos e o autodesenvolvimento diariamente, para
conquistar algo mais.
I n t e r- r e l a c i o n a m e n t o :
construir um bom
relacionamento com os outros, ter tato para expor um
ponto de vista ou fazer alguma crítica ao trabalho do outro,
tornam-se diferenciais para a empresa por serem um
aspecto motivacional entre os colaboradores.
Auto-estima: para assumir qualquer cargo, o mercado
de trabalho busca uma pessoa positiva, cheia de vida,
alegre, com auto-estima e confiante, que contribua com a
empresa e com a missão da empresa. Se você está com pena
de si mesmo, não irá conseguir se encaixar neste perfil.

Dicas de sucesso
O Núcleo de Empregabilidade da FAE Business
School oferece uma série de conselhos úteis para
assegurar uma carreira de sucesso profissional. As
principais são:
i

Desenvolva seu potencial de empregabilidade
- Procure conhecer o mercado de trabalho,
suas necessidades e expectativas,
tentando adaptá-lo ao seu perfil e
potencial.

i

Ética profissional acima de tudo - Nunca deixe
o desespero ou a insegurança fazerem com
que seus princípios sejam deixados de lado.
Não pense só em si: tenha sempre uma
visão global, formando, assim, uma parceria
empresa x você x colegas de trabalho. Não
critique ou reclame de empregos
anteriores ou de pessoas com quem
trabalhou.

i

Marketing Pessoal - A primeira
impressão é que fica, por isso, a
educação e sinceridade são
prioridades. Seja você mesmo, sem ser
extravagante ou demasiadamente tímido. A
discrição é imprescindível.

i

Numa entrevista
entrevista, evite ficar mexendo as pernas,
fumar ou manifestar qualquer tique nervoso. Não
sorria o tempo todo, nem gesticule em excesso.
Evite ficar mudando de posição na cadeira,
cruzar os braços ou ficar rindo alto. Olhe para o
entrevistador, sem encará-lo ou constrangê-lo.

i

De olho nas oportunidades - Deixe as
inseguranças de lado e visualize as oportunidades
que estão batendo à sua porta. Se surgir alguma
oferta de estágio ou de emprego em uma empresa
de que você nunca tenha ouvido falar, vá em busca
de informações.

i

Busque
Busque, acima de tudo, o que você realmente quer,
concentrando seus esforços na busca deste ideal,
sabendo excluir as dificuldades que possam estar

i

i

É importante ter:
Os dez mandamentos para quem precisa estar pronto
para atuar no mercado de trabalho.
1 Fluência numa língua
estrangeira.

equipe e se relacionar com
vários tipos de pessoas.

2 Bom nível de conhecimento
técnico.

7 Respeito pelas culturas e
características diferentes das
pessoas com quem se
relaciona.

3 Disposição para estar
sempre aprendendo e se
aprimorando.
4 Capacidade de lidar com
situações novas.
5 Coragem para assumir
responsabilidades e novos
desafios.
6 Flexibilidade e espírito de
cooperação para trabalhar em

i

i

8 Criatividade para sugerir
inovações constantemente.
9 Habilidade para falar em
público e efetuar
apresentações com clareza e
objetividade.
10 Capacidade individual de
dar e receber ajuda.

i
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Gestão

participativa
o exemplo do

CREA-PR

Por Ivan Schmidt
Em busca do sucesso,
organizações de toda natureza
superam pressões e buscam
instrumentos capazes de detectar
problemas, planejar ações corretivas
e colocá-las em prática. Esta foi a
percepção do presidente do
Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura do Paraná (CREA-PR),
Luiz Antonio Rossafa, que desde
2001 prepara a entidade para
assumir, definitivamente, novos
modelos de gestão. A reestruturação
de métodos de trabalho já representa
ganhos para toda a organização.
“Para o CREA-PR este era o dever
de casa que estava por fazer, e a
realização da tarefa se impunha
como uma necessidade inadiável”,
reconhece o engenheiro-agrônomo
C e l s o R o b e r t o R i t t e r,
superintendente da instituição. Com
a identificação de problemas o rumo
adotado foi a realização de um
diagnóstico
criterioso e o
levantamento de dados acumulados.
“O diagnóstico nos mostrou os
diversos pontos de estrangulamento
que precisavam ser suplantados com
urgência”, afirma Ritter.
Gestão moderna - O CREA-PR
optou pela prospecção do mercado
com a finalidade de localizar uma
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Há organizações,
públicas ou privadas
que, sob a pressão
de diferentes
circunstâncias, são
postas, literalmente,
entre a cruz e a
espada
empresa de consultoria especializada
na área de gestão, com sólida
presença no segmento. A escolha
recaiu sobre a Fundação de
Desenvolvimento Gerencial (FDG),
sediada em Belo Horizonte, que
atende clientes no Brasil e no exterior.

O trabalho começou em meados
de 2001, obedecendo a proposta de
busca da melhoria da qualidade de
gestão do Conselho, com base no
Sistema de Gerenciamento de
Resultados. Depois, foi realizado um
levantamento minucioso da rotina
diária do trabalho nas seis regiões
operacionais (Curitiba, Ponta Grossa,
Pato Branco, Cascavel, Maringá e
Londrina) e suas respectivas
inspetorias. O relatório apontou o
que deveria ser alterado nas rotinas
para melhorar o desempenho nas
respostas exigidas pela clientela.
Recuperação - A elaboração do
projeto de qualidade de gestão do
CREA-PR ocorreu durante reuniões
mensais ao longo do ano de 2002.
Desses encontros participavam os
funcionários das seis regionais, de
quatro departamentos e duas áreas
(Secretaria Geral e Jurídica).
“O objetivo era a verificação do
nível de absorção e execução do
método de trabalho por parte dos
servidores das várias instâncias do
Conselho e o estímulo à participação
mais aberta desses agentes na
formulação de estratégias próprias.
“Este é o comportamento que o
presidente Luiz Antonio Rossafa
defende para a consolidação de um

modelo gerencial cujas soluções
tenham a irrestrita participação da
base”, conta Ritter.
“Já podemos perceber a melhora
em todos os níveis. Tanto no
desempenho dos servidores, como
no aumento do índice de satisfação
dos profissionais e empresas que
demandam os vários serviços e/ou
produtos oferecidos pelo Conselho”,
explica o superintendente. Até 2005,
na visão do presidente Rossafa, o
enfoque preferencial deve estar no
interesse do cliente, “a quem a
organização deve dirigir toda a sua
atenção”.
Impecável - O método adotado
é extremamente dinâmico e exige um
comprometimento de todos os
funcionários da organização. A
organização trabalha com a
perspectiva de disponibilizar
informações que, ao chegar às mãos
de um conselheiro para a emissão do
juízo cabível, seja considerado
impecável.
Ritter dá um exemplo do êxito
desta cultura de qualidade adotada
pelo corpo funcional da instituição:
“No último mês de julho a

amostragem
na gama de
T R A B A Lrealizada
H O
serviços do CREA-PR indicou que a
margem de falhas operacionais havia
baixado ao nível zero”.

Gerência de
Resultados

Consultoria corrige
rota do CREA-PR para
atender melhor
profissionais e
sociedade
O líder da equipe de consultores
da FDG, Joel Souza e Silva, explicou
que a necessidade do CREA-PR era
arrumar a casa com base na melhoria
do gerenciamento dos
procedimentos internos. A
consultoria propôs ao Conselho o
Curso de Gerência por Resultados
envolvendo o pessoal da sede e das
regionais, com o objetivo fundamental de nivelar o conhecimento entre
gerentes e supervisores. Os diretores
da instituição, por sua vez, foram
chamados a participar de um
seminário com o mesmo enfoque, no
qual as noções do método de
trabalho a ser instituído foram

Métodos e objetivos discutidos entre todos da organização

minuciosamente analisadas. Desta
nova perspectiva, diz Souza e Silva,
foi possível o estabelecimento de um
plano de ação que visa diminuir e
eliminar problemas originados pelo
atraso e burocracia.
Foi com a largada deste processo
de exame do ambiente interno e
externo e, graças à aplicação de uma
metodologia de trabalho “que o
CREA-PR conseguiu redefinir com
sucesso sua missão em relação a
produtos, clientes, e, no final da
equação, à própria sociedade”,
comenta Souza e Silva.
Atuação externa - Para o
triênio 2003/2005, a direção do
CREA-PR estabeleceu como desafio a
inserção da organização num
ambiente externo mais amplo. É
importante que a sociedade tenha
pleno conhecimento de atuação do
Conselho e do potencial de
contribuição que uma instituição
com esta responsabilidade
socioeconônica pode agregar à
formulação de projetos estratégicos
para o desenvolvimento das
organizações humanas. “Na
verdade, este sempre foi o anseio do
presidente Rossafa, que tomou a
decisão de sistematizar a ação
interna antes de partir para a
projeção da organização junto ao
público externo”, afirma.
Na verdade, conclui Souza e
Silva, “o objetivo do CREA-PR é
melhorar cada vez mais as respostas
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Na

velocidade

da

informática
Segundo o gerente do
Departamento de Informações,
bacharel em Ciência da
Computação, Renato Barros, “o
verdadeiro negócio da entidade está
em transformar informação em
conhecimento, pois é esta a melhor
forma de fazer andar o sistema de
gerência”. Barros acrescenta que o
investimento feito no setor
possibilita ao associado, em
qualquer ponto do Estado onde haja
um computador ligado à internet,
obter de forma virtual a localização
de protocolos e processos de
fiscalização, além de verificar
débitos com emissão de boletos,
ficha cadastral, atualização de
endereço, certidão de registro
(pessoa física ou jurídica) e pesquisa
de profissional por carteira ou
nome.
Para o controle efetivo de suas
ARTs, o profissional poderá obter online uma nova ART, listar todas,
pesquisar por número, baixar ARTs,
listar ARTs digitadas e não emitidas e
fazer a reemissão de ARTs via
internet. Para ter à disposição os
serviços virtuais disponibilizados
pelo CREA-PR, o profissional deverá
obter senha de ingresso em área
restrita do site dirigindo-se à Central
de Informações pelo telefone 0800-
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O esforço feito pela diretoria do CREA-PR no
sentido de fazer com que a organização seja
mais rápida e eficiente no trato com seu
público tem no setor de informática uma
preciosa ferramenta.
410067.
“Até o final de 2003, o CREA-PR
pretende fazer uma reformulação
total em seu site (que registra até 600
acessos/dia), a fim de transformá-lo
em portal, cumprindo mais uma de
suas metas que é proporcionar aos
associados e à própria sociedade
uma ampla fonte de consultas e

maior facilidade para resolver
problemas”, diz o gerente do Deinf.
Um exemplo prático do apoio que o
setor de informática representa para
a organização é o tempo para a
expedição de um registro
profissional que, atualmente, não
excede a 10 dias, mas “esta
conquista deve ser também

C O P E L

Contratos

lesivos
na

Copel
Contratos que
previam a compra de
energia causaram
prejuízos financeiros
à Copel e ao
governo do Estado
A devassa realizada nas contas
da Companhia Paranaense de
Energia Elétrica (Copel) mostrou que
vários acordos firmados pela gestão
anterior para compra de energia
foram lesivos aos cofres do Paraná.
Apenas os contratos com a norteamericana El Paso, sócia majoritária
da Usina Termoelétrica de Araucária,
e a argentina/espanhola Cien
(Companhia de Conexão Energética)
causaram um rombo de R$ 500
milhões no caixa do Estado, de
acordo com avaliação do atual
governo. Os mesmos contratos
foram responsáveis ainda por boa
parte do prejuízo líquido de R$ 320
milhões registrado pela Copel no ano
passado segundo o presidente da
estatal, o ex-governador Paulo
Pimentel. "Só os pagamentos feitos
pela energia de Araucária e da Cien
somaram meio bilhão de reais, mas
essa energia gerou uma receita

insignificante à companhia. Bastaria
que esses dois contratos não
existissem e a Copel teria encerrado o
ano com lucro, mesmo com toda a
desvalorização do real e os efeitos
dos outros problemas", considerou.
A descoberta de cláusulas lesivas
à saúde financeira da companhia,
como a compra obrigatória de
energia mesmo que isso não fosse
necessário (take or pay, ou seja, use
ou pague), fez com que o
governador Roberto Requião
determinasse a interrupção dos
pagamentos feitos como

adiantamento e o início de um
processo de renegociação dos
acordos a patamares mais aceitáveis.
"Renegociamos os contratos para
restituir-lhes o equilíbrio econômico
e financeiro", informou Pimentel. Um
ponto determinante para a revisão
foi a alta do dólar, motivada pela
crise internacional e pelos
movimentos especulativos
que
desvalorizaram o real diante da
moeda norte-americana em 52% no
ano. Além de atingir em cheio o
endividamento da Copel em moeda
estrangeira (que responde pela
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metade da dívida total de R$ 2,2
bilhões), a desvalorização
praticamente inviabilizou a compra
de energia, que estava atrelada ao
dólar.
O governo do Estado se via
obrigado ainda a pagar valores
muito acima dos praticados no
Mercado Atacadista de Energia. No
caso da Usina Elétrica a Gás (UEG) de
Araucária, a Copel se comprometeu
em contrato a adquirir por US$ 42 o
megawatt/hora (MW/hora) toda a
produção da usina, que tem
potência instalada de 469 MW/hora
(o suficiente para abastecer uma
população de 1,5 milhão de pessoas
como a de Curitiba). O mesmo
acontecia no acordo com a Cien,
empresa argentina controlada pela
espanhola Endesa. Firmado em fins
de 1999, o contrato previa a compra
de 800 MW de energia associada,
pelo prazo de 20 anos, ao custo de
US$ 28 o megawatt/hora. O
problema é que tanto num caso
como no outro a mesma energia
poderia ser comprada em moeda
nacional, no mercado aberto, por
apenas R$ 5, e os contratos foram
firmados numa época em que havia
o temor da falta de energia, o que
não ocorreu, pois o Paraná continua
superavitário na produção de
eletricidade. "Se mantivéssemos o
contrato com a UEG, pelo qual a
Copel tem de pagar cerca de R$ 1
milhão ao dia, e ainda pagássemos o
da Cien, teríamos uma dívida de R$
1,2 bilhão, ou de cerca de um terço
do faturamento líquido da
companhia", esclareceu o presidente
da companhia. "Com uma situação
dessa, a Copel teria sua
competitividade totalmente
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Receita x lucro
Lucro líquido no primeiro
semestre de 2003:
R$ 266,1 milhões
Receitas líquidas no primeiro
semestre:
R$ 1,397 bilhão

Incluindo os
consumidores livres,
o mercado próprio
da companhia
consumiu 9.279
GWh (gigawattshora) de janeiro a
junho de 2003.
comprometida e poderia ficar
quebrada no máximo em um ano",
previu.
Por causa de contratos como o
firmado com a El Paso e a Cien, a
Assembléia Legislativa do Paraná
instalou uma Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) para investigar os
acordos e operações financeiras
firmados pela Copel nos últimos
anos, entre elas o caso da compra de

créditos tributários da empresa
Olvepar, no valor de R$ 39,6 milhões,
em dezembro do ano passado, que
causou um prejuízo de R$ 108
milhões à companhia. Sem
mencionar os R$ 13,6 milhões de
prejuízo ao Estado na
comercialização de energia sem
licitação com a empresa Tradener,
suspeita de improbidade
administrativa e corrupção. A CPI
presidida pelo deputado Marcos
Isfer foi prorrogada por mais 120
dias em julho e está investigando a
fundo todos os contratos suspeitos.
Na primeira semana de setembro, a
CPI colheu o depoimento de Ingo
Hübert, o ex-presidente da Copel e
ex-secretário da Fazenda na gestão
Jaime Lerner. Ele se defendeu das
acusações de ter avalizado as
negociações com a Olvepar e a UEG,
e assegurou que não havia nenhum
impedimento para que os contratos
fossem assinados pela companhia.
Mas é certo que operações como
estas fizeram com que o
endividamento líquido da Copel nos
últimos cinco anos praticamente
dobrasse de 23% para 43,9%. De
acordo com o balanço da estatal
divulgado em junho, a dívida de R$
1,1 bilhão em dezembro de 1997
subiu para R$ 2,2 bilhões em
dezembro de 2002. "Esse é um dos
legados deixados pelo modelo neoliberalista que se tentou implantar
no sistema
elétrico brasileiro",
criticou o governador Roberto
Requião. Ainda assim, a situação
financeira da Copel é bem melhor
que a do conjunto das empresas
elétricas brasileiras, em especial
daquelas que foram privatizadas. "O
que mostra a importância da

C O P E L

A energia
que não veio
resistência em se privatizar a Copel.
Foram os paranaenses que
impediram que a situação da
empresa fosse pior do que é hoje",
destacou ele, lembrando a ação
consciente e decisiva do CREA-PR na
campanha contra a privatização da
companhia.
A Termoelétrica de Araucária foi
construída numa associação entre a
empresa norte-americana El Paso
(60%), a Copel (20%) e a Petrobrás
(20%) a um custo de mais US$ 300
milhões para fornecer energia por 20
anos ao Paraná. A UEG aproveitaria o
gás vindo da Bolívia para a produção
de energia, mas incrivelmente falhou
na elaboração do projeto e construiu
uma usina cujo combustível para
mover as turbinas é o gás de petróleo
e não o gás boliviano como se
esperava, tornando obsoleto todo o
equipamento instalado. "A UEG seria

fantástica na Arábia Saudita, mas
está num ambiente rigorosamente
inadequado aqui no Paraná",
disparou o governador Roberto
Requião, que ficou irritado ao saber
que a usina ainda não funcionava,
mesmo
depois de ter sido
inaugurada, com toda a pompa, no
final do ano passado. "Se esta usina
fosse usada numa crise para atender
a demanda do sistema brasileiro, ela
poderia explodir como uma bomba,
derrubando como um castelo de
cartas o sistema nacional",
completou Requião. Para garantir a
adaptação da termoelétrica para o
uso do gás boliviano, foi preciso
construir, pasmem, uma nova usina a
um custo de US$ 43 milhões. Para
fechar com chave de ouro a série de
irregularidades, o contrato para
compra de energia da termoelétrica
até hoje não havia sido reconhecido
pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel).
Apesar de todos os argumentos,
a tentativa de renegociar os termos
do contrato da UEG até agora não
surtiu efeito. A El Paso não aceitou

"A UEG seria
fantástica na Arábia
Saudita, mas está
num ambiente
rigorosamente
inadequado aqui no
Paraná”
sentar à mesa para conversar e
tentou acionar a Copel na Câmara de
Comércio Internacional (CCI) de
Paris, na França, foro especial
designado em contrato, alegando
inadimplência do Estado. A empresa
tentou derrubar uma liminar
concedida em favor do Estado, mas
uma decisão do Tribunal de Justiça
do Paraná tornou sem efeito
qualquer decisão vinda do tribunal
francês. Enquanto isso, a Justiça
brasileira aprecia o pedido da estatal
para que seja decretada a nulidade
da cláusula que remete a questão a
um juízo arbitral em Paris. Mas em

A Copel investiu no
primeiro semestre de 2003:
R$ 62,5 milhões em obras de
expansão e sistemas de
distribuição
R$ 23,7 milhões em obras de
transmissão
R$ 5,7 milhões em
telecomunicações
R$ 4,9 milhões em obras de
geração
R$ 26,5 milhões em projetos,
nos quais a Copel tem
participação.
R$ 123,3 milhões (total dos
investimentos)

Roberto Requião
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C O P E L

Resgate

Social
Com o respaldo de quem lutou
pela não privatização da Companhia
Paranaense de Energia Elétrica
(Copel), a diretoria do CREA-PR
elaborou, em conjunto com outros
órgãos representativos da classe,
uma série de seis propostas para que
a estatal volte a funcionar como uma
empresa fomentadora do
desenvolvimento social, econômico
e tecnológico do Paraná, gerando
riquezas e divisas para o Estado. Na
visão do presidente do Conselho, o
engenheiro agrônomo Luiz Antonio
Rossafa, é necessário resgatar o
papel para o qual a Copel
originalmente foi criada nos anos 60
e que por muitas décadas foi
desempenhado com êxito e
lucratividade.
“As privatizações no setor
elétrico produziram, como resultado
direto, uma série de desacertos que
implicaram na perda da qualidade
dos serviços, no aumento das tarifas
e na diminuição acentuada de
investimentos no setor”, explica,
lembrando que os últimos governos
abandonaram sua responsabilidade
de gerir o setor, distanciando-se do
princípio básico pelo qual a energia
se constitui num bem público de
caráter estratégico. “O Estado
adotou uma política de reforma
institucional, ditada pelo Fundo
Monetário Internacional, e abriu
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Entidades propõem
medidas para
resgatar as funções
sociais da Copel
mão de seu papel de gestor. A
energia foi inserida num regime de
mercado onde se busca a
competitividade, gerando graves
riscos porque garante o
ressarcimento de eventuais
prejuízos, sem garantir benefícios.
Houve uma inversão conceitual do
caráter de serviço público essencial,
transformando-a numa commodity,
isto é, numa mercadoria, submetida
a variações e incertezas”, lamenta.
Além disso, com os desafios do
novo século, faz-se necessária uma
redefinição das políticas para o setor.
“É preciso rediscutir a política
energética e seu papel na geração e
distribuição de renda da população,
através de mecanismos de controle
social, na busca do resgate da
cidadania”, diz. Um dos grandes
desafios a serem encarados passa
pela discussão de uma nova matriz
energética. A proximidade do limite
da capacidade de geração a partir de
hidroelétricas aponta para outras
soluções num Estado com vocação
agro-silvo-pastoril, formado

predominantemente por pequenas e
médias propriedades rurais. Nesse
contexto, a geração de energia de
fontes renováveis, não poluidoras
como a biomassa, surge como um
caminho natural a ser seguido. “A
geração de energia a partir da
biomassa abre uma oportunidade de
particular importância para a
recuperação do patrimônio
ambiental do Estado, pois utiliza a
energia solar, convertendo-a em
energia química, através do processo
de fotossíntese”, explica Rossafa.

outras
e a verticalização da
C
O Pempresas
E L
empresa para traçar a linha que
necessariamente a Copel terá que
seguir daqui para frente.
publicidade e eficiência (artigo 37,

As propostas

Por isso, na visão do CREA-PR é de
extrema importância para o futuro
do Paraná e de seu povo que a Copel
reassuma sua função de pesquisar,
estudar, planejar, construir e explorar
a produção, a transformação, o
transporte, o armazenamento, a
distribuição e o comércio de energia,
em todas as suas formas. Na
elaboração de suas propostas, o
Conselho abrangeu as energias
elétrica e de combustão, a pesquisa e
o desenvolvimento, as
telecomunicações, as parcerias com

Energia Elétrica : expandir o
sistema de energia elétrica,
viabilizando uma matriz energética
não agressiva ao patrimônio natural,
renovável e não poluente, geradora
de renda e fomentadora de
desenvolvimento para o setor
privado e a sociedade em geral.
Energia de Combustão: viabilizar
a participação da empresa no setor
da energia de combustão de origem
não fóssil, priorizando a biomassa,
oportunizando e democratizando,
de maneira complementar, o
surgimento de novas empresas e
novos empreendimentos, gerando,
em conseqüência, renda e novos
empregos.
Pesquisa e desenvolvimento :
Criar um núcleo de pesquisas para a
geração de novas tecnologias no
setor energético, tendo como
escopo traçar as ações estratégicas
de médio e longo prazo, no âmbito
tecnológico, garantindo a
competitividade do Estado através
de uma Matriz Energética
Paranaense.
Telecomunicações : buscar a
excelência na transmissão de dados,
voz e imagens para a comunidade,
servindo de referência para o setor.
Parcerias: rever todas as parcerias
e contratos já firmados, focando nos
princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade,

capítulo 7o da Administração Pública,
da Constituição Federal),
assegurando à Copel a situação de
sócia majoritária nos
empreendimentos considerados
estratégicos ou classificados como
relevantes para a consecução dos seus
objetivos. Na questão emergencial
dos contratos com a empresa argentina Cien, Usina Elétrica a Gás de
Araucária e Petrobras, articular com o
Ministério das Minas e Energia e o
Ministério de Relações Exteriores com
vistas a ampliar o escopo das
negociações referentes a esses
contratos, extrapolando a análise do
simples vínculo formal, de maneira a
abranger as relações com a Petrobrás
e também entre o Brasil e a Argentina.
Verticalização : promover a
verticalização da Copel através de
alteração estatutária de forma a
garantir representação legal única,
com autoridade executiva máxima a
ser exercida pelo presidente da
empresa; estabelecer metas,
medidas e itens de controle para as
tarefas operacionais e
administrativas que permitam a
aferição de resultados e sua
consonância com os objetivos
voltados para o desenvolvimento do
Estado; implementar auditoria
interna, subordinada diretamente ao
Conselho de Administração, com um
plano de auditagem; estruturar e
dimensionar o quadro funcional,
estabelecendo um plano de
treinamento de pessoal voltado para

SETEMBRO/OUTUBRO 2003

CREA-PR

41

Obracadabra - O Portal Obracadabra presta
serviços e alavanca negócios na área da Construção Civil
e nas necessidades de profissionais que atuam na área.
No ar desde julho de 2000, o Portal está aberto para
divulgação de conteúdo de interesse técnico e comercial
a todos que queiram dividir o seu conhecimento com a
comunidade. Traz artigos gerais sobre os vários
segmentos da engenharia, informações atualizadas
colhidas em várias fontes oficiais e veículos de
comunicação, de agenda de eventos e cursos, feira virtual com empresas, produtos e serviços, e outros links
interessantes.
htttp://www.obracadabra.com.br
Engenharia de Segurança - A Sociedade Brasileira
de Engenharia de Segurança (Sobes) se dedica ao
desenvolvimento da Engenharia de Segurança com vistas
à proteção do trabalhador, à valorização profissional e à
melhoria da qualidade do ambiente de trabalho. Fundada
em 1971, é a organização mais antiga do Brasil na área da
Engenharia de Segurança e foi a fonte inspiradora do
texto da Portaria 3237/72, do Ministério do Trabalho, base
da Legislação que regulamenta o exercício da Engenharia
de Segurança do Trabalho.
http://www.sobes.org.br
SOEAA - ”Ao traçarmos Cenários de Futuro para o
Brasil, temos uma visão do que pode vir a acontecer
com o nosso país, ao mesmo tempo que
oportunizamos uma tarefa democrática envolvendo o
Sistema, na antecipação da qualidade de vida desejada
para a nação brasileira. Vivemos hoje um intenso
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processo de transformações que
atinge todo o planeta, e essas
mudanças trazem conseqüências
diretas para a sociedade. No decurso
de antevisão do futuro, Ciência e
Te c n o l o g i a a p a r e c e m c o m o
componentes fundamentais para o
desenvolvimento da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia”. Este é um
trecho retirado do site oficial da 60ª Semana Oficial da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (SOEAA), que
fala sobre o tema central do evento. O site traz todas as
informações necessárias para o profissional se inteirar
sobre a SOEAA. Existem links sobre os estandes,
programação, local do evento, patrocinadores,
painéis, trabalhos, vídeos e notícias. Além de uma
apresentação de Brasília, a cidade que irá sediar o
evento.
Http://www.soeaa.org.br
Sócio ambiental - Uma organização brasileira
construindo soluções sustentáveis que garantam
direitos coletivos e valorizem a diversidade sócioambiental. O Instituto Socioambiental (Isa) é uma
associação civil de direito privado, sem fins lucrativos,
qualificada como Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (Oscip), desde 21 de setembro de
2001. O Isa tem como objetivo principal defender bens
e direitos sociais, coletivos e
difusos relativos ao meio
ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e
dos povos. Um site
politicamente correto com
notícias socio-ambientais, links
para campanhas como “Áreas
Protegidas em Perigo” e outros
bem interessantes, como o que
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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.

