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arta do editor
CREA-PR
Órgão oficial do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná

Mais um ano que a equipe da Revista CREA-PR dividiu
com os leitores matérias que, na maioria das vezes, abriram
possibilidades e apontaram alternativas para a construção
de uma sociedade melhor, sustentável e socialmente
responsável. Na verdade, o papel das nossas reportagens é
fazer a defesa do patrimônio de todos os paranaenses e
brasileiros.
A nossa tarefa é passar a mensagem de que o
desenvolvimento para todos, sem excluídos, é o
desenvolvimento sustentável. Aquele que deve oferecer
boas condições de vida hoje, sem comprometer a satisfação
das necessidades das futuras gerações. Os nossos
princípios editoriais são: proteção ambiental e igualdade
social e econômica.
Desenvolvimento sustentável é um dos
grandes
desafios da sociedade moderna. Não é mais possível
pensar em eliminação da pobreza e crescimento econômico
sem considerar a sustentabilidade. Todos, pessoas,
empresas e governos, devem olhar diferentemente para a
gestão e gerência de suas atividades. É um novo olhar sobre
a geração de renda e emprego.
Durante 2003 levamos até você informações sobre o
mercado de trabalho no Paraná; denunciamos os perigos
que ameaçavam o Aqüífero Guarani; levantamos a
discussão da utilização do biodiesel como alternativa limpa
e renovável de energia; explicamos o Mercosul; mostramos
as vantagens de aproveitar a água da chuva; conversamos
sobre a função social das cidades; publicamos modelos
ecológicos para construção de moradias; expusemos os
perigos dos transgênicos e as vantagens da agricultura
orgânica; resgatamos a história do Paraná, entre muitas
outras pautas que dizem respeito à nossa qualidade de vida.
Um ano produtivo. Mas já estamos apontando nossas
páginas para 2004 e seus desafios. Continue nos
acompanhando. Sua leitura é o alimento de nosso trabalho.
E, assim, vamos continuar desenhando palavras que
possam colaborar para a consolidação de um mundo mais

Mário Milani
Editor
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Repensando
O

Paraná
Por Luiz Antonio Rossafa
Pouco tempo depois de ter sua circulação ampliada com a venda em
bancas, e credenciar-se no exigente mercado editorial como veículo
participante e eficaz no debate das principais questões paranaenses e
Luiz Antonio Rossafa é
presidente do Conselho
Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia
do Paraná (CREA-PR)

nacionais, a Revista CREA-PR está iniciando seu sétimo ano de publicação
ininterrupta com a certeza de ter dado inestimável contribuição ao
aprofundamento

da

discussão

do

projeto

estratégico

para

o

desenvolvimento sustentável do Paraná.
Muitos foram os obstáculos e desafios suplantados até agora. O que
ficou no passado serve de testemunho fiel das grandes conquistas. A
elevação da tiragem para 55 mil exemplares e os leitores em todos os
municípios paranaenses constituem o principal resultado e estímulo
constante ao nosso trabalho. A ampla repercussão alcançada entre os
leitores, medida pela quantidade de manifestações que chegam após cada
lançamento, também é um marco que nos ajuda na definição dos temas que
merecem abordagem editorial adequada à sua relevância socioeconômica
para o conjunto da população.
Aliás, nesse aspecto há que se destacar a diversidade da agenda de
ensaios e reportagens publicados em nossas edições, que não apenas
representam os avanços e contribuições que os segmentos profissionais
associados ao CREA-PR têm dado à sociedade, mas sobretudo uma visão
crítica que busca estabelecer novos parâmetros de avaliação, investigação
e formação de critérios seguros para uma postura francamente
empreendedora.
O próprio Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Paraná buscou uma leitura nova da conjuntura, dedicando-se a uma
análise proficiente da necessidade interna de agilizar o andamento e a
eficiência dos serviços tradicionalmente prestados ao público-alvo, para
então respaldar a projeção institucional com vistas a conquistar a atenção
de um universo mais significativo.
Nesse sentido, a Revista CREA-PR, em momentos estratégicos para o
debate, tem franqueado suas páginas ao tratamento de temas importantes
para a comunidade como a matriz energética, água, agronegócio,
agricultura orgânica, transgênicos, habitação, urbanismo e transportes,
contemplando outras questões relevantes como a ALCA e o Mercosul,
além da oportuna tarefa de pensar e retratar as oportunidades bem-
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sucedidas na geração de emprego, trabalho e renda, sobretudo no que diz
respeito aos projetos de inclusão social.
Para quem está acostumado à leitura dos temas estampados em nossas
páginas, chamamos a atenção para a questão relativa à produção do

“O que ficou no
passado serve de

chamado combustível limpo, o biodiesel, cuja matéria-prima é a

testemunho fiel

praticamente inesgotável reserva representada pela biomassa existente no

das grandes

Brasil. Temos participado desse debate com o entusiasmo que caracteriza
os idealistas e patriotas que a ele devotam o melhor de sua capacidade
intelectual. Esse é o caminho que o país deverá trilhar daqui para a frente,
em primeiro lugar porque precisa mais que nunca romper as amarras
econômicas que o prendem a interesses financeiros sufocantes mas,
essencialmente, porque é também insofismável a necessidade de propiciar
a grandes camadas da população meios capazes de melhorar a qualidade
de vida mediante a distribuição eqüitativa da riqueza.
Foi com base nesse discernimento que a Revista CREA-PR e o próprio
Conselho passaram a desempenhar um papel institucional relevante, na
medida que permitiram a agentes profissionais de especificações múltiplas
no campo da ciência e da tecnologia, uma inserção tão objetiva e de
qualidade quanto é necessitada a sociedade contemporânea de soluções
inteligentes e duradouras, além de política e economicamente corretas.
Para cumprir com acerto a agenda a que se propôs, a publicação tem se
esmerado em ouvir ponderações, comentários e, mesmo, as reclamações
que os leitores estão se sentindo encorajados a nos encaminhar. Na
verdade, uma prática que conta com nossa inteira simpatia e estímulo.
O CREA-PR vai continuar insistindo na tese de que a sociedade exige
mudanças claras e racionais em muitos setores, e que não há mais espaço
para a procrastinação das soluções. A informação deve ser cada mais
democratizada e posta à disposição da cidadania, porque nada é mais
ultrajante do que se sentir enganado. Por isso, o debate dos assuntos que
mais de perto interessam à sociedade deve ser cada vez mais intenso e
aberto, como ocorre nessas páginas.
A idéia motriz do Projeto Paraná, mediante o qual a instituição
consignou sua aproximação responsável dos legítimos anseios da
comunidade, é que a vida dos paranaenses precisa melhorar. Mas, para
isso, é também necessário desenvolver a consciência de que agentes
políticos, econômicos e produtivos estejam unidos na aplicação de um
conjunto de medidas que resulte no incremento da renda interna gerada
pelas cadeias produtivas de alimentos, complementadas pelas cadeias
transversais da produção de insumos, agroindústria, energia, tecnologia,
logística, finanças e outras. Somente com o aumento da produção e sua
correlata conversão em benefícios sociais é que os cidadãos paranaenses
serão favorecidos.
Melhor distribuição da renda, redução do diferencial da capacidade
aquisitiva dos cidadãos e repartição equilibrada dos investimentos públicos
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Senhor Presidente - Quero agradecer a
maravilhosa acolhida que tive na cidade de
Curitiba, na pessoa do Sr. Mario Milani, e
assessores da Enter Comunicação, que me fez
uma enorme gentileza de publicar uma parte
do meu trabalho profissional, na edição de nº
24, setembro/outubro de 2003, com uma
linda e criativa capa, e uma reportagem muito
bem sintetizada, o que me deixa feliz por
encontrar pessoas tão profissionais e com
enorme qualidade de trabalho. Com isso
imagino ter algumas pessoas querendo falar
comigo, e deixo aqui meus e-mails ruy.arini@fmu.br /
ariniruy@hotmail.com / tel 11 9928 5828 / 3167 3766 res /
5574 0949 - 5549 7448.
Ruy Arini

Saudações paulistanas - Gostei muito do estilo da
revista e das matérias. Seria possível nos enviar um exemplar
para guardarmos e também para consultar mais sobre o
Estado? Parece brincadeira, mas estamos um do lado do outro
e pouco conhecemos um do outro. Também gostaria de
disponibilizar nossos veículos para envio e possíveis
publicações de matérias. Para nós , tudo que possa
acrescentar no desenvolvimento do ser humano interessa, pois
somos um veículo pertencente a uma ONG voltada à
propagação da paz, cultura e educação, baseada nos
princípios budistas de Nitiren Daishonin.
Márcia Nicola - BS Oportunidades
Qualidade

de

informação - Parabéns
pela Revista CREA-PR.
Essa nova linha de
pensamento de
entidades de classe
deve ser ampliada para
outros setores, inclusive
para o sindicato dos jornalistas.Temos um jornal extremamente
voltado para a classe, quando deveria ser ao contrário, ou, pelo
menos, uma mescla de assuntos sindicais com pautas voltadas à
sociedade, como incentivar a comunidade a cobrar qualidade de
informação.
Enfim, a revista do CREA-PR é um bom exemplo.

Prezados colegas - Parabenizando a iniciativa de divulgar
tecnologias sustentáveis na Revista CREA-PR, gostaria de fazer
uma pergunta e uma observação sobre a informação dada no
artigo sobre tijolos de solo-cimento, de que essa tecnologia foi
trazida para o Brasil pelo Arquiteto Ruy Arini, cujo trabalho é sem
dúvida de muito valor. Gostaria de saber em que ano o Arquiteto
Ruy Arini haveria trazido essa tecnologia (de prensagem de tijolos
ou das construções de solo-cimento em
geral?) para o Brasil. Que eu saiba, essa tecnologia está no Brasil
Alexandre Palmar
há muitos anos. Eu mesmo ajudei a construir e divulgar
construções de solo-cimento durante meus anos de trabalho na
Aproveitar a água - Lançamos o reservatório para água de
Emater-PR, inclusive com uma 'casa demonstrativa' ao lado do
chuva no primeiro prédio de Londrina- Edifício De Angelo.
antigo Escritório Municipal de Agudos do Sul - PR. Por outro lado,
Gostaríamos de mandar um release para ser publicado na Revista
o colega Engº Agrº Edson Hiroshi Seó desenvolve há anos um
CREA-PR.
trabalho de treinamento e capacitação de mão-de-obra social
(e.g.; Jovens e desempregados) para prensagem de tijolos e
Cesar Ballarotti - Engenheiro
construções de solo cimento (http://www.brasil.terravista.pt
/Claridade/3933/inicio.htm), junto à
Fundação Franciscando de SP. Estão
Centro Universitário Filadélfia
Credenciado - Dec. De 24/04/2001 - DOU 25/04/2001
promovendo inclusive a implantação de
Mantenedora: Instituto Filadélfia de Londrina
uma ecovila nesses moldes, disponível no
site www.clareando.com.br.
0800-4007708
(43) 3329-7708 (Londrina e região)
www.cedempt.com.br
Geraldo Deffune G. de Oliveira
Eng° Agr° (USP); M.Sc. &
Ph.D.(Univ. of London)
Do Editor: Suas considerações
foram encaminhadas ao arquiteto.

ATENÇÃO - MATRÍCULAS ABERTAS PARA 2004
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NIVEL LATO SENSU em LONDRINA -PR
Em conformidade com a Resolução 01/2001 CES/MEC
. Agricultura Sustentável 360 horas
. Engenharia Ambiental 360 horas
. Engenharia de Avaliações de Bens e Perícias 430 horas
. Engenharia Elétrica, Eletrotécnica, Eletrônica e Telecomunicações - 432 horas
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Nível internacional - Gostaria de parabenizar a Enter
Comunicação e toda a sua equipe por esta nova empreitada
da Revista CREA-PR. Já era tempo da revista sair do gueto e
chegar ao grande público justamente por tratar de questões
pertinentes ao país - a sociedade vai sair ganhando com esta
revista, que já vinha sendo referência nacional antes mesmo
de chegar às bancas. A Revista CREA-PR não só é necessária
para o nosso país como também tem a consistência
semelhante de outras publicações internacionais, isto sem
falar na arte e diagramação arrojada. Para que ela seja
completa acho que só falta uma seção dedicada às artes e à
cultura, visto que muitos engenheiros, arquitetos, etc.,
também atuam neste ramo. Fica aí a minha sugestão.

Jornalista
Transgênicos - Sou assessor de
imprensa da rede de ONGs e
movimentos sociais da “Campanha
Por Um Brasil Livre de Transgênicos”.
Estamos propondo uma pauta à
Revista CREA-PR. Aliás, bela iniciativa,
tomara que outros CREAs sigam o
mesmo caminho. O assunto são os
transgênicos e o impacto negativo
sobre a economia do PR se acontecer
a liberação do Brasil para os
organismos geneticamente
modificados (OGMs).

Werner Schumann - Produtor e diretor de cinema
Carlos Stauts - carlostautz@uol.com.br
Cadastro - Tomei conhecimento da Revista CREA-PR e
gostaria de saber qual é o e-mail oficial do jornalismo dessa
publicação para inclusão no e-mailing do Instituto
Tecnológico Simepar, do qual sou assessora de imprensa. Fico
grata pela atenção.
Valéria Prochmann
Sistema de exaustão em silos - Peço a gentileza de
publicar o desenvolvimento de um sistema de exaustão para
silos de armazenagem de grãos, visando evitar explosões,
efetuar secagens e pulverizações.O projeto foi desenvolvido
pelo Engenheiro Rui Skroch de Andrade e testado com sucesso
em protótipo. O idealizador foi meu aluno na pós-graduação
em Engenharia de Segurança do Trabalho.Quem
mostrar interesse, contactá-lo pelo e-mail
ruiskandrade@aol.com.

Reivindicação - Tenho recebido regularmente a Revista
CREA-PR. Leio e releio todos os assuntos e reportagens
abordadas pela interessante publicação. Fala-se do
engenheiro agrônomo, arquiteto, civil, enfim, todos os tipos
de profissionais que possuem e pagam o CREA. Eu sou um
engenheiro que também possui e paga, ou melhor, faço a
minha contribuição como os demais profissionais. Mas só que
nunca se aborda a minha profissão nesta revista. Não se
encontra nenhum artigo, nota ou comentário em relação ao
engenheiro têxtil. Uma das maiores reivindicações da classe
dos engenheiros têxteis é que em todas as outras áreas da
engenharia é necessário que haja um profissional da área
para que se possa realizar uma obra ou para que a empresa
funcione. No caso específico da engenharia têxtil, não
encontramos nenhum tipo de exigência ou obrigação.
Douglas Cardoso - Engenheiro Têxtil

Roberto Fantini Neto

8

CREA-PR

Mercosul - Prezado Mário Milani,
parabéns pelo trabalho que você faz
como editor da Revista CREA-PR.
Especialmente pela escolha dos temas
que sempre acrescentam informações. Entre
os exemplos, estão questões
fundamentais como Aqüífero
Guarani, transgênicos,
Mercosul. Estendo meus
cumprimentos aos engenheiros
pela visão abrangente,
responsável e futurista.

Congratulações - Pela primeira vez em muitos anos a
Revista CREA-PR ( edição de novembro/dezembro 2003) nos
chamou a atenção de forma positiva, não seguindo o caminho de
suas antecessoras, o lixo. Finalmente pudemos ler artigos técnicos
voltados para técnicos onde, além de atuais, os assuntos foram
inteligentemente apresentados e condensados. A revista fez jus
àquela que entendemos ser a principal função de nosso conselho,
manter seus associados informados e atualizados quanto à
assuntos que tenham a ver com sua formação profissional,
deixando considerações político-ideológico-partidárias por conta
dos profissionais do ramo. Congratulações aos responsáveis por
esta mudança, ela vem resgatar o profissionalismo do nosso
CREA e a confiança daqueles a ele ligados.

Dalva Maria Gapiski -

Cesio Righesso
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Projeto

Pablito Pereira

Paraná
A Revista CREA-PR pautou o ano de 2003 pela pesquisa e divulgação de
iniciativas existentes no Estado e no país que avalizam as diretrizes
apontadas no Plano de Desenvolvimento Sustentável para o Estado do
Paraná. O projeto, nascido de iniciativa do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná, indica caminhos para
minimizar as carências dos atuais modelos econômico e social do Estado e
foi entregue aos candidatos ao governo na campanha de 2002
“O profissional da engenharia
deve atuar como coadjuvante do
progresso e não como um vendilhão
da riqueza natural”, tem reiterado o
engenheiro agrônomo Luiz Antonio
Rossafa, presidente do CREA-PR, em
todas as oportunidades que tem de
manter contatos diretos com os
diversos segmentos profissionais que
fazem parte do conselho.
Rossafa
prossegue,
com o
entusiasmo de sempre, a pregação de
que o Estado precisa de um Projeto de
Desenvolvimento Sustentável, sem o
que não haverá geração de emprego,
trabalho e renda, tornando cada vez
mais remota a premência da
distribuição da riqueza.
O presidente do CREA-PR
enfatiza, ainda, não ser possível que

um Estado como o Paraná, “que
realiza a proeza de produzir sete quilos
de alimento/homem/dia”, não esteja
praticando um projeto capaz de
eliminar os desequilíbrios regionais, a
diferença de renda entre as famílias e
o estímulo ao desenvolvimento das
chamadas cadeias produtivas.
Foi exatamente para dar essa
contribuição ao Estado que o
CREA-PR associou-se a outras
entidades de representação
profissional, especialmente o
Conselho Regional de Economia
(Corecon), a fim de dar à luz o Projeto
de Desenvolvimento Sustentável para
o Estado do Paraná, documento
entregue, aliás, aos candidatos ao
governo na campanha de 2002.
O projeto, com a objetividade

necessária a cada caso, definiu linhas
fundamentais para conciliar o esforço
do crescimento sem perdas para a
sociedade e agressões irreversíveis ao
meio ambiente. Algumas diretrizes
básicas:
! ·Reestruturação das atividades
rurais, recuperação de áreas
degradadas, atividades de maior
densidade econômica e proteção
ambiental.
! ·Contenção da concentração
econômica e populacional e
ocupação harmônica do território
estadual.
! ·Apoio institucional ao
desenvolvimento de atividades
privadas via incentivos fiscais, infraestrutura e negociações de interesse
da base econômica.
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O objetivo final do
projeto é o
desenvolvimento
sustentado
! ·Planos diretores de
desenvolvimento das principais
cadeias produtivas existentes.
! ·Sistema institucional de
planejamento e controle para
instrumentar decisões de política
econômica.
! ·Criar conselho consultivo de base
plural para discutir macro políticas
de interesse estadual.
O documento lançado pelo CREAPR no primeiro semestre de 2002
concluiu que, apesar de o Paraná ter
apresentado alguma aceleração nas
transformações, ampliando a
participação relativa no setor de
serviços e na indústria, sua base mais
expressiva continuará a ser por muito
tempo ainda “as cadeias de produção/
correlação”, tais como soja/milho,
cana de açúcar, horticultura, café,
mandioca, florestas, aves, suínos e
pecuária.
A constatação está forçosamente
colada à evidência de que o
agronegócio, nos últimos anos, tem
sustentado os superávits comerciais,
decisivos para o desempenho das
contas externas do país. A discussão em
alto nível que aponta alternativas em
áreas vitais para a viabilidade de
projetos de expansão das cadeias
produtivas correlatas, tais como matriz
energética, água, biomassa, modais de
transporte, comunicações, preservação
ambiental, inclusão social, crédito
solidário e inserção profissional
responsável, entre outros temas, é
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também parte efetiva do elenco de
medidas que o CREA trabalha para ver
contempladas nas políticas públicas de
desenvolvimento.

Inclusão
assegurada
Renda - Viabilizar o crescimento da
renda interna pela dinamização das
potencialidades latentes e das práticas
consagradas. Paralelamente, dentro de
uma perspectiva de sustentabilidade,
oportunizar a distribuição desta renda
de uma forma socialmente mais
equânime, com a recuperação e a
manutenção do equilíbrio ambiental.
Equilíbrio - Amenizar as diferenças
regionais internas por mecanismos de
distribuição eqüitativa da renda, por
uma política equilibrada dos
investimentos públicos e de fomento
dos investimentos privados. O
incremento da renda paranaense
requer não só o aumento quantitativo
da produção, mas,
ainda, a
preocupação com a sua conversão em
benefícios sociais. Assim, o crescimento
econômico deverá vir acompanhado
de alternativas geradoras de emprego
e de oportunidades de novos negócios
espacialmente distribuídos de forma
equilibrada.
Complementaridade - Estabelecer uma rede de funções que se
complementem espacialmente e
através das cadeias produtivas.

Sustentabilidade
é equilíbrio

Pretende-se um desenvolvimento
ampliado e progressivo, que busque o
equilíbrio entre o crescimento
econômico, a eqüidade social e a
preservação do ambiente, para as
gerações atuais e futuras.
Crescimento econômico Embora por si só não seja suficiente, o
crescimento econômico da região é
condição necessária. A dinamização
dos potenciais sediados no
agronegócio, a complementação de
funções nodais das cadeias
produtivas, mormente da
agroindústria, políticas públicas de
fomento da produção rural,
reordenamento das políticas
financeiras e tributárias, abertura de
mercados internos e externos,
modernização logística, avanço
tecnológico, corte de dependências
externas de capitais e insumos, são
medidas que, integradas, por certo
levarão ao incremento da renda
interna do Paraná.
Eqüidade social - O alcance de
uma eqüidade social passa pelo
conceito de inserção de todos na
cidadania. Esta inserção tem sua
resposta na prática através de, pelo
menos, três diretrizes políticas:
melhor distribuição de renda, em
que as distâncias entre o poder
aquisitivo dos cidadãos seja reduzida,
sobretudo para os situados nos
extremos menores;
melhor distribuição dos
investimentos públicos, de forma que
todas as camadas sociais, de todas as
regiões, tenham acesso aos bens
comunitários básicos, reduzindo
significativamente as diferenças entre os

E M P R E G O

Um

Estado

informal
Por Marília Kubota

A Pesquisa Nacional por Amostra
Alta carga tributária tributário arcaico e rançoso. Os
de Domicílio (PNAD), do IBGE, de
impostos cumulativos e com alíquotas
estimula sonegação elevadas estimulam a sonegação e
setembro de 2002 a setembro de
2003, mostra que dos 75 milhões de
interferem nas estruturas do mercado.
e joga milhões de
trabalhadores brasileiros, 42 milhões
Inibidores dos investimentos, das
brasileiros no
(mais de 1 milhão são paranaenses)
exportações e das atividades
não contribuem para a previdência.
produtivas, eles concorrem muito mais
mercado informal
Os que contribuem menos são os
para encarecer os preços e dificultar a
de trabalho
agricultores (10,2%), os empregados
vida de quem trabalha”, opina.
domésticos (28%) e da
construção (28,9%).
Sonegação - Rockemback
E a informalidade penaliza os
fez um estudo sobre a carga fiscal
socialmente desfavorecidos.
e o trabalho no Brasil. Segundo
Outro dado do IBGE, na Síntese
suas estatísticas, o brasileiro paga
dos Indicadores Sociais (2001),
mais de 60 impostos e taxas, que
mostra que os 40% dos
chegam a representar 36% do
paranaenses mais pobres ficam
Produto Interno Bruto (PIB). Cada
com 28% das vagas do mercado
ponto percentual a menos
informal, enquanto esta taxa é
representa R$ 12 bilhões por ano.
cinco vezes menor entre os 10%
A economia formal sonega R$ 80
mais ricos na mesma situação.
bilhões, enquanto a
No caso dos mais pobres,
informalidade provoca uma
significa trabalhos como
evasão fiscal de R$ 170 bilhões.
camelôs, vendedores de
“A economia informal revela
alimentos e empregados
u m a c o n s i s t ê n c i a
domésticos. Os mais
macroeconômica que chega a
empreendedores aparecem nos Mais de um milhão de paranaenses trabalham sem registro
causar espanto no mundo
14 a 16 horas por dia.
dados oficiais como autônomos
financeiro”, afirma. O
Esta situação, segundo o
ou trabalhadores por conta própria,
economista defende o combate aos
economista Almir Rockemback, devemascarando uma realidade de uma
produtos piratas através da cidadania
se
à
alta
carga
fiscal
brasileira.
“O
população sem direito à
fiscal: o consumidor teria
Custo Brasil é um subproduto da
aposentadoria, férias, 13º e
compensação de impostos, por
estupidez manifestada num sistema
assistência médica, e que trabalha de
exemplo, do imposto de renda, se
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Economiacara,

burocrata e

pedisse sempre a nota fiscal quando
comprasse algum produto ou serviço.
Segundo dados do IBGE, em dez
anos, de 1991 a 2001, a
informalidade saltou de 16,5 para
30% na indústria. O presidente da
Federação das Indústrias do Paraná
(Fiep), Rodrigo Loures, diz que para
diminuir a informalidade é preciso
transformar a economia. “Os juros
devem ser usados não para combater
a inflação mas para fomentar a
produção e o emprego, gerando mais
renda na sociedade”, diz.
Opinião parecida tem o
presidente da Associação Comercial
do Paraná (ACP), Marcos Domakoski:
“As altas taxas de juros que impedem
o acesso ao crédito, os impostos
cumulativos, a burocracia que
dificulta a abertura e o registro de
micro e pequenas empresas e o
obsoletismo da CLT levam os
trabalhadores e as empresas para o
mercado informal”, afirma.
Domakoski diz que a ACP tem feito
reuniões com o governo e políticos
para interromper a ânsia por mais
tributos. Precisamos reverter o círculo
vicioso de altas taxas de juros que
diminuem investimentos e aumentam
a dívida pública, que requer mais
impostos. É preciso fomentar o círculo
da poupança, da renda e do
emprego, sugere. Para isto, a ACP
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Pablito Pereira

obsoleta

Juros altos, impostos e burocracia dificultam o surgimento de micro e pequenas empresas

Segundo
especialistas, os
juros devem ser
usados para
fomentar produção
e emprego
quer a redução da taxa Selic, evitar o
aumento do Cofins e modernizar as
leis trabalhistas.
Uma
das
Desleal conseqüências da informalidade,
além da precariedade das condições

de trabalho, é a competição desleal
no mercado: quem trabalha na
legalidade acaba pagando por quem
não paga impostos. Por isto, a ACP
comemorou o projeto da Prefeitura de
Curitiba para disciplinar a realização
de feiras e exposições no município.
O documento prevê igualdade de
condições entre comerciantes
estabelecidos na cidade e expositores
de fora.
Isso resolve um problema sério
que afeta e reduz o faturamento do
comércio local. As feiras
normalmente são realizadas em
épocas típicas, como inverno, início

E Me ocasiões
P R E Gconsideradas
O
do ano letivo
oportunistas. A intenção é
regulamentar esses eventos e garantir
pelo menos 30% do espaço para as
empresas de Curitiba.

Iniciativas que
geram emprego
Dos 5,5 milhões de paranaenses
que estão no mercado de trabalho,
cerca de 1,1 milhão (dados do PNAD)
não tem carteira assinada. A
Secretaria do Trabalho, Emprego e
Promoção Social do Paraná (SETP)
tem três programas de apoio para
minimizar estes indicadores: o Banco
Social, o Economia Solidária e o
Disque Pequenos Serviços.
O Banco Social, criado em 2001
para conceder
microcrédito a
trabalhadores informais, já liberou R$
52 milhões, pelo menos 63%
destinados a quem não tem registro
na carteira. As taxas de juro, para
investimentos ou capital, são de 1,5%
ao mês. A estimativa da SETP é ter
atingido mais de 43,5 mil
trabalhadores, gerando 14,5 mil
novos empregos, totalizando 106 mil
beneficiados, entre trabalhadores e
seus familiares e novos empregos,
distribuídos no comércio e serviços, e
indústria.
O Programa de Economia
Solidária, implantado em diversos
municípios de administrações
populares (Blumenau, Criciúma,
Porto Alegre, São Paulo e Recife), e na
gestão de Olívio Dutra no governo do
Rio Grande do Sul, gerou filhotes no
Paraná e no Mato Grosso do Sul. O
programa nasceu das discussões e

troca de experiências entre grupos de
apoio comunitário, como o Cáritas,
FASE e incubadoras universitárias
nos Fóruns Sociais mundiais,
interessados em promover atividades
empreendedoras baseadas na
solidariedade, democracia interna,
cooperação e autogestão.
O cooperativismo e o
associativismo
estão no núcleo
destas atividades, e os trabalhadores
são os protagonistas da produção e
das relações de trabalho. Além do
mercado informal, o programa
pretende gerar emprego para
populações de baixa renda incluídas
em ações sociais como o Fome Zero,
desempregados crônicos ou
temporários, comunidades
ribeirinhas, indígenas, quilombolas e
favelas, além de trabalhadores da
agricultura familiar e da pequena
propriedade rural e sem-terra e
assentados. “O programa organiza e
induz à formação de cooperativas e
associações de trabalho, reunindo
artesãos, catadores de papel,
agricultores familiares e outros”,
explica o coordenador Sandro
Lunardi.
Incubadoras - Peça fundamental
da Rede de Economia Solidária são as
incubadoras de projetos das
universidades. Através delas a rede
treina os trabalhadores no processo
produtivo, junto com outras
instituições e busca apoio para vender
os produtos da rede através de feiras.
Trabalho importante tem sido feito
pela Incubadora Tecnológica de
Cooperativas do Paraná (ITCP), da
Universidade Federal do Paraná
(UFPR), que já organizou mais de 15
associações solidárias. Embora o

projeto já exista desde 1999,
estimulando a criação de 400
cooperativas populares, apenas a
partir do Governo Requião passou a
acompanhar os grupos para dominar
ferramentas de gestão e fomentar
espaços de comercialização, informa
Lunardi.
Serviços - Outra iniciativa da
SETP é o Disque Pequenos Serviços,
que ajuda profissionais informais
como eletricistas, jardineiros,
mecânicos a obter trabalhos através
da Agência do Trabalhador. O
serviço, gratuito, existe há cinco anos
e atende cerca de 200 pedidos por
mês em Curitiba, para os mais de
2500 profissionais cadastrados.
Quando há solicitação para
prestação de serviços, a equipe do
Disque liga para os candidatos e
recruta três profissionais para
conversarem com o solicitante. Cada
candidato é encaminhado, com uma
carta e crachá de identificação.
A Ultrarroz, empresa distribuidora
de cereais e de cestas básicas, usa os
serviços do programa há um ano.
Marli de Fátima Poncio, responsável
pelo recrutamento na empresa, diz
conseguir bons profissionais no
programa. “Convocamos uma média
de quinze pessoas por mês para atuar
na área de carga e descarga de
cereais e na montagem de cestas
básicas”. Marli acredita que o
diferencial do programa é a
qualificação profissional. O pessoal
do Disque Pequenos Serviços sabe o
perfil das pessoas que trabalham
conosco.
O eletricista Hélio Rauber se
cadastrou no Programa Disque
Pequenos Serviços logo que chegou a
Curitiba. “Nesse ano em que vim para
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A engenharia

na

construçãodo

emprego

O atual contexto do país aponta
desafios a serem vencidos: sociais,
econômicos, ambientais, éticos, da
fome, da miséria, violência,
corrupção, e desemprego. A
perspectiva de mudança passa,
obrigatoriamente, pelo esforço dos
segmentos organizados. Em especial
aqueles que possuem uma formação
e d u c a c i o n a l d i f e r e n c i a d a . “A
engenharia está permanentemente

Projeto do Instituto
de Engenharia do
Paraná defende a
geração de
emprego, renda e
qualidade de vida
através da utilização
da tecnologia e
valorização dos
profissionais da
engenharia
presente no cotidiano das pessoas.
Exerce interface física, química,
mecânica, mas sobretudo
humana, influenciando a
qualidade de vida”, diz o
presidente do Instituto
de Engenharia do
Paraná (IEP),

Gilberto Piva.
Desde abril de 2003, o IEP vem
trabalhando o projeto TER + Brasil
que indica ações para promover a
inclusão social e profissional do
cidadão paranaense e que pode
servir de modelo para o Brasil. “São
idéias aglutinadoras visando
proporcionar ao Estado do Paraná
uma condição social que permita
alcançar, nas próximas avaliações do
índice de desenvolvimento humano IDH, classificação compatível com as
sociedades mais desenvolvidas, na
medida das aspirações de nossa
gente”, explica Piva.
O vice-presidente do IEP e
coordenador do projeto, Roberto
Gregório da Silva Júnior, diz que o
projeto TER + Brasil “surgiu da
constatação de que a engenharia
brasileira, apesar de ser um ativo
estratégico para a nação, corre o
risco de sucateamento. Basta ver a
dura realidade da grande maioria
dos profissionais e das empresas no
país”.
Tecnologia - Estas propostas
estratégicas pretendem contribuir na
alteração do atual quadro de
alienação política e afastamento das
discussões. O presidente do IEP diz
que isso acabou provocando os
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especialistas a renunciarem à
cidadania, congregar a sociedade
omissão, “tornando-se agentes
na discussão das políticas públicas e
A tecnologia
ativos nas discussões programáticas,
formar parcerias para projetos
utilizada de forma
auxiliando a sociedade nas suas
integrados.
reflexões”.
O combate ao desperdício de
apropriada é um
A tecnologia é um dos principais
recursos públicos, privados e
importante
vetores do desenvolvimento e
naturais, e o uso racional de tais
indispensável para a geração de
recursos pode ser possível graças a
instrumento
emprego e renda. A engenharia,
Otimização de Recursos. E introduzir
para a geração
como agente tecnológico na
a a b o r d a g e m d a Te c n o l o g i a
essência, geradora e usuária da
A
propriada pode criar
de emprego
tecnologia, é, portanto, um ativo
oportunidades da utilização de
e renda
estratégico para estimular o processo
tecnologias que contemplem o
produtivo. Tem capacidade para
atendimento integrado às
c r i a r e c o n s o l i d a r
demandas sociais, econômicas,
empreendimentos, serviços
ambientais e de outras variáveis
especializados e outras iniciativas
relevantes e estratégicas para o
de base tecnológica.
país.
“Como um dos principais
vetores do desenvolvimento
Ações - A inclusão social deve
econômico, a tecnologia utilizada
passar por áreas fundamentais,
de forma apropriada é um
sem as quais torna-se difícil a
importante instrumento para a
geração de possibilidades para
Medidas
para
democratização
geração de emprego e renda nos
que as pessoas tenham acesso ao
do emprego
diversos segmentos sociais.
emprego e a renda. O plano
Nesse sentido, a valorização dos
estratégico do IEP aponta ações
O IEP sugere alguns temas
profissionais e dos
nos seguintes setores:
para debate:
empreendimentos da engenharia
- Conhecimento: ensino a
torna-se indispensável”, conclui
distância, formação técnica,
1. Poder de compra do Estado
Silva Júnior, vice-presidente do
Regionalização da contratação pelo
redes de comunicação,
Poder Público (administração direta e
Instituto.
mestrados e doutorados;
indireta)
- Energia: iluminação
Diretrizes - O projeto TER +
Brasil prevê algumas linhas
básicas de atuação sobre setores
considerados problemáticos.
P a r a p r o m o v e r a
descentralização econômica,
reduzir os problemas
metropolitanos e estimular a
fixação da população nos seus
locais
de
origem, são
necessárias Ações Locais. As
Interações Sociais são indicadas
para estimular o exercício da

2. Engenharia pública
Presença obrigatória - direta ou
indireta - dos profissionais no setor
público
3. Fiscalização e regulamentação
Novas demandas e oportunidades
profissionais
4. Empreendimentos estruturantes
Iniciativas educacionais, empresariais
e governamentais
5. Medidas legislativas
Medidas para legislação específica

pública, universalização,
zoneamento energético, ilhas de
confiabilidade, eficiência,
geração distribuída;
- Empreendimentos:
condomínios tecnológicos,
incubadoras de empresas, hotéis
tecnológicos, empresas de base
tecnológica, fóruns de novos
negócios;
- Meio ambiente: negócios
sustentados, ecodesign,
recilagem, serviços de
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Construção,
maior
fonte de

empregos
Estudo da consultoria intitulado
“Construindo a inclusão social“
mostra que a indústria da construção
é, isoladamente, a maior fonte de
empregos diretos do país, além de
possuir elevado poder multiplicador
de demanda, com baixa importação
e gerando saldos comerciais
crescentes ainda mais significativos
se forem considerados os saldos
com exportações de serviços
(arquitetura, engenharia e outros
técnicos). Analisa também o
mecanismo de exportação de
serviços de engenharia, concluindo
que para exportar-se US$ 100
milhões, cerca de 20 mil pessoas são
empregadas no País.
O estudo da LCA Consultores
confirma que o Brasil é o principal
exportador de serviços de
engenharia da América Latina, mas
a participação no mercado mundial
ainda é extremamente baixa.
Também é desfavorável o déficit
habitacional no país: ultrapassa 6,5
milhões de moradias. Os principais
desafios identificados para o setor
da construção civil são: atração de
investidores institucionais
domésticos, mercado de capitais e
necessidade de flexibilizar o uso de
recursos públicos com foco em
investimentos prioritários, sem abrir
mão da estabilidade fiscal e
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Estudo da LCA
Consultores faz
balanço do setor,
retrata déficit
habitacional e
sugere agenda para
o próximo ano
monetária. O déficit atinge também
a área de saneamento: itens básicos

para o bem-estar e a manutenção da
saúde da população, como a rede
de esgoto, são escassos nas regiões
Nordeste e Centro-Oeste, além de
não terem atingido o nível desejado
nas outras regiões do Brasil, como a
sudeste.
O estudo da LCA Consultores
define também uma relação de 16
diretrizes para a cadeia de
construção, como a política
nacional de habitação, qualificação
de mão-de-obra, melhoria da
estrutura fiscal, redução dos custos

H A B I TA Ç Ã O

Favela
Pablito Pereira

com

grife
Por Sérgio Luis de Deus
Cerca de 136 mil famílias moram
em favelas ou áreas de invasão na
Região Metropolitana de Curitiba
(RMC) de acordo com estimativa da
Companhia de Habitação do Paraná
(Cohapar). Espremidas em barracos
de quatro metros quadrados e
dividindo o pouco espaço com às
vezes até dez pessoas (a maior parte
crianças), elas vivem diariamente um
desconforto massacrante agravado
pela falta de comida e de acesso a
direitos básicos como saúde,
educação e saneamento básico. Em
moradias
situadas em áreas de
manancial, há também o agravante
das enchentes, doenças e lixo. Uma
realidade que empurra os índices de
violência para cima e gera uma
profunda desigualdade social nas

Ministro Gilberto Gil
abençoa o projeto
Refavela, idéia
original que tenta
levar design e
planejamento viário
a ocupações e
favelas
grandes cidades.
Ciente da gravidade da situação,
um grupo de arquitetos, designers e
estudantes resolveu descruzar os
braços e propor mudanças
urbanísticas planejadas e
perfeitamente possíveis para tornar

mais digna a vida nas invasões.
Batizado com o nome de Refavela, o
projeto-piloto elaborou soluções
práticas de paisagismo e construção
de moradias mais confortáveis para
melhorar a qualidade de vida dos
moradores. São casas térreas e
sobrados, com dois ou três quartos, e
pequenos edifícios de três andares,
com apartamentos de dois ou três
dormitórios, com dimensões que
variam de 35 a 62 metros quadrados.
Desenvolvido pela arquiteta
curitibana Consuelo Cornelsen em
parceria com dezenas de
profissionais, a idéia foi apresentada à
Cohapar e imediatamente inserida no
programa Direito de Morar, que
objetiva regularizar e urbanizar favelas
em todo o Estado. Com
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financiamentos públicos e a mão-deobra dos voluntários, a intenção é que
cada favelado seja tratado como um
cliente dos escritórios de arquitetura e
receba uma nova moradia pagando
uma pequena prestação. “Estamos
tentando estreitar o contato com as
pessoas para discutir a casa onde elas
moram. Elas poderão escolher a cor
da casa, o formato, enfim, achar a
melhor maneira de se fazer tudo”,
explica Consuelo. Segundo o diretorgeral da Cohapar, Luiz Cláudio
Ro m a n e l l i , a s c o n d i ç õ e s d e
parcelamento ainda serão estudadas.
"Vamos definir a forma de pagamento
de acordo com as condições de cada
família", explica.

Consuelo: “O desafio
de todos esses
arquitetos é pensar na
moradia a partir do
ponto de vista do ser

Verticalização - Duas ocupações
irregulares na RMC foram escolhidas
para dar início ao projeto: a favela
Zumbi dos Palmares, em Colombo, a
mais violenta da região e que abriga
2.200 famílias, e a Vila Parolin, a mais
antiga de Curitiba com 2.100
famílias. Com um investimento inicial
previsto de R$ 12 milhões, as obras
devem começar pela Vila Zumbi em
fevereiro próximo e envolverão
diversos órgãos federais, estaduais e
municipais como a Cohapar,
Prefeitura de Colombo, Sanepar,
Caixa Econômica Federal, Comec e
Suderhsa (Superintendência de
Desenvolvimento dos Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental). O
projeto para a área foi pensado pelo
arquitetos Adolfo Sakaguti, Mara
Paludo, Cláudio Forte Maiolino, Flávio
Schiavon e Alfred e Marcelo Willer e
prevê, além das casas, sobrados e
edifícios, a criação de áreas para
comércio e lazer, além de um plano
viário que aproveita as ruas já

existentes.
A Vila Zumbi surgiu de ocupação
irregular em área de proteção
ambiental, ao lado do Rio Palmital, que
hoje está completamente poluído. Os
rios de mananciais, de acordo com a
classificação estabelecida pela
resolução nº 20 do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama), não
podem ser ocupados na faixa de 75 ou
de 100 metros em ambas as margens.
Por isso, a opção é pela construção de
moradias verticalizadas, para evitar
que as famílias sejam obrigadas a sair
da região, onde mantêm laços de
relacionamentos e fontes de renda.
Segundo Consuelo, não é do interesse
do Refavela retirar as pessoas dos
locais onde elas já moram há muitos
anos, mas contribuir de alguma
maneira para que possam viver um
pouco mais felizes. “O desafio de
todos esses arquitetos é pensar na
moradia a partir do ponto de vista do
ser humano, de uma pessoa que tem
vontade, idéia e gosto. Não é por que
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é um favelado que vai pegar qualquer
coisa. A nossa proposta é justamente
pensar na moradia, e ter o favelado
como um cliente é um grande desafio”,
afirma a arquiteta.
Entretanto, o projeto prevê a
remoção de famílias que estão ao
lado das margens do rio para três lotes
de terra cedidos pela Prefeitura não
sujeitos às inundações. A vila também
deve receber saneamento, para que o
Palmital não seja mais contaminado
pelo esgoto doméstico. A Cohapar
pretende concluir as obras até o fim de
2005 ou início de 2006.
Grife - No Parolin, a proposta,
com valores ainda não estimados, foi
elaborada pelos arquitetos Jayme
Bernardo, Júlio Pechmann, Orlando
Busarello, Dilva Slomp Busarello e
Daniela Slomp Busarello. Ela prevê
intervenção em dois quarteirões da
vila com a construção de sete prédios
de cinco e seis pavimentos, para
abrigar 112 famílias. No entanto, a
obra ainda pode demorar um pouco
porque precisa ser desapropriada e
para isso depende do fim da ação judicial entre os moradores e a família
Parolin. A primeira etapa do projeto,
que é o cadastramento dos
moradores, já está em curso nas duas
favelas e é feita por universitários de
vários cursos. O cadastro tem por
objetivo identificar quem deseja
permanecer na favela e quem
porventura deseja ir para a zona rural.
Aqueles que optarem pelo campo
serão relocados para uma área de
154 alqueires em Bituruna, divisa do
Paraná com Santa Catarina. Se a
escolha for pela permanência, serão
identificadas as necessidades de cada
casa.

Viver melhor
diminui a violência
O Refavela surgiu no início deste
ano após muitas reuniões e jantares
no apartamento de Consuelo
Cornelsen, localizado na região central da capital. Acostumada a receber
os amigos, ela passou a discutir com
eles sobre o recém-lançado projeto
Fome Zero do Governo Lula e sobre
como poderiam fazer algo ligado ao
programa em Curitiba. "Aqui não tem
ninguém passando tanta fome. É
uma cidade com uma relativa

ratos, papelão, sujeira. Ai comecei a
fazer vários links. Se as pessoas
dormissem melhor, certamente elas
iriam acordar mais tranqüilas e talvez
não se gerasse tanta violência”,
refletiu. Da idéia para a divulgação e
formulação do projeto foi um pulo.
“Toda quarta-feira a gente se reunia
aqui. No começo eram quatro
pessoas, depois passou a dez, vinte e
na última reunião tinha mais de cem
pessoas. Foi crescendo de uma
maneira que resolvermos montar
algo de fato e delineamos o projeto”,
recorda.
Bênção - Amiga de
muitos anos do músico e
atual ministro da Cultura,
Gilberto Gil, Consuelo já
tinha na ponta da língua o
nome a ser dado à idéia:
Refavela. O nome foi
inspirado na música
homônima de Gil, lançada
na década de 1970, que
fala do progresso na vida
de uma pessoa que se
muda de um barraco para
uma casa de concreto.
Durante uma visita do
ministro à cidade de
Morretes, a arquiteta falou sobre o
projeto e Gil abençoou o Refavela,
cedendo os direitos sobre o nome.
Logo depois, o próprio ministro
lançou um programa com o mesmo
nome, em Brasília, cujo objetivo é
estimular manifestações culturais em
áreas pobres e de periferia do Brasil.
Mas o conceito urbanístico do projeto
continua a ser uma idéia original do
grupo de Consuelo. O grupo de
voluntários formou a organização
social de interesse público (Osip)
Kambé

As benfeitorias e reequipação das
casas serão feitas através de
parcerias e da colaboração dos
próprios moradores com a ajuda de
profissionais de design. O Refavela
mantém um barracão no Bairro Alto,
em Curitiba, onde está guardando
móveis antigos, restos de material de
construção e outros objetos doados,
que no futuro passarão para os
favelados. O projeto se sustenta
financeiramente com a organização
de shows beneficentes e a venda de
produtos com a grife Refavela,
desenvolvida por Lúcia Casillo. Os
artigos, que vão desde agendas e
camisetas até xícaras e
chaveiros, foram
apresentados no III
Curitiba Arte Design,
exposição ocorrida no
Moinho Novo Rebouças,
em Curitiba.
O Refavela prevê
ainda o estímulo a
atividades de trabalho e
cursos profissionalizantes.
“A maioria das pessoas
que vivem lá são catadores
de papel. Por isso estamos
tentando montar alguma
coisa na área de
reciclagem do lixo”, explica Consuelo.
Um projeto semelhante já vem sendo
aplicado na favela Vila Pinto, no
Jardim Botânico, em Curitiba, por um
professor universitário, que ensina
H A B I TA Ç Ã O
garotos a fazer luminárias com papel
reciclado. Outro curso a ser
implantado é uma oficina de corte,
costura e lavagem de tapetes para
mulheres da Vila Parolin.

abundância e onde até o lixo é
r e c i c l a d o . Pe n s a n d o n i s s o ,
chegamos à conclusão de que o
problema maior das pessoas que
vivem aqui passa pela situação de
moradia”, revela Consuelo, filha do
conceituado arquiteto Lolô
Cornelsen. “Sempre me indignei com
essa questão da habitação. Você não
dorme uma noite bem e acorda
irritadíssimo, estressado, mesmo
morando numa bela casa, ampla e
espaçosa. Imagine então essas
pessoas que dormem no meio de
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Reduzir

a

miséria
Por Marília Kubota

Se existe fartura
para as grandes
indústrias, nem
sempre a riqueza é
bem distribuída no
Um estudo do Instituto
Agronômico do Paraná (Iapar) indica
que, das 365 mil propriedades rurais
que ocupam 16 milhões de hectares
de terras paranaenses, apenas 10%
recebem metade do lucro da
produção agrícola. Estas 36 mil
propriedades ocupam 45% das terras
com soja e milho, responsáveis por
85% da produção estadual.
Enquanto isto, 85% das propriedades
com menos de 50 hectares,
produzem a maior parte dos
alimentos (65%) e geram 420 mil
empregos no Paraná.
Devido a estas distorções,
algumas regiões, como Paranavaí,
sofrem com os bolsões de miséria.
Quase 25 mil pessoas vivem abaixo
da linha de pobreza no município. Esta
população não tem renda alguma ou
sobrevive com até ¼ do salário
mínimo (R$ 60), segundo o Mapa da
Pobreza no Paraná, realizado pelo
Iapar. O declínio da produção de
café e algodão na região de Paranavaí
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nos anos 70 e 80 foi o responsável
pela situação de miséria da
população. As duas atividades, que
exigem grande quantidade de mãode-obra, foram substituídas pela
pecuária extensiva e pelo avanço de
culturas mecanizadas de soja e trigo.
O cultivo de cítricos, praticado
por poucos agricultores de
Paranavaí, ainda não conseguiu
reverter a situação. Os 75 mil

empregos gerados pelo cultivo de
cana-de-açúcar, que absorve mãode-obra de baixa qualificação
durante quase o ano todo, permite
minorar a miséria.
Um desafio é encontrar
alternativas agrícolas e não-agrícolas
para as pessoas
que vivem em
condições precárias nas áreas rurais
paranaenses. Segundo o Iapar, a
população não-agrícola cresceu a

A G R O N E G Ó C I O

O

desafio

uma média de 0,5% ao ano no campo
na década de 90. A importação de
alimentos e os cortes no crédito
agrícola aumentaram a demanda do
setor de serviços. Atividades como o
turismo rural e ecológico tornaram-se
opções para não sair do campo, com
a oferta menos atrativa da migração
urbana, por causa da violência e
desemprego.

da

terra

Alternativas - O Governo do
Paraná tem alguns programas para
solucionar estes problemas: o
Paraná 12 Meses, a Fábrica do
Agricultor, e, junto com o governo federal, o Banco da Terra e o Programa
Nacional de Agricultura Familiar
(Pronaf).
Paraná 12 meses - Criar
alternativas para que o agricultor

familiar tenha renda não apenas nas
épocas das safras mas durante o ano
todo, é uma das metas do Paraná 12
Meses. O programa, coordenado
pela secretaria de Estado da
Agricultura e Abastecimento (Seab),
deve investir US$ 353 milhões, em
parceria com o Banco Mundial, até
2004. O Paraná 12 Meses pretende
treinar pequenos agricultores e
capacitá-los
a participar de
indústrias de produtos agrícolas e
artesanais, buscando o
desenvolvimento sustentável no campo.
Em 2003, o programa deve
investir mais R$ 60 milhões, atingindo
40 mil beneficiados nas três linhas de
ação do programa: combate à
pobreza, preservação de recursos
naturais e diversificação da produção
com vistas à agroindustrialização,
informa o gerente geral Celso
Fernandes.
O Paraná 12 Meses permite a
aplicação dos recursos em cerca de
250 atividades diferentes, desde
compra de roçadeiras, batedeira de
cereais, reforma de pastagens,
resfriadores de leite, kits para plantio
direto com tração animal, até compra
de calcário. O aumento de áreas de
plantio, construção de terreiros,
correção de solo e mesmo reformas
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de moradias dos agricultores também
podem ser realizados com estes
recursos
Para combater a pobreza, o
Paraná 12 meses criou o programa
Leite das Crianças.
Com um
orçamento de R$ 15 milhões em
2003, o programa deve atender a
150 mil crianças de 6 meses a 3
anos, de famílias que ganhem menos
de meio salário mínimo.
Fábrica do agricultor - Até
2006 a Fábrica do Agricultor,
coordenada pela Seab, pretende
formar 2.383 agroindústrias no
Paraná. As
1.283
pequenas
indústrias já criadas geraram cerca
de 6 mil empregos. O secretário da
Agricultura do Paraná, Orlando
Pessuti, diz que o governo aposta na
pequena agroindústria, pois os
negócios fomentam a entrada de
outras empresas no processo de
transformação de alimentos. “Temos
que criar o hábito de consumir esses
produtos e queremos mostrar que
eles podem competir em termos de
igualdade com qualquer outro
alimento produzido por grandes
indústrias brasileiras”, explicou o
secretário.
O governo do Paraná vai
organizar feiras agropecuárias para
promover os produtos artesanais do
Estado. Os produtos fabricados no
programa incluem compotas e
geléias caseiras com sabores
exóticos, como de cravo, rosa, canela
e até de pimenta, frutas desidratadas,
licores, sucos, cachaça orgânica,
açúcar mascavo, patês, conservas,
embutidos e defumados, flores e
cortes especiais de carne. Segundo o
coordenador Abdel Nasser, nos dois
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Nasser: “A Fábrica
do Agricultor busca
a inclusão social e
econômica do
pequeno agricultor,
além de tratar da
questão ambiental e
do desenvolvimento
regional”
últimos anos a Fábrica do Agricultor
investiu R$ 5,5 milhões em crédito e
incentivo a agroindústrias. A Fábrica
do Agricultor busca a inclusão social e
econômica do pequeno agricultor,
além de tratar da questão ambiental e
do desenvolvimento regional, afirma.
Decreto - Já é possível
encontrar produtos da agroindústria
familiar paranaense em
supermercados de Curitiba,
C a s c a v e l , Fr a n c i s c o B e l t r ã o ,
Campo Mourão e União da Vitória.
Um decreto assinado pelo
g o v e r n a d o r Ro b e r t o Re q u i ã o
isentando pequenos produtores
rurais do pagamento do ICMS abriu

mais pontos de venda. A Associação
Paranaense de Supermercados
(Apras) projeta que um terço do
mercado de varejo seja constituído
por pequenos supermercados e 10%
por micromercados , somando mais
de 2 mil pontos locais e regionais
onde os produtos da agroindustrial
familiar poderiam ser vendidos.
A Fábrica do Agricultor incentiva
a criação de associações regionais
para orientar, organizar e facilitar a
venda, o acesso ao mercado e aos
créditos dos pequenos produtores
paranaenses. Já existem 14
associações reunindo, em média,
de 30 a 40 agricultores cada uma.
Em qualquer um dos 386 escritórios
da Emater, o produtor recebe
assistência técnica para regularizar
seu negócio, associar-se, capacitarse, além de receber orientações
sobre design do produto, crédito,
participação em feiras e centros de
comercialização.
A primeira associação a se
organizar a partir da Fábrica do
Agricultor foi a Ugera - Unidade
Gerenciadora das Agroindústrias
Familiares de Bom Jesus do Sul,
localizada no sudoeste, composta
por 94 famílias de agricultores
produtoras de derivados de leite,
suínos, cana-de-açúcar, frango
caipira, plantas medicinais e
artesanato. A Ugera usa a marca
Farbom e já conseguiu 52 pontos de
venda no interior do Estado.
No sudoeste, os produtores têm
um centro que comercializa 80
produtos, o que resulta numa renda
de R$ 12 mil por mês. Em todos os
canais de mercado, de pequenos
supermercados a feiras comerciais,
a Ugera consegue faturar R$ 100 mil

A G R O N E G Ó C I O

por mês. O agricultor familiar não
consegue competir com as marcas
conhecidas por causa da baixa
produção, o que determina maior
preço. Em vez do marketing nos
grandes veículos, tem a seu favor a
qualidade do produto fabricado em
escala artesanal, afirma Nasser.

Cachaça do
Paraná
Outro produto das pequenas
agroindústrias paranaenses com
potencial a ser explorado é a cachaça
artesanal. A aguardente, de sabor superior ao industrial, produzida com
qualidade, num selo orgânico, seria
grande atrativo para o mercado
externo. O clima e solo apropriados
para a produção de cana-de-açúcar
são, com a infra-estrutura de
exportação e proximidade a grandes
mercados, algumas vantagens do
setor.
Um levantamento da Codapar
mostra que hoje os maiores problemas
da produção artesanal são a
informalidade, má apresentação do
produto e tecnologia de produção
inadequadas, resultado da crença em
mitos e folclores sobre a bebida.
A Fábrica do Agricultor pretende

A cachaça no Brasil

Pessuti: “O Estado será
o avalista da pequena
unidade rural agrícola”
combater estes problemas, criando
duas associações de produtores, uma
de âmbito estadual (Aprocapar) e outra
no litoral (APPCA), reunindo 300
alambiques.
As
associações
receberiam linhas de crédito e
fomento,
os Oalambiques
A G R
N E G Ó Cseriam
I O
regularizados e, com um design e
embalagem atraentes, o produto seria
vendido sob o rótulo Cachaça do
Paraná para agregar valor à produção
e atingir mercados como a Europa e o
Japão.Os alambiques associados
teriam potencial para fabricar até 500
mil litros por ano.

Crédito: o adubo
da agricultura

Até o fim de 2003 o governo deve
liberar o Fundo de Aval Estadual para a
Agricultura Familiar, que permitirá a
130 mil pequenos agricultores obter
mil
créditos do sistema financeiro. Oitenta
+ Exporta para Estados Unidos e
por cento dos agricultores familiares do
212 mil propriedades
Fonte: Associação BrasileiraEstado ou
de Bebidas (Abrabe)
familiares não conseguem empréstimos

+ Produção anual: 1,3 bilhão de litros
+ Exporta apenas 0,5%
+ Produtores no país: 30 mil
+ Empregos diretos e indiretos: 400

bancários para trabalhar a terra, nem
mesmo através do Pronaf, por falta de
garantias. O Estado será o avalista da
pequena unidade rural agrícola, afirma
o secretário Pessuti.
O Fundo de Aval, gerenciado pela
Agência de Fomento, terá no início R$
2 milhões de recursos do Tesouro do
Estado, que deverão alavancar R$
100 milhões em financiamentos junto
ao Banco do Brasil e instituições
financeiras como Sicredi e Cresol, que
atendem a Agricultura Familiar. A
idéia inicial é oferecer empréstimos
até R$ 5 mil a cerca de 20 mil
agricultores na safra 2003-2004.
Conforme estudo da Seab, a média de
inadimplência entre os pequenos
agricultores não supera 2%.
Estímulo - O Fundo de Aval deve
priorizar o atendimento a famílias das
regiões mais pobres do Estado, como o
Centro-Sul, Vale da Ribeira, Centro e
Norte Pioneiro do Estado.O programa
pretende beneficiar também produtores
sem título definitivo da terra, e não
proprietários, como arrendatários e
meeiros. O Fundo de Aval pode
estimular a criação de cooperativas de
crédito rural, além de associações de
grupos de produtores para reter
estoques.
O diretor do Departamento de
Desenvolvimento Agropecuário da
Seab, Carlos Roberto Bittencourt, diz
que além da isenção do ICMS nos
produtos artesanais, o pequeno
produtor do Paraná pode contar com
outros incentivos do governo. O
programa Irrigação na Madrugada, da
Companhia Paranaense de Energia,
pode representar até 70% a menos de
gastos com energia elétrica. O
desconto será oferecido ao agricultor
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Safrade

empregose

renda
Por Sônia Marques e Marília Kubota
O agronegócio é o setor mais
dinâmico do país. Com sucessivos
recordes de produção e de vendas
externas, a agropecuária é um dos
grandes motores da economia
brasileira. São 7 milhões de
propriedades rurais, cuja produção
é responsável por quase metade das
exportações do país. Os negócios
envolvendo o setor rural
representam 42% do PIB nacional.
N o Pa r a n á , g e r a m 3 6 0 m i l
empregos diretos e uma receita de
R$ 18 bilhões, equivalente a 33% do
PIB do Estado. A curva ascendente
dos resultados traduzem um
invejável crescimento, mas ainda
assim fica a pergunta: é possível
avançar ainda mais? Para onde?
Como?
Integrantes do setor primário, os
produtores rurais sabem que só terão
seus produtos no mercado com valor
adequado se estiverem integrados à
cadeia produtiva. Essa inserção que
exige competência, mobilidade
política e visão de mercado esbarra
nas dificuldades e entraves causados
pelo crédito reduzido, tributação alta,
falta de políticas de desenvolvimento
e protecionismo internacional.
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Obstáculos - Em 2003, o
Paraná produziu 27 milhões de
toneladas de grãos. Esta
produção, responsável por
25% do total nacional, rendeu
R$ 26 bilhões para a
agricultura no Estado este ano.
Mas poderia ter sido melhor. A
maior parte da safra continua
sendo vendida in natura e
industrializada fora do Estado,
gerando renda e emprego em
outras regiões. Os valores da
pauta de exportações estaduais
indicam que os produtores
paranaenses vendem mais matériaprima bruta do que processada.
A economista da Federação dos
Agricultores do Paraná (Faep), Gilda
Bozza, diz que, apesar deste cenário,
o Paraná é o segundo Estado mais
industrializado na agricultura do
país, participando com 16% do
faturamento em agronegócios. Perde
apenas para São Paulo. Ela comenta
que os principais obstáculos para o
incremento dos agronegócios são as
barreiras tarifárias, como as que
vigoram sobre o açúcar e o suco de
laranja nos Estados Unidos, as frutas
no Japão e outras. Além das barreiras

fiscais, existem
outras, como as
sanitárias, que incidem
sobre produtos como a carne, por
exemplo. Mas esta já é um tipo de
barreira 'inventada', opina Bozza.
Cooperativismo - As 65
cooperativas agropecuárias, que
reúnem 110 mil agricultores no
Paraná já perceberam que no
agronegócio a união

Com capacidade para continuar
crescendo, o agronegócio gera
renda no campo e atrai
investimentos estrangeiros.
Programas dos governos federal
e estadual prometem estimular
a atividade e até mesmo
banir
a ação dos
faz a força dos pequenos. Elas
respondem por mais da metade do
PIB agrícola do Paraná. Com
faturamento previsto para 2003 de
R$ 12 bilhões, produzem mais da
metade dos grãos no Estado e
respondem por 60 % das exportações
das cooperativas brasileiras.
O associativismo é uma das saídas
apontadas por especialistas para os
pequenos e médios produtores. Um
dos melhores exemplos é a Cocamar,
a segunda maior cooperativa agrícola
do Paraná (com 5.500 associados e
80% deles vivendo e produzindo em
áreas com menos de 50 hectares
distribuídos em 120 municípios) que
teve faturamento aproximado de R$
700 milhões no ano passado.
A cooperativa funciona como
uma reguladora do mercado.
Trabalha com margens pequenas de
lucro, tem uma política coerente de
remuneração de seus associados,
agrega valor à colheita e produtos e,
principalmente, faz a conexão entre o
campo e o varejo. Os bons resultados
alcançados pelo cooperativismo se
traduzem em números: hoje cerca de
60% do agronegócio paranaense são
comandados pelas cooperativas e

40% pelas multinacionais.
Sucos - A Cocamar beneficia
90% da produção que recebe dos
associados. Um de seus maiores
projetos industriais é uma fábrica de
sucos, inaugurada em janeiro passado. A cooperativa pretende incentivar
a fruticultura na região Noroeste do
Paraná para abastecer a fábrica.
Em 2003, ainda em fase experimental, a fábrica da Cocamar
comprou 745 toneladas de frutas.
Laranja, goiaba, morango e outras,
num total de R$ 2 milhões, vindas de
São Paulo, Rio Grande do Sul,
Argentina e Chile. Apenas a laranja
veio da região de Paranavaí. Como
em 2004 a previsão é dobrar a
produção, as compras de frutas in
natura podem beirar as 2 mil
toneladas e as importações somarem
R$ 4 milhões. A Cocamar pretende
conquistar o apoio dos governos
estadual e federal para desenvolver o
projeto de fruticultura, que pode
gerar renda de R$ 4 milhões ao ano,
além de criar milhares de empregos.
Na Coamo Agroindustrial
Cooperativa, os produtos
industrializados representam 35%
dos R$ 3 bilhões previstos para 2003.
Em Campo Mourão e Paranaguá, as
exportações de beneficiados já
superam as vendas em grão da
cooperativa. Este ano as vendas
atingiram mais de 800 mil toneladas
de farelo e óleo de soja e cerca de
530 mil toneladas de grão. A
cooperativa é responsável por 17%
da produção paranaense de grãos e
reúne 17 mil agricultores em 50
municípios em estados do Sul e Oeste
do Brasil.
Capacitação - Outro ponto
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Exportações de agronegócios do Paraná
PRODUTO
Soja
Grão
Farelo
Óleo bruto
Óleo refinado
Florestais
Madeira
Papel e papelão

FATURAMENTO
US$ 2,25 bilhões
US$ 1,05 bilhão
US$ 761 milhões
US$ 348 milhões
US$ 99 milhões
US$ 737 milhões
US$ 609 milhões
US$ 128 milhões

Fonte: Federação da Agricultura do Estado
do Paraná (Faep) - Out/2003

sensível do setor é o bloqueio à
ciência que se traduz no baixo nível
cultural e educacional na absorção
de novas tecnologias. “A informação
de qualidade é hoje em dia o principal insumo para o setor”, afirma João
A l m e i d a d e S a m p a i o Fi l h o ,
presidente da Sociedade Rural
Brasileira.
Uma das maiores dificuldades
enfrentadas pelo pequeno produtor é
a comercialização dos produtos.
“Esse é o maior gargalo”, aponta
Carlos Roberto Bittencourt, diretor do
Departamento do Desenvolvimento
Agropecuário, Deagro, da Seab.
Segundo ele, sem conhecimento de
mercado e suporte na
comercialização, são pequenas as
chances de crescimento. “Essa
situação pode ser mudada através da
capacitação destes agricultores.”
Bittencourt afirma que os
empréstimos cedidos pelo governo
federal via Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf) deram mais fôlego
para os pequenos produtores, neste
ano. O primeiro trimestre de
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operação do Pronaf para a safra
agrícola 2003/2004 fechou com a
liberação recorde de R$ 508 milhões,
um volume 42% superior ao do
mesmo período de 2002.
Outro desafio para os produtores
é aumentar a produtividade sem
precisar aumentar a extensão de terra
cultivada. “Isso acontece com a
transmissão de novas tecnologias
para aumento da produção e
conservação do solo”, comenta
O t m a r H u b n e r, e n g e n h e i r o
agrônomo do Departamento de
Economia Rural (Deral). Em sua
opinião, alguns programas
desenvolvidos pelo governo
parananense visam cobrir essa
necessidade dos produtores e, aliás,
já apontam bons resultados. “Prova
disso são as colheitas de soja que no
início da década de 90 geravam 2,2
mil quilos por hectare e hoje geram 3
mil”, informa.
Atravessadores - Outro
problema sério e arraigado na
cultura comercial brasileira, o
atravessador, parece estar com seus

dias contados. Pelo menos no que diz
respeito ao pequeno produtor rural
ou agricultor familiar.
A agricultura familiar, segundo
dados do IBGE, está presente em
86% dos estabelecimentos agrícolas
brasileiros e ocupa 30,5% da área
total. Sua força econômica
representa 38% do valor bruto da
produção nacional. É responsável
pela produção de 84% da
mandioca, 67% do feijão, 49% do
milho, 31% do arroz e quantidades
expressivas de soja, suínos, leite e
outros produtos importantes para o
abastecimento interno e para as
exportações.
Só no ano passado, os
atravessadores compraram 60% da
safra colhida pelos agricultores
familiares, pagando preços
até
40% inferiores ao preço mínimo
desses produtos. O que mudou o
cenário para este ano foi o
lançamento do Programa Compra
Direta da Agricultura Familiar, da
Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). As
compras, feitas pela companhia

diretamente dos pequenos
produtores de milho e feijão,
diminuíram bastante a ação dos
intermediários. Conseqüentemente,
os valores pagos ao pequeno
produtor pelo milho e feijão
aumentaram em várias regiões
brasileiras.
O resultado está sendo
satisfatório especialmente nas
regiões em que os pequenos
agricultores não estão organizados
em cooperativas ou associações. As
compras da companhia estão
reduzindo o excedente de oferta de
feijão e milho no mercado e já
aumentaram a cotação dos produtos
entre 10 e 15%.
Apesar da Conab ainda não ter
feito nenhuma compra direta no
Paraná, o maior produtor de milho do
país, o mercado já deu sinais de
reação. A cotação da saca do cereal
nas principais regiões produtoras
pulou de R$ 7 para R$ 13,50. O
programa começou na primeira
semana de agosto e, através dele, o
governo já despendeu R$ 142,4
milhões na compra de 233,7 mil
toneladas de feijão e milho, nos
Estados da Bahia, Piauí, Mato Grosso
do Sul e Paraíba. O investimento total
deve ser da ordem de R$ 400
milhões.
Contra-mão - Economistas
alertam que, para o Brasil expandir
sua participação no comércio
mundial, hoje de apenas 0,8%, os
setores exportadores mais
competitivos terão de continuar
investindo em tecnologia e
otimização de custos para aumentar
o poder de concorrência dos
produtos brasileiros no mercado

Bittencourt: “Os
empréstimos cedidos
pelo governo federal
via Pronaf deram mais
fôlego para os
pequenos produtores
neste ano”
internacional.
Para que isso aconteça, além de
uma reforma tributária que desonere
a produção, são necessários
investimentos externos. No primeiro
semestre de 2003, o investimento
estrangeiro no Brasil caiu 63% se
comparado com o mesmo período do
ano anterior.
Capital estrangeiro - Segundo
dados da Sociedade Brasileira de
Estudos de Empresas Transnacionais
e da Globalização Econômica
(Sobeet), de janeiro a maio deste ano
os investimentos na agricultura,
pecuária e extrativa mineral somaram
US$ 260 milhões, um crescimento de
15% em relação ao mesmo período
do ano passado. A previsão é que os
recursos do capital internacional
destinados ao agronegócio brasileiro
cheguem a US$ 400 milhões até o
final do ano.
Um exemplo de que a agricultura
brasileira continua a atrair

investimentos estrangeiros foi a
decisão da Case New Holland,
subsidiária do grupo Fiat, de
transferir sua fábrica de
colheitadeiras de cana-de-açúcar da
Austrália para Piracicaba. Com o
investimento, a Case New Holland
prevê a geração de 300 empregos
diretos e investimentos de R$ 30
milhões até 2005.
Perspectivas - Para muitos
especialistas, o futuro do agronegócio
brasileiro está principalmente ligado à
transformação do produtor rural em
empresário rural e à industrialização
dessa produção. E se internamente os
pequenos produtores sofrem para
comercializar sua produção, o mesmo
A G R O N E G Ó C I O
acontece com as exportações
brasileiras que sofrem com
protecionismo do mercado
internacional. Em pequena e grande
escala, as necessidades para o
crescimento do setor são as mesmas:
novos investimentos, tecnologia,
reduções tarifárias e vontade política.
Esse, ao que tudo indica, é o único
caminho para a roça.

Plantando
empregos
E o agronegócio é o maior gerador
de empregos da economia brasileira.
No Paraná, segundo a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílio
(PNAD) 2002, dos 5,4 milhões de
trabalhadores, um milhão está no campo. Dados do Ministério do Trabalho
mostram que, dos 60 mil novos
empregos criados no primeiro semestre
de 2003, dois terços vêm dos setores
agropecuário e do agronegócio. A
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A G R O T Ó X I C O S

Veneno

comer

embalado
para

Trabalho realizado pela Secretaria
de Vigilância Sanitária do Paraná
revelou que o consumidor paranaense
está ingerindo alimentos
contaminados por agrotóxicos. O
tomate, a maçã, o morango e o
mamão vendidos em supermercados
são os alimentos em que mais se
encontram resíduos de pesticidas.
Além do excesso de agrotóxicos, as
análises mostraram que os
agricultores usam venenos proibidos
para certas culturas. Em alguns casos,
como o morango, empregam uma
variedade de tóxicos diferentes, alguns
banidos por leis internacionais, como
o endolssulfan, classificado como
altamente tóxico.
As análises fazem parte do PARA
- Programa de Análise de Resíduos de
Agrotóxicos em Alimentos, iniciado
em 2001 e concluído em 2002. O
programa foi desencadeado devido à
preocupação com a saúde dos
trabalhadores rurais ao manipularem
os venenos e do consumidor ao ingerir
os alimentos tratados com
agrotóxicos. Segundo dados do
Sindicato Nacional da Indústria de
Defensivos Agrícolas, Sindag, em
1998 o Brasil consumiu mais de 300
mil toneladas de agrotóxicos. Os
Estados de São Paulo, Paraná e Minas
Gerais responderam por metade deste
volume.
Contaminação - As análises
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Utilização de
agrotóxicos
proibidos e
aplicação de química
em excesso
transformam os
nossos alimentos
em perigo para
trabalhadores rurais
foram feitas por equipes da
Vigilância Sanitária e
do Laboratório
Central do Estado
(Lacen) em
407
amostras de frutas e
hortaliças: alface,
banana, batata,
cenoura, laranja,
maçã, mamão,
morango e tomate. Os
estudos mostraram que
225 amostras destes
alimentos tinham algum
grau de contaminação.
No tomate, 98% ; no
morango, 92% , na maçã,
96% e no mamão, 63%.
Cenoura, banana e laranja
foram os alimentos com
menor índice de resíduos,
em menos de 90% das
amostras.

Das amostras contaminadas, 118
tinham alguma irregularidade: em 65
havia agrotóxicos proibidos para a
cultura e em 53, excesso no limite
permitido pela lei. Foram
identificados 21 diferentes tipos de
venenos, a maior parte do grupo
dos ditiocarbamatos, encontrado em
100 amostras de alface, maçã,
mamão, morango e tomate.
“Por falta de laboratórios e

métodos adequados, apenas 84
ingredientes químicos principais de
agrotóxicos foram analisados entre
os cerca de 400 registrados no país.
Por isto, as amostras de alimentos
analisadas podem conter resíduos de
agrotóxicos não pesquisados”, diz o
coordenador do programa, o
sanitarista Alfredo Benato.

Kambé

Proibidos - O morango é o
alimento em que mais se usa veneno:
pelo menos 11 dos tóxicos analisados
foram identificados em 78 amostras.
Destas, 72
tinham vestígios de
contaminação.
Em 52, havia
agrotóxicos não autorizados; em
cinco, os resíduos estavam acima do
permitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa ).
Entre os venenos não
permitidos para
pulverização no morango

estão os ditiocarbamatos e o
endossulfan. Segundo classificação
da International Union Of Pure And
A p p l i e d C h e m i s t r y ( I U PA C ) ,
autoridade mundial na nomenclatura
química, o endossulfan é
considerado substância do grupo dos
organoclorados, cujo uso tem sido
proibido ou restrito no mundo. No
Brasil, a Anvisa o classifica no grupo
dos clorociclodienos, mas os
especialistas esforçam-se para
tipificá-lo corretamente e cancelar
seu registro no cadastro de
agrotóxicos permitidos.
“O endossulfan pode ser usado
para algodão, cacau, café, cana-deaçúcar e soja, respeitados os prazos
de carência. Foi usado no morango,
situação considerada gravíssima. A
detecção de resíduos de dicofol e
endossulfan no mamão e morango
indicam descontrole na regulação
do uso destes tóxicos, ambos
com restrição de uso por
serem considerados de
alto risco a saúde
h u m a n a e
ambiental”, diz
Benato.
Excesso - O
tomate foi o alimento
que mais apresentou
resíduos de
agrotóxicos: 52 das
53 amostras
analisadas (98%)
e s t a v a m
contaminadas, a
maior parte com
v e s t í g i o s d e
ditiocarbamatos. Em 15
amostras havia
metamidofós,
12 delas

com excesso de veneno. Segundo
uma lei de 2001, o metamidofós
pode ser aplicado apenas no tomate
rasteiro com fins industriais.
“Uma das causas do uso
excessivo de agrotóxicos é a venda
indiscriminada. Como a lei
estabelece que o agrotóxico só pode
ser vendido com a receita fornecida
por um agrônomo, pode-se deduzir
que as lojas ou vendedores vendam
diretamente ao agricultor, sem passar
pelo agrônomo. Ou que a receita é
dada de forma burocrática, para
atender à lei. Ou os profissionais
prescrevem agrotóxicos nãoautorizados por desconhecer a lei, ou
falta de critério por parte deles”,
observa Benato.
Segundo o sanitarista, como o
efeito dos agrotóxicos na saúde
humana ainda não é totalmente
conhecido, muitas vezes o consumidor
ingere um alimento contaminado e
intoxica-se sem saber: “Quando o filho
do agricultor que planta tomate come
o fruto pulverizado pelo agrotóxico e
passa mal, todo mundo sabe que ele
foi intoxicado pelo veneno. Se a pessoa
na cidade come o tomate e passa mal,
o médico não consegue identificar a
intoxicação”, exemplifica.
Interesses - Para Benato, o único
meio de o consumidor se defender é
optar pelos alimentos orgânicos. Os
agrotóxicos rendem US$ 3 bilhões de
lucro líquido para as indústrias como
a Basf, Bayer, Monsanto, no Brasil.
São interesses poderosos, diz. No site
da Associação Nacional dos
Defensivos Agrícolas (Andef) é
curioso observar artigos com estudos
feitos nos anos 80 e 90 sobre resíduos
em alimentos. Em todos os relatórios,
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a Andef diz que em nenhuma amostra
foi encontrada excesso de uso de
agrotóxicos.
Segundo o chefe da Divisão de
Vigilância Sanitária dos Alimentos do
Paraná, Luis Armando Erthal, as
secretarias da Saúde, da Agricultura
e do Meio Ambiente “estão se
reunindo para definir estratégias para
enfrentar o problema da

O Brasil é um dos maiores
consumidores de agrotóxicos do mundo

Ocontaminação
efeito dosdos
alimentos no
agrotóxicos
Consumiu 306.302 toneladas de
Estado”. Uma na
das
produtos formulados
ações previstas
é a
saúde
humana
revisão do cadastro
ainda
não é
Corresponde a: 128.712 toneladas de
de registro e venda
ingredientes ativos
totalmente
de agrotóxicos.
Fonte: Sindicato Nacional da Indústria de
Outra
ação seria
conhecido
Defensivos Agrícolas, SINDAG (1998)

rastrear a origem dos alimentos,
prevista no Código de Defesa do
Consumidor.

Perigo para
crianças e
gestantes
A m e t o d o l o g i a n o
estabelecimento de Limites Máximos
de Resíduos é elaborada com base
em uma pessoa adulta com peso

A G R O N E G Ó C I O

Lucro

naturale

orgânico
Muitos pequenos produtores
paranaenses, animados com os
resultados da agricultura orgânica,
estão mudando. Em vez de usar
adubos e fertilizantes químicos nas
plantações preferem usar adubos
orgânicos e fazer rotação de culturas.
“Esta opção tem rendido até 50% a
mais de lucro, representando a
verdadeira salvação da lavoura para
quem tem menos de 50 hectares de
terra”, compara o técnico do
Departamento de Economia Rural
(Deral) da Seab, Maurício Lunardon.
A estimativa do Deral/Emater é que
em 2003 haja uma produção orgânica
de 67 mil toneladas no Paraná, e cerca
de quatro mil agricultores já
trabalhando no sistema, com
faturamento previsto de R$ 50 milhões.
O setor deve gerar 20 mil empregos
diretos, chegando a 50 mil em toda a
cadeia produtiva. A soja é a cultura de
maior produção. Segundo o Deral, em
2001/02, 850 produtores colheram
16 mil toneladas em mais de 7,6 mil
hectares no Paraná, 70% nas regiões
Oeste e Sudoeste, nos municípios de
Pato Branco, Francisco Beltrão,
Cascavel e Toledo.
Ganhos - O agrônomo Iniberto
Hamerschmidt, coordenador de
agricultura orgânica da Empresa
Agrícola de Extensão Rural - Emater, diz

Mais lucro, menor
concorrência e
menos riscos fazem
da agricultura
orgânica uma
alternativa atraente
para os agricultores
paranenses

que os produtos orgânicos no Paraná
são cultivados por agricultores
familiares, em propriedades em média
de 3,7 hectares. Exceto a soja, açúcar
mascavo e café, em parte destinados à
exportação, a maioria dos orgânicos
abastece o mercado interno. A
agricultura orgânica será a base futura
de uma produção familiar mais
racional de alimentos, pois busca a
exploração de sistemas agrícolas
diversificados, economia no consumo

A estimativa de produção da agricultura orgânica no Paraná em 2003 é de 67 mil ton.
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de energia, preservação da
biodiversidade, maior densidade de
áreas verdes, pontifica o agrônomo.
De acordo com estudo do Deral, os
ganhos com a soja orgânica superam
em 30% a convencional. A orgânica
custa menos e embora seja menos
produtiva, rende mais (veja quadro
comparativo). O mercado
internacional chega a pagar até 50 % a
mais a saca da soja orgânica, cotada a
US$ 16 contra US$ 11 a convencional.
E a maior parte da produção da soja
orgânica do Paraná é vendida para a
Europa e para o Japão, consumidores
que já disseram não aos transgênicos,
explica Lunardon.
Po r c a u s a d o s p r e ç o s
compensadores no mercado
internacional, cooperativas e
empresas agrícolas podem pagar
melhor aos agricultores. A Terra
Preservada, por exemplo, empresa
paranaense que atua há 10 anos na
comercialização de orgânicos
certificados, repassa os prêmios de
bonificação pagos pelos
consumidores do exterior aos
produtores. “Esta política de incentivos
tem feito mais e mais pequenos
agricultores aderirem ao cultivo de
orgânicos”, declara o diretor Rogério
Konzen.
Leite - A Terra Preservada tem mil
agricultores
associados no Sul

do País, metade só para a soja, e outra
metade cultivando trigo, milho, feijão,
frutas (no litoral a banana orgânica está
em franco desenvolvimento). A
empresa tem dois armazéns, um em
Capanema (Sudoeste) e outro em
Ponta Grossa, além de uma fábrica de
farelo de soja nessa cidade. Em 2001
faturou R$ 11 milhões, com 80% da
produção voltada às exportações.
A maior parte da produção e
venda da Terra Preservada é de grãos,
mas a empresa beneficia vários
produtos, como farelo, óleo e extrato
de soja, farinha de trigo e de fubá.
Konzen está apostando na
industrialização: em breve lançará um
leite de soja em pacote, sabor
baunilha, com produção inicial
prevista de 50 mil litros por mês nas
regiões Sul e Sudeste. Outro projeto
quer incrementar a cadeia produtiva
de carnes orgânicas (bovinos e
pescados), fabricando ração para
animais: “Faremos uma parceria com
os produtores, fornecendo a
alimentação e venderemos a
produção nos mercados interno e
externo”, projeta Konzen.
Culturas - O Paraná também se
destaca na produção de hortaliças,
cana-de-açúcar, milho frutas, arroz,
mandioca, café, trigo, feijão, ervamate e plantas medicinais. Depois da
soja, a produção de legumes reúne o
maior número de famílias na

atividade. No período 2001/02 foram
640 propriedades que trabalharam
com o cultivo de hortaliças, numa área
de 543 hectares. O cultivo de
hortaliças está concentrado nas
regiões metropolitanas e em Curitiba e
a safra 2001/02 atingiu 4,7 mil
toneladas.
As quase nove mil toneladas de
produção da cana-de-açúcar orgânica
as tornam a segunda cultura mais
importante do Estado. Em 2001/02,
165 Apequenas
G R O usinas
N E Gproduziram
Ó C I Omil
toneladas de açúcar mascavo, além de
melado, rapadura e cachaça artesanal
no Norte Pioneiro (Jacarezinho),
cultivando 200 hectares.

Saúde e renda
O alimento orgânico tem mais
vitaminas e sais minerais, pois provém
de um solo mais rico e equilibrado em
todos os nutrientes. Contém maior
teor de matéria seca, tendo por isso
maior valor nutricional. É mais
saboroso, pois mantém os ácidos
orgânicos não nitrogenados,
especialmente em frutas e hortaliças
consumidas “in natura”.
Hoje já são mais de 120 países
produzindo alimentos orgânicos,
gerando renda bruta superior a 25
bilhões de dólares. No Brasil já
chegamos a 300.000 hectares

Soja Orgânica X Soja Convencional Safra2002/03

Orgânica
4.235,401.765,00
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CUSTO/SC

RENDIMENTO

PREÇO

R$/sc

kg/ha
90

R$/alq.
57,00

sc/alq
9,94

R$/sc
2.250

Fonte: Emater-Guaira-PR

TOTAL
BRUTO
R$/alq.
5.130,00

TOTAL
LÍQUIDO
R$/ha

A G R O N E G Ó C I O

Profissionalizar
e

agregarvalores

Um dos fatores que causa a má
distribuição de renda no campo é a
falta de profissionalização dos
agricultores das pequenas
propriedades. A falta de
conhecimento sobre como valorizar
seus produtos e trabalho impedem a
competitividade com os grandes e
médios produtores. O agronegócio
busca dar maior qualidade aos
processos e produtos da atividade
agrícola.
A agregação de valores pode ir
desde o processamento simples da
matéria-prima (lavagem e embalagem
com identificação do produto e do
produtor, criação de marca) até a
industrialização, distribuição e
comercialização. A atividade exige
profissionalismo e treinamento. Um
horticultor, por exemplo, que vende
alface in natura, ganha menos do que
aquele que vende o produto lavado e
embalado. Se ele se unir a outros
horticultores, pode conseguir melhores
preços e abrir mais canais de mercado.
Prêmio - Em parceria com
diversas instituições o Sebrae/PR tem
realizado cursos para ensinar aos
filhos de agricultores, proprietários e
trabalhadores rurais como visualizar
a agricultura como um negócio
rentável. Com a Faep /Senar, o
Sebrae está oferecendo cursos de

empreendedorismo a 2400 pessoas
em 106 cidades do meio rural no
Paraná. Nestes cursos, os alunos têm
desde noção de economia e negócios
até de trabalho em grupo, além de
preparação para desenvolver
habilidades de liderança, diz Onildo
Benvenho, consultor do setor da área
de Agronegócios do Sebrae.
O agronegócio é uma área de
investimentos tão promissora que o
Sebrae/PR decidiu criar um prêmio
para o setor em 2003. A instituição
doou R$ 125 mil a comunidades que
apresentassem os melhores projetos
em desenvolvimento sustentável. A
Prefeitura de Mariópolis, localizada
no Sudoeste do Estado, com 6 mil
habitantes, faturou o primeiro
prêmio. A comunidade apresentou
um projeto que agrega valor à
produção artesanal da uva e à
fabricação de vinho. Com o uso
racional dos recursos naturais, o
fortalecimento da associação
profissionaliza os trabalhadores e dá
mais renda às famílias.
Segundo o presidente da
Associação dos Fruticultores de
Mariópolis (Frutimar), que reúne 50
famílias, Alurdino Marino de Itoz, o
programa beneficia 57 empresas
associadas. No total, ele estima que
cerca de 20% da população local
está envolvida e em 5 anos deve

atingir 40% dos habitantes. “A uva
representa muita coisa para nós, pois
é uma renda a mais na propriedade,
o que nos dá ânimo de prosseguir
trabalhando o setor”, destaca Itoz.

Regulamentando
a agricultura
orgânica
O Projeto de Lei 659/99,
aprovado no dia 27 de novembro no
Plenário da Câmara e que segue para
sanção presidencial, considera
sistema orgânico de produção
agropecuária aquele em que se
adotam técnicas específicas, como
respeito à integridade cultural das
comunidades rurais, minimização da
dependência de energia nãorenovável e eliminação do uso de
organismos geneticamente
modificados e radiações ionizantes.
A iniciativa é definir a agricultura
orgânica e os critérios gerais de
futura regulamentação por parte do
Executivo quanto ao registro dos
produtores, comercialização e
certificação dos produtos e outros
procedimentos. O projeto cita como
sistemas orgânicos de produção os
sistemas ecológico, biodinâmico, nat-
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Gestão focadano cliente
O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Estado do Paraná (CREA-PR) implementou a
partir de 2001 um sistema de gestão voltado à produção de
resultados sólidos e de interesses dos profissionais e da
sociedade. O trabalho conta com a consultoria de uma das
mais respeitadas instituições do mercado, o Instituto de
Desenvolvimento Gerencial, que apóia as empresas com
ferramentas e sistemas de gestão de grande eficácia na
solução de problemas e alcance de resultados. O objetivo é
gerenciar as atividades dentro de uma visão nova,
proporcionando agilidade, redução nas despesas e o
oferecimento de maior qualidade ao atendimento, sempre
focados na satisfação do profissional. Tendo definido seu
posicionamento estratégico na melhoria da percepção dos
profissionais quanto às suas ações voltadas à inserção dos
profissionais nos diferentes contextos de trabalho, o CREA-PR
declara efetivamente sua opção pela valorização das
profissões e dos profissionais a ele ligados.
A definição de objetivos e metas que levem à mudanças
culturais e administrativas é o ponto principal desta estratégia,
que vem dando nova cara ao CREA-PR. São quatro os pilares
que dão sustentabilidade aos objetivos estratégicos do
Conselho: o Pilar I, que busca a melhoria contínua dos
processos administrativos; Pilar II, que privilegia a qualificação
profissional; Pilar III, que busca em suas ações a efetiva
participação do profissional, em obras, serviços e
empreendimentos; e o Pilar IV, que prima pela proposição de
políticas públicas que levem o Estado do Paraná ao
desenvolvimento humano, social e econômico sem
comprometer a sustentabilidade.
Para o presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo
Luiz Antonio Rossafa, “As metas que buscam a elevação do
índice de profissionais que manifestam-se satisfeitos ou
plenamente satisfeitos com os produtos ou serviços do CREAPR ou ainda a elevação do índice de formadores de opinião
que percebem ações do CREA-PR voltadas ao exercício ético e
responsável das profissões dão a conotação clara da gestão
focada no cliente, sempre buscando nos resultados atingidos
nos primeiros anos de trabalho a referência para a definição
dos nossos objetivos futuros”, analisa.
Para que o CREA-PR tivesse absoluta confiança e
representatividade dos dados, foi contratada uma pesquisa de
opinião junto ao Instituto Bonilha. “Pesquisamos a opinião de
profissionais e formadores de opinião de todo o Estado e de
todas as modalidades profissionais ligadas ao CREA-PR”, diz
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Confira os principais resultados:

Em 2002, uma pesquisa realizada pelo Instituto Bonilha entre os profissionais
ligados ao Conselho apontou que apenas 36% deles manifestavam-se satisfeitos
ou plenamente satisfeitos com os produtos e serviços do CREA-PR. Em nova
pesquisa realizada em novembro de 2003 este índice já se elevou para 46%,
resultado das melhorias implantadas a partir do estabelecimento da metas de
elevação deste índice, sendo 45% para 2003, 55% para 2004 e 70% para

A mesma pesquisa apontou que entre formadores de opinião a percepção de
ações voltadas ao exercício ético e responsável das profissões atingia o índice de
56%, em 2002, tendo este índice se elevado para 80% na pesquisa mais
recente, já atingindo o objetivo traçado para 2005. O desafio agora será o de
manter estes índice.
Na visão dos profissionais da
engenharia, arquitetura e
agronomia, o CREA-PR tem
melhorado seu desempenho
no que diz respeito ao
entendimento das
necessidades dos
profissionais. Em 2003 foram
51% de profissionais que se
manifestaram satisfeitos ou
plenamente satisfeitos com
este quesito, contra 37% em
2002. Quanto à habilidade
para resolver problemas foram 46% de satisfeitos ou plenamente satisfeitos em 2003 contra
32% em 2002. A modernidade implementada no Conselho está refletida no índice de
satisfação com seus serviços “on line” que subiu de 24% para 54% entre os anos de 2002 e
2003.

4 - CERTIDÕES

Metodologia
Para o alcance das suas metas, o CREA-PR
adotou o Método do PDCA, que leva ao
atingimento de resultados a partir da
identificação de um problema ou a partir de
uma definição estratégica. Os passos
principais passam pelo planejamento
detalhado das ações a serem executadas, a
execução propriamente dita, a avaliação
dos resultados e sua conseqüente ação
resultante, seja de manutenção das ações
conseqüentes ou de correção de ações que
mostraram-se ineficientes.
Resultados
Os resultados tanto estratégicos como operacionais têm
demonstrado o acerto da estratégia adotada pelo
CREA-PR:
1-TRATAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS

O tempo médio para o tratamento dos processos de
fiscalização é fator fundamental para a eficácia das ações
fiscalizatórias. Este tempo diminuiu consideravelmente ao
longo dos últimos anos. Em julho de 2001 o processo
ficava, em média, 25,47 meses em tramitação dentro da
instituição. Em outubro deste ano a média registrada foi de
6,4 meses, e continua caindo. A decisão final de um
processo sendo proferida após 2 anos surte pouco ou
nenhum efeito educativo, que é o objetivo principal de
uma ação de fiscalização.
2- QUALIDADE DOS PROCESSOS

A qualidade deve sempre andar junto com a agilidade. O
índice de processos com algum tipo de desconformidade
já foi de 15,58%, tendo baixado para 0,85% em setembro
de 2003. A melhor qualidade dos processos permite aos
Conselheiros do CREA-PR uma melhor compreensão dos
fatos e conseqüentemente uma decisão justa e adequada
às características da infração cometida. Mensalmente,
chegam às Câmaras Especializadas do CREA-PR cerca de
1.000 processos de fiscalização para fins de análise e
julgamento.

3 - FISCALIZAÇÃO

Como incumbência compulsória por força legal o CREAPR deve resguardar aos profissionais habilitados a
responsabilidade pela condução de obras e serviços de
engenharia, arquitetura e agronomia. Estes, por
conseqüência, devem registrar seus exercícios profissionais
de forma a conferir rastreabilidade quanto às
responsabilidades pelo projeto e execução das obras e
serviços. A eficácia e qualidade da fiscalização é que
garantem o equilíbrio e a justiça do mercado de trabalho
e o privilégio do exercício profissional ético e responsável.
Nos últimos 5 anos, subiu de 2,38 para 3,27 o número
de exercícios profissionais registrados por 1.000 Km
rodados pela fiscalização do Conselho. Neste mesmo
período, o número de profissionais que registraram suas
atividades elevou-se de 13.530 para 15.630. Estes dados
demostram que através de um melhor planejamento, a
fiscalização do Conselho tem avançado em qualidade e
eficiência, sempre na busca da defesa dos interesses da

O CREA-PR mantêm rigoroso
controle sobre os prazos para a
concessão de registros e
certidões. Para aqueles serviços
cujos documentos são
entregues conforme solicitado e
que não necessitam de
encaminhamento para as
Câmaras Especializadas, o
tempo máximo para entrega é
de 10 dias, tendo mantido-se
em torno de 6 dias para os registros provisório e definitivo;
de 5 dias para visto em carteira, registro de empresa e
concessão de dupla responsabilidade técnica; e de 2 dias
para a emissão de acervo técnico. O acervo técnico
possui tempos diferenciados na Regional Curitiba, pois
nela concentra-se grande parte das licitações do Estado e
conseqüentemente as solicitações de acervo técnico.
Modificações importantes foram implementadas nos
procedimentos internos a fim de conferir maior agilidade
também nesta regional. Os resultados mostram nos meses
de outubro e novembro/ de 2003 uma redução de cerca
de 15% no tempo para concessão do acervo, apontando
para um equilíbrio com as demais regionais nos próximos
meses.
5 - FALE DA GENTE PRA GENTE

O aumento do número de registros do exercício
profissional ocorreu em todas as áreas de atuação do
Conselho mostrando a atenção com todas as modalidade
da engenharia, arquitetura e agronomia. Percentulamente
os maiores índices de crescimento deram-se nas áreas da
Engenharia Química e Mecânica. A Civil é responsável
pelo maior número de registros, seguida pela Engenharia
Agronômica, Elétrica, Arquitetura, Engenharia Mecânica e
Engenharia Química, respectivamente.

Concorrendo positivamente para os profissionais os índices
econômicos apontam para uma redução continuada dos
valores reais da taxa de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) do CREA-PR. Somando-se a esta tendência
a diretoria do Conselho decidiu não repassar a correção
definida pelo CONFEA na tabela alternativa de taxas para
o ano de 2003, mantendo os valores de 2002.

A partir de sua implantação em agosto de 2003 até
novembro o “Fale da Gente pra Gente” - pesquisa
dirigida aos usuários dos serviços e produtos do CREA-PR ouviu 451 pessoas, que foram questionadas quanto ao
atendimento, à estrutura e ao produto. Todos os pontos
foram avaliados positivamente pela grande maioria.
A limpeza da estrutura recebeu avaliação positiva de todos
os entrevistados, seguido pela organização e pelo
atendimento feito pelos funcionários.
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Burocracia

atrasa

Projetos

Kambé

Está cada vez mais difícil a
análise de projetos nos órgãos
públicos e a retirada de alvarás junto
às prefeituras paranaenses pelos
arquitetos. A constatação é do
Sindicato dos Arquitetos e
Urbanistas no Estado do Paraná
(SindARQ/PR). Segundo a entidade,
que representa cerca de 3.600
arquitetos e urbanistas paranaenses,
a falta de divulgação de novas
legislações, excesso de burocracia,
demanda reprimida de processos em
avaliação e o baixo número de
profissionais nos órgãos para
analisar os processos, são alguns
dos problemas apontados.
O problema atinge praticamente
todas as regiões do Paraná, como
C u r i t i b a e M a r i n g á . Pa r a a
presidente do SindARQ/PR,
arquiteta Ana Carmen de Oliveira,
uma das maiores dificuldades está
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Profissionais
encontram
dificuldade em
fazer tramitar
processos em
prefeituras e órgãos
públicos
no tempo que a análise dos projetos
está tomando no processo de
validação de uma obra. “Hoje o
profissional leva menos tempo
executando uma obra do que o
período que leva para aprovar o
projeto junto aos órgãos
competentes. E isso vai contra as
tendências do mercado”, avalia.
Para a arquiteta, é necessário que
haja uma discussão entre as
prefeituras, entidades e profissionais

para buscar uma solução para a
questão.
A presidente da entidade diz que
há necessidade de mais divulgação
das novas normas aos profissionais,
e às entidades representativas da
categoria. Assim, os projetos
poderão ser desenvolvidos dentro
dos novos padrões estabelecidos.
Análise - Outra atitude que
poderia ser tomada seria a
indicação por parte dos órgãos
públicos como Secretaria do Meio
Ambiente, Vigilância Sanitária,
Corpo de Bombeiros, dentre outros,
dos principais problemas
encontrados nas verificações de
projetos. Desta forma, os
profissionais poderiam ficar atentos
a estas questões, buscando atender
adequadamente às exigências da
legislação vigente.

Para a entidade, outro fator
crítico é a falta de padronização nos
procedimentos de análises. Hoje,
ao procurar um órgão público para
análise de projetos, o arquiteto é
atendido muitas vezes por
estagiários, que fazem
considerações no conteúdo. Após
fazer as alterações solicitadas, o
arquiteto é atendido por outra
pessoa, que aponta novas questões.
“Isso gera o atraso do processo”,
considera Ana. Para a arquiteta, se a
análise fosse acompanhada por um
único profissional e analisada na
sua íntegra, em uma primeira visita,
o tempo para conclusão seria
diminuído consideravelmente.
“Um projeto de maior porte,
como no caso de edifícios e
condomínios pode levar até dois
anos para ser aprovado”, diz a
presidente.

Um projeto de maior
porte, como no caso
de edifícios e
condomínios pode
levar até dois anos
para ser aprovado

exemplos, o CREA-PR cita o
desenvolvimento das primeiras
cadernetas da Companhia de
Melhoramentos Norte do Paraná,
em que os profissionais
demonstraram a prática pela
topografia, pelos conceitos e seus
conhecimentos, até as ações que
culminaram por propiciar ao

Polêmica - A demora na análise
de projetos em Maringá ocasionou
uma série de declarações
publicadas na imprensa por parte de
representantes da Prefeitura. Para o
p r e s i d e n t e d o C R E A- P R , Lu i z
Antonio Rossafa, isso não abalou
os profissionais da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia. “Os
profissionais têm plena convicção
de que fazem o melhor por sua gente
e sabem que a profissão, acima de
tudo, é um título de honra e de
mérito”, avalia Rossafa, reforçando
que os conhecimentos técnicos e
científicos estão a serviço do bem
social e da segurança da sociedade.
O presidente do CREA-PR diz
que Maringá representa um pólo de
desenvolvimento e de referência do
sucesso dos paranaenses. Como
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Homenagem do CREA-PR aos profissionais que dedicaram a vida às suas profissões: remidos e jubilados.

Remidos e

Jubilados

O Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Estado do
Paraná, CREA-PR, realizou, nos dias 28 de
novembro e 5 de dezembro, homenagens aos
profissionais que completaram 50 e 60 anos
de formatura, os jubilados; e os que
completaram 35 anos de registro, ou que
possuem mais de 65 anos de idade: remidos.
Os homenageados receberam diplomas e
ficaram isentos da taxa de anuidade no
sistema. Mais de 200 profissionais foram
contemplados.
“Esse é o reconhecimento a todos os
profissionais homenageados pelo trabalho em
prol da Engenharia, da Arquitetura e da
Agronomia no Estado do Paraná”, disse o
engenheiro agrônomo Luiz Antonio Rossafa,
presidente do CREA-PR, parabenizando a
todos os profissionais e fazendo a entrega dos
diplomas aos jubilados e remidos.
A Diplomação dos Profissionais Jubilados
50 anos acontece há oito anos e a dos
Jubilados 60 anos, há dois. Para Rossafa, os
profissionais que receberam seus diplomas
são um exemplo para toda a sociedade.
“Vocês são a referência para conduzir nossas
vidas, dentro dos princípios de cautela, de
responsabilidade e dos bons costumes. Por
isso, merecem nossa reverência pelo que
fizeram pelo Estado do Paraná”, disse. A
solenidade contou com a participação do
presidente do Instituto de Engenharia do
Paraná (IEP), engenheiro civil Gilberto Piva,
que entregou, juntamente com Rossafa, os
diplomas aos homenageados.
Piva comparou a bravura dos
profissionais com um trecho do Hino Nacional
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formaram. “Sinto-me honrado em representar
esses profissionais. Quando saímos de nossas
escolas em 1943 e 1953, encontramos um
Brasil precisando urgentemente de infraestrutura. Sofremos repressão, mas não nos
omitimos nunca de defendermos a Pátria.
Hoje, tenho o dever de agradecer por esta
feliz oportunidade de ser homenageado como
jubilado, pois todos nós profissionais
levaremos esse prestígio como troféu pelo
trabalho realizado”, disse Tavares.

Rossafa: “Os senhores
souberam, na concepção
da ética, cuidar bem de
si e de toda a
sociedade”
Brasileiro. “Através de um dos versos do nosso
hino - verás que um filho teu não foge à luta encontramos a melhor resposta àqueles que
não acreditavam no futuro desse país”,
afirmou.
Rossafa ainda exaltou os anos que esses
profissionais dedicaram ao exercício da
profissão. “Os senhores souberam, na
concepção da ética, cuidar bem de si e de
toda a sociedade. Cuidar é um princípio ético
e os senhores fizeram como poucos”.
O engenheiro civil Valdir Pedro Xavier
Tavares representou os profissionais jubilados,
e em seu discurso retratou as dificuldades de
exercer a profissão no período em que se

Remidos - A Diplomação dos Remidos
acontece há 13 anos. O engenheiro civil
Roman Andres Doria, presidente do
Sinduscon/PR (Sindicato da Construção Civil
do Estado do Paraná), que representou os
profissionais remidos, disse estar honrado
com a homenagem. “Foi uma grande
felicidade acompanhar todo o
desenvolvimento da época de 67. O país
passou por grandes transformações. Hoje,
renovo a esperança na minha profissão”,
proferiu em seu discurso.
Segundo Rossafa, os profissionais que
estão no exercício da profissão há 35 anos
merecem o reconhecimento do Conselho.
“Foi essa turma de profissionais que fez do
nosso Estado um destaque nacional, através
do esmero, do cuidado e da concepção com
que praticaram o exercício profissional.
Cuidado para consigo, para com os outros,
com o meio ambiente, com a vida, com as
pessoas. Vocês são referência a toda uma
geração”, afirmou.
Veja a relação dos profissionais
homenageados no site do CREA-PR

A

contece

Mérito do CREA-PR

Habitacon Sul
A Habitacon Sul - Feira Nacional de Habitação e
Construção - em 2004 será realizada em duas edições: de
11 a 15 de maio na Proeb, em Blumenau (SC), e de 14 a
18 de julho, no Marumby Expocenter, em Curitiba (PR). A
organização aguarda a participação de 350 expositores e
de 120 mil visitantes para as duas feiras. Paralelamente
serão realizados o 3º e o 4º Simatec - Simpósio de
Atualização Tecnológica da Construção.
Cada um
contará com dez palestras abordando os avanços
tecnológicos no setor da construção civil, tendo o apoio da
Universidade Regional de Blumenau (Furb) e da
Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Informações: fe.valle@terra.com.br ou
elga@avalon.sul.com.br

Engenharia de Segurança
A Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG em parceria
com a Universidade Eletrônica do Brasil - UEB, oferece o curso
que será realizado através de vídeo-conferência para seis
cidades. A duração do curso é de 18 meses, com início previsto
para janeiro de 2004 e término em julho de 2005. Carga
Horária: 605 horas.
Informações: www.uepg.br/denge/eng_seg_2004 ou
pelo e-mail engseg 2004@uepg.br - tel.: (42) 220-3201

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Estado do Paraná (CREA-PR) realiza no dia
12 de janeiro a cerimônia de homenagem a profissionais e
instituições que se destacaram pela capacidade
profissional e conduta ética ao longo dos últimos anos. Os
nomes foram indicados pelas Câmaras Especializadas e
homologados pelo Plenário do CREA-PR para receberem o
Mérito do CREA-PR.
Na homenagem, os profissionais receberão a Medalha
e o Diploma de Mérito da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia Paranaense.
O e v e n t o
UM PRÓSPERO 2004
acontece às 19
horas, no auditório
Mário de Mari do
CIETEP
Centro
Integrado dos
Empresários e
Trabalhadores das
Indústrias do Paraná,
n a a v e n i d a
Comendador
Franco, 1341, em
Curitiba.
Consulte a lista dos
profissionais
homenageados no
site www.crea-

Ferramenta útil
Os profissionais da arquitetura,
engenharia e construção civil têm à
disposção o Archus, um software integrado
às plataformas CAD mais difundidas no
mercado (AutoCAD/IntelliCAD). São
ferramentas fáceis e intuitivas para o auxílio
na elaboração de projetos em três
dimensões. Através de comandos já
familiares aos usuários de CAD, o software
permite a construção do modelo 3D da
edificação de modo simples e rápido.
Através do sistema, o profissional projeta
diretamente o modelo espacial a ser
construído de maneira tão natural quanto se
estivesse desenhando um projeto usual em

É O QUE A EQUIPE DA FORPLAS
REUNIDA DESEJA PARA VOCÊ!

ESCADAS

(41) 342-7464 CURITIBA - PR
www.forplas.com.br
duas dimensões.

Soluções especiais - Atacado e Varejo
Venda - locação - Assistência Técnica
O IntelliCAD by R&C Task está mudando totalmente
o conceito de CAD no Brasil.

Comércio e Serviços de Informática Ltda

BWE o distribuidor do IntelliCAD by R&C Task
e Archus no Paraná.

Plotagem, maquetes eletrônicas
Web Design, Trabalhos em CAD

BWE fone: (41) 3027-5686 - (41) 372-6232
email: ebriques@brturbo.com - www.intellicadpr.com.br

Software para desenvolvimento de projetos de:
Arquitetura, Engenharia e Construção.
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Novo

Código de

Ética
Continuação da edição anterior

Art. 9.º - No exercício da profissão são deveres do
profissional:
I - ante o ser humano e seus deveres:
- oferecer seu saber para o bem da humanidade;
- harmonizar os interesses pessoais aos coletivos;
- contribuir para a preservação da incolumidade
pública;
- divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e
tecnológicos inerentes à profissão;
II - ante à profissão:
- identificar-se e dedicar-se com zelo à profissão;
- conservar e desenvolver a cultura da profissão;
- preservar o bom conceito e o apreço social da
profissão;
- desempenhar sua profissão ou função nos limites
de suas atribuições e de sua capacidade pessoal de
realização;
- empenhar-se junto aos organismos profissionais
no sentido da consolidação da cidadania e da
solidariedade e da coibição das transgressões éticas.
III - nas relações com os clientes, empregadores e
colaboradores:
- dispensar tratamento justo a terceiros, observando
o princípio da eqüidade;
- resguardar o sigilo profissional quando do
interesse de seu cliente ou empregador, salvo em
havendo a obrigação legal da divulgação ou da

informação;
- fornecer informação certa, precisa e objetiva em
publicidade e propaganda pessoal;
- atuar com imparcialidade e impessoalidade em
atos arbitrais e periciais;
- considerar o direito de escolha do destinatário
dos serviços, ofertando-lhe, sempre que possível,
alternativas viáveis e adequadas às demandas em suas
propostas;
- alertar sobre os riscos e responsabilidades
relativos às prescrições técnicas e as conseqüências
presumíveis de sua inobservância;
- adequar sua forma de expressão técnica às
necessidades do cliente e às normas vigentes
aplicáveis.
IV - nas relações com os demais profissionais:
- atuar com lealdade no mercado de trabalho,
observando o princípio da igualdade de condições;
- manter-se informado sobre as normas que
regulamentam o exercício da profissão;
- preservar e defender os direitos profissionais.
V - ante ao meio:
- orientar o exercício das atividades profissionais
pelos preceitos do desenvolvimento sustentável;
- atender, quando da elaboração de projetos,
execução de obras ou criação de novos produtos, aos
princípios e recomendações de conservação de energia
e de minimização dos impactos
ambientais;
- considerar em todos os planos,
projetos e serviços as diretrizes e
disposições concernentes à
preservação e ao desenvolvimento do
patrimônio sócio-cultural e ambiental.
* O Novo Código de Ética Profissional
da Engenharia, da Arquitetura, da
Agronomia, da Geologia, da Geografia
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