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Nova

Câmara

especializada

Tiveram início neste ano as
atividades da Câmara Especializada
de Geologia e Engenharia de Minas
do CREA-PR (CEGEM). A primeira
reunião foi realizada dia 12 de
janeiro, na sede do Conselho, com a
participação de diversas instituições,
como o Sindicato dos Engenheiros do
Paraná (Senge-PR), o curso de
Geologia da Universidade Federal
do Paraná (UFPR), a Associação
Paranaense de Beneficiadores de
Material Pétreo (Pedrapar), a
Minerais do Paraná S/A (Mineropar),
a Associação dos Mineradores de
Areia e Saibro do Paraná (Amas-PR) e
a Associação dos Profissionais
Geólogos do Paraná (Agepar).
“Os profissionais ligados a esta
Câmara terão um longo caminho
para a construção de uma política
forte de realidade das profissões. "A
presença
de
um
profissional
responsável organiza a cidadania.
Além disso, o profissional que possui
uma conduta ética constrói uma
referência de exercício profissional
em defesa da sociedade", afirmou o
presidente do CREA-PR, Luiz Antonio
Rossafa.
A coordenação da Câmara será
do geólogo João Tadeu Nagalli.
“Estamos conscientes da nossa
responsabilidade
perante a
sociedade e os profissionais, e
estaremos trabalhando para realizar
os projetos que nasceram na
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Enfim, solução
a
Por Luiz Antonio Rossafa

Apesar de estar localizado no

engenheiros de construir soluções

Centro Cívico de Curitiba, o prédio
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abandonado há mais de uma década

edição
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CREA-PR.
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“esqueleto”, como ficou conhecida a

que melhoram e facilitam a vida das
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pessoas. Essas obras, que vão muito

verdadeiro exemplo do descaso com o
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desamparada,

tornou-se

além das estradas e prédios, passam

dinheiro público. Cerca de R$ 14 mi

pela área da saúde e pela solução de

ficaram, durante 18 anos, à mercê do

conflitos.

tempo e do desdém da administração
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Essa diversidade de atividades dos
profissionais

da

engenharia,

Apesar da insistência da mídia e da

arquitetura e agronomia está sendo
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atual modelo econômico brasileiro. É

endereço as mais variadas faces da

hora de discutir a falta de política

má vontade política e administrativa.

definida para o crescimento do país.

Um monumento deteriorado e em

Está claro que a carga tributária no

decomposição. Um cartão postal que

Brasil fragiliza qualquer tentativa de

o Paraná e os paranaenses não

geração de renda e emprego. O
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sistema de tributos funciona como um

Agora, finalmente, a solução foi

dreno que suga recursos e iniciativas

anunciada. A obra inacabada vai ser
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modelo

da

sustentável.

com

a

conhecimento

contribuição
e

talento

engenharia paranaense.
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Reservamos, também, algumas
dos

páginas para começar a contar um

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

FEVEREIRO/MARÇO 2004

CREA-PR

5

A

contece

Ferramentaria e modelação
Esta edição da Ferramentaria e Modelação comprova o
processo de desenvolvimento que o setor vem estabelecendo. É
considerada a melhor feira do Brasil para o setor. Realizada em
pólo estratégico e focada nos reais objetivos do segmento,
promove de forma efetiva o potencial do mercado, além de
gerar aprimoramento profissional e técnico. Representações
européias passam a integrar o evento, reforçando assim o valor
da F+M e qualificando ainda mais o seu público: compradores,
engenheiros, fornecedores, industriais, ferramentaria,
modelação, projetistas, prototipistas, laboratoristas,
metrologistas, sistemistas, estudantes, técnicos, consultores,
montadoras, entre outros. Os setores em exposição são os mais
variados, indo desde fabricantes de moldes, de ferramentais
para indústria de fundição de ferrosos e não ferrosos,
ferramentais para estamparia, para forjaria, para conformação
de arames, tubos e perfis, até projetos, modelagem,
prototipagem; softwares para ferramentaria e modelação,
robótica e muitos outros.
Eventos paralelos:
Metal-mecânica - Plástico - Subcontratação - 23 a 26/03
Org. e Realização: Sindimec - Joinville - Fone: (047) 433-1389
Seminário de Tecnologia Aplicada à Ferramentaria e
Modelação - 23 a 26/03 - Local: Auditório da Expoville
Organização e Realização: SENAI Joinville
INFORMAÇÕES: Data: 23 a 26/03 - Local: Expoville Joinville
SC - Informações: www.marktevents.com.br
Fone: (47) 425-0002 Fax: (47) 472-2800
e-mail: marktevents@expresso.com.br

Aterro sanitário
Instrutor: Engº Civil e Sanit. Nicolau L. Obladen, MSc.
O objetivo é proporcionar, em conformidade com a legislação,
normas e resolução vigentes, conhecimentos básicos sobre as
principais questões relacionadas à elaboração de projetos,
implantação, operação e manutenção de Aterros Sanitários
para Resíduos Sólidos Urbanos.
Promoção: CREA-PR e Feapar; Apoio: CEAL - Clube de
Engenharia e Arquitetura de Londrina ; Organização e
Inscrições: Centralcon Cursos Empresariais
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Av. Colombo 6665 - Sala 101 - 87030-120 - Maringá - Pr
Fone: (44) 225-5924 - Fone/fax: (44) 225-5551
E-mail: centralcon@onda.com.br
Data: 25, 26 e 27/03 - Local: Auditório do CEAL - Clube de
Engenharia e Arquitetura de Londrina
Av. Maringá, 2400; Fone/fax: (43) 3348-3100 - Londrina - PR;
E-mail: ceal@sercomtel.com.br - Informações e inscrições com
Jane. www.ceal-londrina.com.br

Fenarc
Cascavel realiza em maio a terceira edição da Fenarc 2004Feira da Engenharia, Arquitetura e da Construção. De 19 a 23
de maio próximo, o Centro Regional de Eventos de Cascavel
estará ocupado por empresas, entidades e instituições
preocupadas em consolidar presença no mercado da
construção, lançar novos produtos e idéias e discutir rumos para
o setor e para a economia regional. "A Fenarc é muito mais que
um evento de bons negócios. É também uma oportunidade de
atualização, debate técnico e de aproximação entre clientes e
fornecedores", observa Valmor Pietsch, presidente da
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel, entidade
que promove o evento, em conjunto com o Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Oeste e Sociedade de
Arquitetura e Urbanismo de Cascavel. A Feira contará com a
"Casa Fenarc", que oferecerá aos visitantes ambientes
especialmente projetados e decorados. A programação técnica
inclui vídeo-conferências com transmissão nacional (apoio do
Sebrae/PR). 3ª Jornada de Engenharia e Arquitetura e o 3º
Fórum de Desenvolvimento Regional.

Pré-fabricados de Concreto
Evento Nacional agita setor da construção. A Associação Brasileira
da Construção Industrializada em Concreto(ABCIC) e a Associação
Brasileira de Cimento Portland (ABCP) promovem o seminário que
terá diversas palestras nacionais e internacionais do segmento de
pré-fabricados. Entre os principais temas que serão abordados
estão: conceitos do sistema; garantia de qualidade; tecnologia de
execução;análise de mercado; soluções arquitetônicas;
experiências nacionais e internacionais; estudos de casos;
apresentação de obras executadas e ainda demonstrações e visitas
técnicas. O seminário apresentará, também, os ganhadores da
segunda edição do Prêmio Nacional Pré-Fabricados de Concreto
para estudantes de Arquitetura, e da primeira edição do Prêmio
Nacional de Pré-Fabricados de Concreto, para arquitetos.
Data: De 13 à 15/04/2004 - Local: Novotel São Paulo - Rua
Zaki Narchi, 500 - Informações: (11) 5533-7373
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artas

Prezados Senhores: - Cumprimentando-os cordialmente
e como assíduo leitor da Revista CREA-PR, gostaria que os
autores dos artigos publicados na revista informem sempre as
suas qualificações e áreas de atuação. Assim fica mais fácil o
entendimento dos seus pensamentos e pontos de vista.
Flávio Felipe Kirchner, Ph.D. - Eng. Florestal CREA 4126-D
E-mail: kirchner@floresta.ufpr.br
Caro Editor - Quero parabenizálo pela excelente matéria sobre
Energia apresentada na edição
Novembro/Dezembro da Revista
CREA-PR. Gostaria de ter mais
informações sobre a Associação
Atmosphera para o Desenvolvimento
Sustentável (AADS), ONG dirigida
pelo engenheiro agrônomo José
Paulo Loureiro, que foi entrevsitado
por Karen Monteiro na matéria “O
viável óleo vegetal”.
Antônio de Goes Maciel - Técnico em Telecomunicações
E-mail: goesmaciel@hotmail.com.br

Prezados Senhores - Gostaria de relatar um erro
encontrado na reportagem da revista dos senhores, a CREA-PR
n.º 25 (dezembro/2003), na reportagem da página 8
Habitação Morada Inteligente “Experiências em Curitiba”. O
grupo de alunos que trabalham nos projetos das casas de isopet
são estudantes do curso de Tecnologia em Construção Civil,
modalidade: concreto. Sendo assim, o estudante Rodrigo Cexar
Kanning, citado na reportagem da página 8, será um futuro
Tecnólogo e não futuro engenheiro. Apesar do CREA-PR não ser
“simpatizante” do curso de tecnologia, tem mostrado em suas
revistas os trabalhos dos futuros tecnólogos que, além de
receberem uma excelente formação do CEFET-PR, possuem
consciência de que os recursos disponíveis no meio ambiente
devem ser reaproveitados e com isso desenvolvem novas
tecnologias e dão continuidade a vários estudos com utilização
de
resíduos (pneus, cinza de casca de arroz, caulim,
metacaulim, e outros).
Carim Costa da Silva - Tecnóloca em construção civil
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Senhores editores - Com
grande tristeza e indignação, li a
revista deste Conselho, de nº 25,
de nov/dez de 2003. Não vou
discutir aqui a questão dos
transgênicos e nem me posicionar
contra ou favor desta tecnologia,
mas sim fazer reparos à forma
como este CREA abordou o
assunto.
Sendo o Conselho um órgão de classe, é sua obrigação
informar da melhor maneira possível os profissionais por ele
abrangidos, bem como o público em geral. Assim, em um
assunto polêmico controverso como os transgênicos, seria de
todo conveniente que o CREA propiciasse um debate com os
dois lados da questão e não como o fez, de uma forma facciosa,
trazendo artigos apenas contrários à tecnologia. Os
profissionais têm todo o direito de ver os dois lados da questão e
se posicionarem de um lado ou outro, podendo fazer seu
próprio julgamento.
Entretanto, talvez mais grave que isto é o baixíssimo nível
dos artigos, usando argumentos que contrariam toda a técnica
agronômica e os mais comezinhos princípios técnicocientíficos. Isto, longe de contribuir na luta contra os
transgênicos, só dá mais argumentos aos que os defendem,
pois mostra a pobreza de argumentos dos que são contrários.
O artigo que cita o Sr. Leonardo Melgarejo é de uma
inconsistência brutal. Podemos considerar que a referida
pessoa não entende dos mais elementares princípios da
técnica experimental ou é de uma extrema má fé, julgando
todos os seus colegas de profissão pessoas totalmente
ignorantes. Dizer que a soja do Centro Oeste é mais produtiva
que a do RS porque esta é transgênica, é um absurdo gritante.
Antes de haver soja geneticamente modificada no RS, a
produtividade do Centro Oeste já era maior. Será que o Sr.
Melgarejo não conhece os princípios experimentais pelos
quais se deve estudar todas as variáveis e não apenas uma?
Será que a única variável existente entre a soja do RS e a do
Brasil central é a trangenicidade? Fatores como solo, clima,
tecnologia, topografia, cultivares, etc, não influenciam na
produtividade? Tudo isto foi desconsiderado no referido artigo,
ferindo os princípios da técnica agronômica e experimental,
mostrando que a finalidade do CREA em publicar os artigos era
a de tomar uma posição ideológica e não técnica, como
deveria ser o princípio de um Conselho de classe.
Outra declaração absurda foi a do Sr. Rubens Nodari, de
que os transgênicos contêm genes resistentes aos antibióticos e,
“se alguém se alimenta de transgênicos e adoece, pode não
encontrar remédio eficaz para o tratamento”. Isto é de um

primarismo total, completo e absoluto. Em primeiro lugar, nem
todos os transgênicos são resistentes aos antibióticos. Alguns,
eventualmente, poderão ser, mas isto não quer dizer que esta
resistência genética vá ser transmitida pela via do alimento. A
transferência genética é um processo extremamente complexo
que não se realiza pela simples ingestão de produtos
geneticamente modificados. Se isto fosse verdade, os bilhões de
pessoas que já se alimentaram da soja RR estariam imunes ao
Glifosato!!!
Assim, fiquei, como disse no início desta, indignado pela
posição pouco científica de um órgão de classe ao qual,
compulsoriamente, pertenço. Se houvesse mais democracia
neste país, eu estaria me retirando de um Conselho que
demonstrou, neste episódio, total falta de seriedade e de
compromisso com a classe agronômica. Lamentável!
Eng. Agr. Sólon Cordeiro de Araujo
CREA 2169-D

Algumas considerações Em relação aos comentários do
senhor Otávio Augusto Boni Licht,
posso afirmar que ele desconhece
as mais recentes literaturas sobre
Arquitetura de Terra, (vide TRAITÉ
DE CONSTRUCTION EN TERRE,
HOUBEN Hugo; GUILLAUD,
Hubert, ed Parenthèses Paris
1989; CONSTRUIRE EN TERRE,
DOAT, Patrice; HAYS,
A. ;
M AT U K , S . ; V I TO U X , F. ;
HOUBERET, H., ed Alternatives
Paris, 1979; LA TERRE DANS TOUS SES ETATS, DETHIER, Jean et
all, CRATerre, octobre 1985; ARQUITETURA DE TERRA ou O
FUTURO DE UMA TRADIÇÃO MILENÁRIA; DETHIER, Jean et
all, ed Avenir Centre Georges Pompidou 1982, SISTEMA
CONSTRUTIVO EM SOLOCIMENTO, Dissertação de
Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, 1995, ARQUITETURA DE TERRA,
SOLO CIMENTO E CAL, ARINI, Ruy, Tese de doutorado,
Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, 2000,
entre outras diversas publicações internacionais e nacionais), e
também não está acompanhando as mais recentes pesquisas
tecnológicas desenvolvidas no mundo sobre a Arquitetura de
Terra.
As afirmações “imprecisas e os conceitos equivocados”
apresentados na reportagem, são resultados de pesquisas e testes realizados nas instituições de ensino e nos laboratórios das
diversas Universidades brasileiras, como a Escola Politécnica da

Universidade de São Paulo, da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da UNISINOS, de Rio Grande do Sul, da Fundação
IBI, Minas Gerais, da PUC, Departamento de Engenharia Civil,
Minas Gerais, do CEPED, Bahia, do CEBRACE, Rio de Janeiro,
da CETEC, Minas Gerais, do GRET, Ceará, do IPT, São Paulo, da
ABCP, São Paulo, do Laboratório de Habitação da UNICAMP,
Campinas, do Centro de Tecnologia da Universidade Federal
de Santa Maria, Rio Grande do Sul, entre outras que
desenvolvem pesquisas sobre Arquitetura de Terra.
Para melhor esclarecer o senhor Otávio Augusto Boni Licht,
as afirmações sobre as diversas construções antigas, como as
Pirâmides, Muralha da China, Mesopotâmia, Marrakesh, entre
outras, surgiram de uma pesquisa feita pelo Laboratoire
CRATerre Ecole d´Architecture de Grenoble, França.
Depois de preparadas as misturas homogeneizadas de
terra (93%) e cal (7%), devidamente hidratadas, foram
produzidos 2 400 tijolos maciços com dimensões de 5 x 11 x 23
centímetros, compactadas com determinado equipamento
hidráulico que tem uma capacidade de compactação
equivalente a 40 000 kg.
Particularmente, fiz uma pesquisa aqui na cidade de São
Paulo, num trabalho desenvolvido junto á Universidade
Mackenzie, onde depois de escolhida determinada jazida,
preparei a retirada do material terra em diferentes
profundidades, o material foi peneirado e depois hidratado e foi
compactado numa prensa manual, com capacidade de
compactação equivalente a 2 500 kgf, sem nenhum aditivo
(cimento ou cal), e após 28 dias os tijolos que foram produzidos
com a terra recolhida mais superficialmente (1,50 / 2,00 metros) apresentaram uma melhor Resistência à Compressão, 18
kgf/cm2, contra 8,6 kgf/cm2 dos tijolos produzidos com terra
recolhida a 6 metros de profundidade.
As diversas instituições mundiais de caráter tecnológico
alternativo estão pesquisando as técnicas construtivas e o saber
fazer das obras edificadas com terra, desde a Antigüidade até a
atualidade.
Lamentavelmente me permito não comentar o texto
apresentado em outro idioma, uma vez que estamos no Brasil, e
o idioma oficial ainda é o português.
Quanto a outra afirmação do emprego de qualquer tipo de
solo, afirmo ainda que, não somente o meu trabalho, que tem
aproximadamente 25.000 m2 de área construída, com todos os
solos que se apresentaram, sejam eles em São Paulo, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Brasília, Goiás,
Sergipe, Bahia, e mais recentemente (novembro, dezembro de
2003)
fiz um pequeno trabalho em Curitiba, onde foram
recolhidos terra em 12 jazidas diferentes, e em nenhum
momento aconteceu esse “aumento excepcional de volume”
quando da hidratação dos tijolos produzidos, como afirma o
leitor. Aliás, não se tem notícia desse fenômeno, considerando
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Caros - Em primeiro lugar, gostaria de congratulá-los
pelo
Ruy Arini
excelente nívelArquiteto,
editorialMestre,
da Revista
doe CREA
PR. Além em
da
Doutor
Pós Doutorando
qualidade gráfica/papel, o conteúdo é muito
bem elaborado.
Arquitetura
de Tierra
Gostaríamos (juntamente com os colegas copiados no e-mail)
de saber se é possível colaborar com artigos para publicação na
citada Revista. Além da expertise em redes de comunicação de
dados e internet, exercitada diariamente, temos publicado
artigos em congressos e revistas de cunho científico. Se
pudermos ser úteis, aguardamos seu contato.
Eng. Gianfranco Muncinelli
Brasil Telecom - Centro de Operação e Manutenção Comunicação de Dados

Pablito Pereira

que 44% da população mundial habita em casas feitas com
terra.
Nas demais construções edificadas, com qualquer tipo de
terra, o que sempre ocorre é uma pequena retração, devido à
perda da umidade. É necessário fazer amostras de tijolos com a
terra das jazidas que serão utilizadas para, depois do ensaio de
Resistência á Compressão, desenvolver eventual “correção”
do solo adicionando mais cal ou mais cimento, ou ainda a
introdução de areia nessa mistura, tornando o tijolo mais
eficiente e econômico.
Quando da definição da Norma de Alvenaria de
Solocimento, a comissão que estudou, pesquisou, analisou,
discutiu, experimentou, durante 12 anos, era constituída por
16 membros, entre eles, engenheiros, arquitetos, técnicos,
construtores, produtores de equipamentos, técnicos do antigo
BNH, da
CEF, e dos diversos Institutos de Pesquisas
Tecnológicas, nunca se discutiu o aumento de volume na terra
compactada e hidratada. O problema sempre está na
qualidade de compactação, na efetiva hidratação e na
adequada cura das peças. É oportuno lembrar que eu fazia
parte dessa comissão como pesquisador, comprador e neutro.
Realmente esses locais do Paraná, citados pelo leitor, são os
únicos no Brasil e na América do Sul a não poder utilizar essa
antiga/moderna tecnologia tão preconceituosamente
rejeitada.
Na terceira citação, sobre as Pirâmides, já comentada,
pode-se ter maiores informações com a Faculdade de
Arquitetura de Grenoble / França, onde funciona o CRATERRE,
que eles terão o maior prazer em informar essas e outras
dúvidas pertinentes à utilização da tecnologia da terra na
construção civil entretanto, é importante o leitor ter um contato
mais estreito com a literatura específica para conseguirem
conversar na mesma linguagem técnica.
Q u a n t o à Re v i s t a d o C R E A- P R , g o s t a r i a d e ,
publicamente,
agradecer o espaço e a reportagem
oferecida, cumprimentar autora da reportagem Marilia
Kubota pela qualidade do seu poder de síntese, utilizando
duas páginas, e diversas fotos, para colocar tanta
informação, e que conseguiram causar tantas dúvidas,
agradecendo, também, ao senhor Otávio pela oportunidade
de poder, outra vez, com mais espaço, com maiores
explicações, utilizar esse magnifico veículo, formador de
opinião, para poder responder e desfazer o “equívoco”, e
colocar a disposição, dele, da MINEROPAR e das entidades
UFPR, UEPG, UEL, UEM, todas as entidades que já fazem
parte de uma
comunidade tecnológica para sermos
consultados sobre as dúvidas sobre a utilização da
Arquitetura de Terra.

Refavela - Li a nova reportagem sobre o programa
Refavela na revista nr. 26 - Favela com grife. Gostaria de
parabenizar a iniciativa da arquiteta Consuelo Cornelsen e a
equipe de parceiros profissionais pela idealização do
programa. Merece todo nosso endosso, pois quem conhece um
pouco do assunto vislumbra neste projeto uma iniciativa de
amor ao próximo. Quando perguntei a um morador da favela
do Parolim, que realizava um serviço de pedreiro na minha casa,
e lá morava num barraco já havia uns 30 anos com sua mulher e
3 filhos, qual era o seu maior sonho? Ele pensou um pouquinho
e olhou para cima me dizendo, que o meu maior sonho era ter
uma casinha, com um quarto com divisoria, um banheiro, uma
salinha, cozinha e quintal. Não é muito, mas pra mim é tudo, e é
m u i t o
d i f i c i l
conseguir isto, pois não sobra nada.
A nossa amiga Consuelo esta certíssima nos seus
argumentos, que os favelados daqui precisam de habitação e
não muito do fome zero, além de alguma oportunidade para
qualificação profissional. Parabéns pela iniciativa e tenha
certeza que seu projeto, ao ser viabilizado, proporcionará os
frutos que Voce mencionou, principalmente dando-lhe
dignidade ao próximo.

CREA-PR
anos
Por Sandra Solda

Arquivo CREA-PR

A história da
entidade que
trabalha para
garantir a
valorização dos seus
profissionais e se
destaca na defesa e
no desenvolvimento
do Paraná
A sede do Conselho, em Curitiba

“Às dezesseis horas do dia
dezesseis de junho de mil novecentos e
trinta e quatro, na sede do Instituto de
Engenharia do Paraná, em Curitiba,
estando presente os Senhores
Conselheiros...”. Assim se inicia a Ata
da 1ª Sessão Ordinária do Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura
da 7ª Região. Escrita à mão, com letra
cursiva, comunicava a instalação do
Conselho no Paraná, além do edital
com as resoluções para a profissão e
para os profissionais, que
posteriormente foi publicado nos
principais jornais da capital
paranaense.
Foi por meio do Decreto Federal
nº 23.569, promulgado pelo

presidente Getúlio Vargas em 1933,
que foi criado o Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), e os Conselhos Regionais
de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CREAs). Em 11 de junho
de 1934 surgiu o CREA-PR, ainda
vinculado ao Estado de São Paulo,
mas após um ano conquistou a
autonomia.
Descentralização - Com sete
décadas de atuação no Paraná, o
CREA cresceu percebendo as
necessidades e a vocação do Estado,
assim como de seus profissionais. “O
Conselho soube compreender a
diversidade e, como exemplo único no

Brasil, adotou o princípio da
regionalização, entendendo que as
regiões precisam estruturar-se de
maneira a assumir o seu papel de
liderança, principalmente em relação
às questões geográficas. Essa é a
marca do CREA-PR ao longo dos 70
anos. É um CREA totalmente
descentralizado, em seis grandes
regiões, que precisam estar integradas
e fortalecidas”, diz o atual presidente,
Luiz Antonio Rossafa.
O Paraná tem uma vocação natural para entender, aceitar e trabalhar
com a diversidade em benefício da
sociedade. Começando pela própria
ocupação, feita por diferentes grupos
étnicos que, com o passar do tempo,
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Evolução - Desde que nasceu, em
1934, até hoje, o CREA-PR passou por
várias mudanças e fases de
desenvolvimento. Contou com
dezesseis presidentes, sendo o
primeiro o engenheiro civil Flávio
Suplicy de Lacerda. No início, eram
apenas oito conselheiros, que se
reuniam em condições precárias, com
as Sessões do Plenário sendo
realizadas numa sala cedida pelo
Instituto de Engenharia do Paraná.
Posteriormente foi para uma sala na
Faculdade de Engenharia do Paraná e
logo em seguida para o seu primeiro
endereço próprio. Atualmente tem a
Sede da Rua Padre Camargo e a Sede
Administrativa da Rua Dr. Zamenhof.
Newton do Rocio Strojenski,
funcionário do CREA-PR há 40 anos,
conta: “As dificuldades iam crescendo
à medida que a estrutura ia se
expandindo. Quando entrei, eram
apenas quatro funcionários em
Curitiba, um em Ponta Grossa e um
em Londrina”. Como no início o
desafio era ocupar o Estado,
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formaram uma cultura muito
diversificada e forte. Por existir essa
grande quantidade de regiões e
culturas diferentes, foram criadas,
além da sede, seis Regionais e 34
inspetorias. Segundo o presidente
Rossafa, essa leitura do Paraná feita
pelo CREA foi a que mais se
aproximou da feição de diversidade
de etnias e de culturas presentes.
“Ainda não conseguimos estabelecer
uma valorização dos nossos talentos.
Não nos impusemos o suficiente como
um Estado vanguardeiro em várias
ações, seja do ponto de vista
econômico, social ou cultural”,
completa.

O primeiro presidente do CREA-PR,
engenheiro Flávio S. Lacerda

promover o desenvolvimento e suprir a

A regionalização
favoreceu o
fortalecimento das
organizações
corporativas por todo
o Paraná
carência de profissionais, era muito
difícil para o Conselho exigir a
participação profissional.
Lei - Em 1966, devido à
necessidade de uma melhor descrição
das razões da existência e do modelo
de controle de cada profissão, o
CREA-PR e a sociedade ganharam um
amparo legal: foi editada a Lei
Federal nº 5.194. Assim, ficou
definido no artigo 1. º que as
profissões de engenheiro, arquiteto e
agrônomo caracterizam-se por
realizações de interesse social e
humano. Isso distingue e dá suporte
ao exercício profissional reservado,
dando privilégio aos profissionais da
engenharia, arquitetura e agronomia.
Sendo assim, cabem a estes
profissionais a responsabilidade e o
dever ético de administrar riscos
inerentes às suas realizações.
Segundo o consultor jurídico

Alexandre Machado da Silva, há 50
anos no Conselho, foi a partir desta lei
que os CREAs e o Confea foram
reestruturados, pois até então não
existia a fiscalização. “A dificuldade
maior do CREA-PR no início era a falta
de recursos financeiros. Depois da lei,
começaram a entrar os recursos
oriundos da fiscalização”, lembra.
“O CREA-PR era apenas uma
entidade associativa e depois da Lei nº
5.194 começou a ser desenvolvida
uma estrutura voltada para a
fiscalização e um processo efetivo de
valorização das profissões. Os
engenheiros, arquitetos e agrônomos
começaram a ser vistos como
profissionais que realmente deveriam
estar à frente dos trabalhos que
envolvessem a técnica da engenharia,
arquitetura e agronomia”, explica
Newton Strojenski.
Em 1977, uma nova lei instituiu as
Anotações de Responsabilidade
Técnica, as ARTs, e foi nesse momento
que o CREA ganhou condições
financeiras de se desenvolver. Em
certas épocas, as ARTs chegaram a
representar mais de 60% das
arrecadações, que antes vinham
apenas das anuidades.
Vanguarda - Ao longo dos anos,
o CREA-PR destacou-se por ser um
Conselho inovador e por perceber a
realidade da população do Estado,
agindo de forma a proporcionar,
através de seus profissionais, o bemestar da sociedade. A partir da lei que
instituiu as ARTs, iniciou-se um
processo de desenvolvimento e
aperfeiçoamento das atividades.
Investiu-se em máquinas e
equipamentos para poder agilizar o
trabalho.

Ações - Segundo o atual
presidente, ao longo destes 70 anos o
CREA-PR contribuiu muito no modo
natural de desenvolvimento do
Paraná. “Temos a possibilidade de
colher riquezas da natureza de
maneira renovável, somos autosuficientes em alimentos. Acredito que
com isso o Conselho tem muito a ver,
através de seus profissionais e nas
ações para difundir os talentos e as
vantagens, que integram essa
diversidade de oportunidades”, fala.
O comprometimento com a
sociedade também é percebido na
coragem do CREA-PR ao longo dos
anos para avaliar questões
importantes para o Estado como, por
exemplo, discutir a matriz energética,
que precisa de uma interpretação
urgente. Em momentos como grandes
desastres ambientais, em que
empresas importantes estiveram
envolvidas, o Conselho estava
presente, não para criticar a empresa
mas para discutir as fragilidades dos

Arquivo CREA-PR

Com a lei 5.194 também mudou a
maneira da eleição, ou seja,
reformularam-se
os moldes de
escolha do presidente. Com a eleição
direta, profundos reflexos foram
percebidos nas gestões seguintes.
O CREA-PR sempre foi
vanguardeiro e competente na
consolidação do seu papel
compulsório por lei. E isso fez história.
Ao longo dos anos, os procedimentos,
as ações e a integração foram
aprimorados. A própria
regionalização criou um fator
interessante, o fortalecimento das
organizações corporativas por todo o
Estado do Paraná, atualmente mais de
80 entidades associativas.

Alexandre Machado da Silva

controles, seja dos órgãos ambientais,
seja dos procedimentos adotados na
manutenção ou até mesmo na
condição de precaução das
empresas: “É preciso estabelecer
políticas públicas compatíveis com as
demandas futuras, seja na questão da
nossa produção primária, seja nos
importantes pólos industriais que ao
longo dos anos foram se
estabelecendo aqui”, diz Rossafa.
Avanços - Muito aconteceu
durante a gestão dos dezesseis
presidentes, a maioria deles
engenheiros civis, classe dominante
na presidência da entidade até 1973,
quando entrou Armando de Oliveira
Strambi, arquiteto. Outro fato inédito
aconteceu em 2000, quando Luiz
Antonio Rossafa assumiu, sendo o
primeiro engenheiro agrônomo na
presidência, agora em seu segundo
mandato.
Rubens Curi, presidente de 1979 a
1984, foi o responsável pela
ampliação da fiscalização em obras e
construções do Estado, a fim de
garantir o sucesso e a segurança dos
empreendimentos. Em seu mandato
surgiu a tradicional placa obrigatória
hoje em toda e qualquer construção:
“CREA Fiscalização Federal”. Esta
gestão foi marcada pelo diálogo e a
conversa franca com os profissionais,

além da interiorização do CREA, da
necessidade de estar presente no interior do Estado.
Em 1985, Ivo Mendes Lima
assumiu a presidência e introduziu as
eleições diretas para a escolha dos
inspetores regionais e outras
instâncias, medida pioneira que serviu
de referência para o sistema, ao lado
da situação de efervescência
democrática que ocorria no País. Foi
em sua gestão que se abriram as
portas do CREA. Ele trouxe para
Curitiba vários conselheiros e
promoveu a interiorização. Também
deu autonomia aos inspetores para
despachar os documentos, ponto de
partida para a descentralização. Além
disso, ampliou o conceito de
fiscalização e introduziu o receituário
agronômico, valorizando os
engenheiros da área.
Na gestão de Armando Strambi
(1973 a 1978), foi adquirida a sede
da rua Padre Camargo, para facilitar o
funcionamento da entidade. Na
época, o CREA funcionava em um
conjunto de salas alugadas na
esquina da Rua XV de Novembro com
a Marechal Floriano. A sala de
plenário era em “L” e tinha apenas
uma mesa; os profissionais eram
atendidos por uma abertura na porta,
no hall de elevadores. Ainda na sua
gestão, foi implantado o orçamento
programa, uma previsão de tudo que
se ia realizar no ano seguinte, a ser
aprovado pelo plenário.
Na gestão de Orlando Strobel, foi
criado o Congresso Estadual dos
Profissionais, que a cada três anos
reúne participantes de todo o Estado
para discutir questões importantes da
profissão. Em 2004 será realizada a
quinta edição do evento. Ivo Gilberto
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Martins, também ex-presidente, entre
outras realizações, lançou, em 1998,
a revista do CREA-PR, veículo oficial
de Conselho que além de tratar de
assuntos inerentes às profissões do
CREA-PR, traz temas importantes
também de interesse para a
comunidade.
Outro projeto importante para a
sociedade é o Projeto Casa Fácil. É um
engajamento de entidades de classe,
com suporte do CREA e de municípios
do Paraná e que em 2004 completa
dezesseis anos. Está presente em mais
de 350 municípios e já atendeu mais
de 110 mil famílias, que ganharam
acesso a um projeto sem custo, o
direito à documentação e à
orientação da autoconstrução. O
projeto de engenharia chega àqueles
que não podem contratar um
profissional, e a arquitetura àqueles
que não têm acesso a um trabalho
diferenciado. É dirigido para as
famílias com renda de até três salários
mínimos, que pretendem com a
autoconstrução fazer as suas
moradias populares de até 70 metros
quadrados.
Dificuldades - O Conselho
também viveu períodos difíceis e
complicados. Por exemplo, quando a
expansão do ensino superior foi
promovida de uma maneira
avassaladora no Paraná e no Brasil,
deixando a formação do profissional
aquém das necessidades do
desenvolvimento em termos de
tecnologia e de aprimoramento.
Provocou, também, certa exaustão no
mercado, que possui mais
profissionais do que a demanda exige.
No momento em que se buscou a
desregulamentação das profissões, o
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CREA-PR passou por uma fase
bastante crítica, quando não só as
profissões afetas à entidade, mas
várias outras foram criticadas por uma
visão mais liberal da organização da
sociedade. “É em momentos como
esses que se nota uma efervescência, e
até em determinados momentos ainda
não se tinha uma participação forte
dos profissionais. Tivemos alguns
acidentes que marcaram a história de
maneira perversa, mas, quando
existiram, o Conselho soube agir de
maneira pedagógica, educativa,
lançando mão de toda legislação, não
apenas para ser rígido, mas para ser
coerente no momento de agir como

Rossafa: “Estamos
enxergando o CREA
como um pólo de
atração de
inteligências e
competências”
entidade que controla a efetiva
participação e exercício profissional”,
conta Rossafa.
Valorização - Isaias Seade,
engenheiro civil que está há 43 anos
no Conselho, diz que hoje a situação é
b e m m e l h o r, m a s a n t e s o s
profissionais eram contra, achavam
que o Conselho não priorizava as
necessidades das profissões. Segundo
Seade, a intensificação da fiscalização
é errônea: “A lei diz que é para
proteger a sociedade, e isso resulta na
punição do profissional, quando o
certo seria punir o leigo para proteger
o profissional e a sociedade. O
correto seria a fiscalização para que

estranhos não exerçam ilegalmente as
atividades dos profissionais do CREA.
Isso poderia ser feito com uma
parceria com a prefeitura, por
exemplo”, explica.
Rossafa realça que é preciso ter
uma participação efetiva do
profissional numa obra, serviço,
projeto ou estudo. Não é apenas a
nomenclatura da carteira profissional
que interessa, é a nomenclatura da
participação intelectual, é a diferença
que todo esse conhecimento que se
constrói através de currículos faz no
desenvolvimento, na economicidade e
na segurança.
Apesar de toda a transformação
pela qual o Conselho passou, a sua
essência e sua missão continuam as
mesmas: “Promover a valorização
profissional e garantir a efetiva
participação de profissionais
habilitados nas áreas de engenharia,
arquitetura e agronomia buscando a
defesa da sociedade, fundamentado
na ética, proteção ao meio-ambiente
e nos aspectos humanos, sociais e
econômicos”.
Futuro - Quanto ao futuro, o
CREA-PR está na busca da cidadania
plena, não para os profissionais, mas
a partir de seus profissionais. Caminha
para a construção de lideranças
regionalizadas que irão interferir e
interagir nas ações de planejamento
local e regional. Inspetores,
conselheiros, líderes acadêmicos dos
cursos de cada região, deverão
interagir com entidades e
organizações da sociedade e discutir
questões como saúde, segurança,
meio ambiente, geração de renda,
geração de emprego, entre outros.
“Estamos enxergando o CREA

P R O F I S S Ã O

Engenheiro

construtor

civil:

de

soluções

Pablito Pereira

Por Marília Kubota

A maioria das pessoas
se surpreende quando
conhece a
multiplicidade da
profissão do
engenheiro civil. Elas
acreditam que o ofício
se limita a elaborar e
executar projetos de
construção de casas,
prédios e estradas.
Mas suas atribuições
vão muito além disso.
A revista CREA/PR
inicia uma série de
reportagens que
mostra um pouco do
dia-a-dia destes
profissionais que
buscam, através de
suas qualificações
técnicas, soluções que
facilitam e melhoram a
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e na Maguiar. Em 1963 começou a
carreira no ensino superior, como
professor assistente no
Departamento de Mecânica. Duas
gerações de engenheiros ouviram
suas lições, as primeiras,
privilegiadas por contar com
laboratórios equipados com
máquinas modernas. As seguintes,
sofrendo os tempos de verbas
escassas para o ensino e a pesquisa,

Julio Covelo

Houve um tempo em que a Escola
de Engenharia da Universidade
Federal do Paraná (UFPR) formava
gênios. Ou génies, como gosta de
lembrar Gregório Bussyguin,
formado em Engenharia Civil em
1956. Por que gênios? O professor
Bussyguin, um dos fundadores do
curso de Mecânica na UFPR, desde
1963 criando seus sucessores (como
chama os alunos) e há 15 anos
ensinando bioengenharia a médicos,
explica : a palavra geniu, em latim e
génie, em francês, quer dizer gênio,
invenção, engenharia. É isto que faz o
engenheiro, cria construções.
Bussyguin é um exemplo bemacabado deste conceito. Inventou o
seu caminho na profissão. O espírito
livre o levou ao primeiro emprego
com o ex-prefeito de Curitiba, o
engenheiro Ivo Arzua, diretor
regional da Diesel Máquinas nos
anos 50. Bussyguin aprendeu
rudimentos sobre motores
mecânicos ali, dando assistência
técnica a máquinas e equipamentos
de terraplanagem. Desde jovem, ele
manteve um bordão: tem que ser
feito. Uma filosofia que implica
trabalhar pelo bem coletivo, não por
interesse pessoal.
Mestre - A curiosidade e a
vontade do jovem Bussyguin, que
nunca teve hora para começar ou
terminar um expediente de trabalho,
despertou a atenção de J. Morgado,
um empreiteiro de Cornélio
Procópio, na época empenhado em
abrir a estrada Cornélio-Irati.
Durante um ano Bussyguin trabalhou
para ele. Depois recebeu melhores
propostas e foi trabalhar na
Distribuidora Cummins, na Mobil Oil
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A engenharia tem
uma filosofia que
implica trabalhar pelo
bem coletivo, não por
interesse pessoal
tiveram que aprender a arte de lidar
com motores mecânicos no mesmo
equipamento.
À parte as minguadas verbas,
Bussyguin continuou se
aperfeiçoando. Além da formação
regular na UFPR, fez cursos de

extensão de Física Quântica,
Petroquímica, Mecânica do Solos,
Fotogrametria, Astronáutica e outros,
na área de meio-ambiente e
informática, de 1955 a 1990. E de
especialização, quase todos em
Mecânica, com estágios na França,
Inglaterra, Alemanha e Suíça.
Salvar vidas - Em meados dos
anos 80, deu uma guinada. O
especialista precisou revisar o motor
de sua vida, submetendo-se a uma
operação no coração. Nem a saúde
comprometida desanimou a mente
vivaz: em 1986 ele entrou em
contato com cardiologistas nos EUA
para estudar seu problema. E
continuou visitando centros
médicos cardíacos, na Rússia e na
França, para conhecer melhor a
doença. Abria uma nova área de
interesse, a bioengenharia. Passou
a estudar a tecnologia que envolve a
fabricação de delicadas peças de
engenho destinadas a salvar vidas
humanas: as próteses das válvulas
do coração. Seu empenho o fez
orientar três teses de mestrado e
duas de doutorado na área.
Por estes e outros feitos,
Bussyguin recebeu honrarias: Mérito
na Engenharia, do CREA-PR, em
2003; Medalha e Mérito da
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia; Reconhecimento e
Gratidão por serviços relevantes na
UFPR, em 1991 e 1988; Placa
Comemorativa de 25 anos do curso
de Engenharia Mecânica, em 1987.
Mas a maior das honras terá sido a de
alunos e colegas de equipe, por
conviver com uma personalidade
que, mais que Matemática e
Engenharia, deu lições preciosas :

Engenheiro
polivalente
Quem não fez parte
da época em que
um diploma da
Engenharia Civil
bastava para
conseguir um
emprego e ascender
profissionalmente
teve que recriar a
carreira
Foi o que aconteceu com
um jovem engenheiro formado
em 1988 pela UFPR. Em maio
de 2003, Nelson Leal Jr.
assumiu a Secretaria Municipal
de Obras Públicas de Curitiba,
aceitando um dos maiores
desafios de sua vida: coordenar
o início do
projeto de
revitalização do Eixo
Metropolitano de Transportes,
programa de integração da antiga BR116 (hoje BR-476) à circulação viária
urbana da capital paranaense. A
urbanização de 22 quilômetros da
rodovia ligará o bairro do Pinheirinho
ao Atuba, conectando a região Sul ao
Norte da cidade e criando um eixo de
comunicação entre os municípios de
Fazenda Rio Grande e Colombo.
Para o engenheiro Leal Jr., o cargo
na administração pública municipal é
conseqüência de um currículo voltado
à engenharia social. Filho de

engenheiro, Nelson deu os primeiros
passos na profissão no CREA-PR, onde
atuou como Diretor do Registro e
Fiscalização, de 1989 a 1993. De
1993 a 1998 foi assessor da
presidência da Companhia de
Habitação Popular de Curitiba
(Cohab), onde respondeu pela
regularização de áreas ocupadas nos
municípios da Região Metropolitana de
Curitiba. De 1998 até março de 2003
foi assessor das Prefeituras Municipais
da Região Metropolitana de Curitiba na
Secretaria Extraordinária de Assuntos
Metropolitanos (Seam), coordenando
o planejamento habitacional na
Grande Curitiba, tratando as questões
de migrações e invasões urbanas.

quase todas reclamadas pela
população, incluem construção de
creches e escolas, asfaltamento ou
recapeamento de ruas de terra,
drenagem de rios e córregos, reforma
ou melhoria de prédios públicos.
Na agenda do engenheiro cabem
compromissos no Instituto de
Engenharia do Paraná (IEP), onde é
diretor há 6 anos e lidera entidades
que congregam 6 mil associados e
na Federação das Associações de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná (Feapar),
que preside há 4 anos, organizando
ações de 62 entidades. Nelson ainda
encontra tempo para administrar sua
própria construtora, a Junqueira Leal,
junto com a família.
Pablito Pereira

P R O F I S S Ã O

Atualização constante garante profissional

Agenda lotada - Só encabeçar o
projeto do Eixo Metropolitano
bastaria para tomar muitos
analgésicos por dia. Porém, além de
levar adiante a promessa de
campanha de Cássio Taniguchi (o
Eixo Metropolitano está substituindo
o projeto de implantação do metrô,
uma das peças-chave da campanha
eleitoral do atual prefeito), o
secretário toca outras 80 obras em
andamento na cidade. As obras,

Polivalente - Diante de
tantas atribuições, ele se diz
apenas otimista, característica
que estende à classe dos
engenheiros, que segundo ele,
lidam com projetos nem
sempre com retorno esperado e
com turbulências econômicas.
Por isso, Nelson acredita que o
engenheiro cada vez mais deve
se tornar polivalente e faz
questão de promover cursos
de atualização para engenheiros no
IEP e na Feapar). As novas tendências
para a engenharia estão sendo
ditadas pelo mercado. Há demanda
por profissionais especializados em
legislação ambiental, Estatuto da
Cidade e familiarizados com novas
tecnologias como o GPS e a
linguagem sofisticada da
informática. Quem pensa no
engenheiro como um profissional
que abre estradas ou constrói prédios
está perdido, o momento é de
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Abrindo mão do seu
conhecimento da
natureza humana,
engenheiro ajuda a
resolver conflitos
entre clientes e
profissionais

O engenheiro civil gaúcho
Daniel Lopes de Moraes,
radicado há 20 anos no
Paraná, teve uma trajetória suigeneris na carreira. Trabalhou durante
três anos em obras de saneamento e
em mais 24 na área financeira, como
analista de projetos de engenharia no
Banco Regional de Desenvolvimento
do Extremos Sul (BRDE). Antes de se
aposentar, há oito anos, vislumbrou
um novo
nicho de
atuação,
aparentemente sem ligação com sua
área de formação: a mediação e a
arbitragem. “Estes ofícios são uma
alternativa de resolução de conflitos
nas relações comerciais e pessoais,
sem recorrer a ações na Justiça. Tais
recursos, regulamentados
internacionalmente, têm feito tanto
sucesso que em alguns países da
Europa as licitações são realizadas
exclusivamente pelas Câmaras de
Mediação e Arbitragem (CMA)”,
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explica Moraes.
Há um ano, o CREA-PR implantou
a sua câmara, na qual o engenheiro
Moraes é consultor e coordenador do
Conselho Técnico. Desde então foram
julgados 18 processos de mediação, a
maioria de clientes insatisfeitos com os
resultados dos serviços prestados por
engenheiros. A mediação obteve tal
grau de satisfação entre os recorrentes
que a partir de agora, em todas as
Anotações de Responsabilidade
Técnicas (ARTs) emitidas pelo CREA-PR
constará uma cláusula elegendo a
CMA como foro para resolução de

2004

Técnicos também assinam projetos

problemas entre os técnicos e seus
contratantes.
Psicologia - Uma das vantagens
da CMA, além do menor custo, é a
agilidade: os processos são julgados
em até 6 meses , embora o comum
seja encontrar uma solução em 1 a 2
meses. “Isto acontece porque em geral
os casos julgados são os de menor
complexidade, que não demandem
muitas perícias ou testemunhas”,
explica Daniel. Outra vantagem é que
os árbitros são escolhidos pelas partes
divergentes. Um ponto importante é
que os trabalhos são sigilosos, um
quesito preferencial para quem não
deseja tornar públicas querelas
pessoais ou comerciais.
O coordenador da CMA diz que

não há necessidade de especialização
técnica para se tornar um profissional.
“A maior habilidade de um mediador
é conhecer a psicologia humana”,
revela, sugerindo que os conflitos são
problemas gerados pela percepção
isolada de ponto de vista nos
relacionamentos sociais.
Em relação à engenharia, o
consultor ressalta que os conflitos na
área surgem
pela falta de
conhecimento que a sociedade em
geral tem da profissão. “Neste sentido,
a mediação induziria o profissional a
ter maior responsabilidade na
execução dos serviços e no
trato com os clientes e também
maior cautela na elaboração
de contratos”, explica. Para ele,
a falta de reconhecimento do
engenheiro só será sanado
com maior divulgação do seu
trabalho, além da melhoria do
nível de conscientização da
p oPpRu O
l a çF ãI oS Ss Ã
o bOr e a
necessidade de contratar o
profissional.

Técnicos: parceiros

dos engenheiros
Nem todo mundo sabe ou
concorda, mas por lei os técnicos de
edificações podem assinar projetos de
engenharia, desde que as construções
tenham até 80 metros quadrados. O
técnico Márcio Gamba, atualmente
responsável pela gerência de projetos
na Empresa de Saneamento do
Paraná (Sanepar), em Cascavel, no

Oeste do Estado, já assinou 13
projetos com estas características
quando trabalhava em Pato Branco,
na região Sudoeste.
Ele foi um dos fundadores da
Associação dos Técnicos de
Edificações do Sudoeste do Paraná
(Atep), em 1997, e seu presidente em
duas gestões, de 1997 a 1998 e de
1999 a 2000. Conseguiu organizar a
classe dos técnicos e reunir alguns
deles na associação para delimitar seu
campo de trabalho, não raro em
conflito com os profissionais de
engenharia e arquitetura.

Braço-direito - Gamba explica
que, por desconhecer a lei, muitos
empregadores contratam técnicos de
edificações para a função de
desenhista. Mas o curso de nível
secundário ministrado em instituições
como os Cefets (Centro Federal de
Educação Tecnológica) permite que o
técnico assine plantas de projetos
arquitetônicos e hidráulicos, por
exemplo. O curso secundário do Cefet
tem um nível tão avançado que foi
transformado em superior, para
formar tecnólogos em Edificações,

que teriam como atribuição
administrar obras nos canteiros.
“O técnico tem competência para
executar, fiscalizar e acompanhar as
obras, além de coordenar equipes”,
explica o gerente de projetos da
Sanepar. “Diferente do que se pensa,
ele não é apenas um mestre-de-obras,
mas um profissional capaz de
gerenciar um projeto, sob a
supervisão do engenheiro”,
complementa. Por causa da falta de
reconhecimento do trabalho do
técnico, Gamba acha que é preciso
divulgar melhor suas atribuições e

P R O F I S S Ã O

Câmara

soluciona
Arquivo Revista

Criada em fevereiro
de 2003, a Câmara de
Mediação e Arbitragem
do CREA-PR (CMA
C R E A- P R ) b u s c a a
solução de conflitos que
envolvam as questões
relativas a interesses
comerciais e de
relacionamento
interpessoal, sem que
seja necessário recorrer à
justiça comum. É uma
prestadora de serviços para toda a
comunidade e, em especial, aos
profissionais do CREA-PR.
Na Mediação, a Câmara atua nos
desacordos em que as partes
envolvidas tenham autonomia para
decidir, sendo um procedimento

âmbito do
interpessoal.

conflitos

voluntário, que só
acontece com a
concordância dos
envolvidos. Pode
ser utilizada na
solução de
conflitos entre
duas ou mais partes, sobre matérias
n a s á r e a s
comerciais, de
serviços, ou
qualquer outro, no
relacionamento

Juiz - Já na Arbitragem, a CMA
CREA-PR presta serviços, quando
convencionado pelos contratantes, nos
litígios sobre matérias de direito patri-

monial disponível. É um meio alternativo
e extrajudicial (privado) de solução
dessas controvérsias. Atua em todas as
questões que podem ser expressas em
valores pecuniários, passíveis de
contratação. O árbitro, escolhido pelas
partes, age de maneira imparcial e
independente, decide o litígio através de
sentença arbitral, que tem o mesmo
valor de uma sentença de juiz. A
arbitragem é disciplinada pela Lei
Federal nº 9.307 de 1996. Desde que
a Câmara foi criada, ela atuou somente
em mediações. Em 87% dos casos
mediados, houve acordo entre as partes. Uma novidade é que as partes
interessadas podem optar pela inclusão
da cláusula arbitral, agora já impressa
nas ARTs.
A CMA CREA-PR está localizada na
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Proteção

contra

descargas

atmosféricas
“Apresentar e discutir as mais
recentes inovações tecnológicas
relacionadas ao aterramento e
proteção contra descargas
atmosféricas e seus efeitos", esse foi o
objetivo do VII Simpósio
Internacional de Proteção Contra
Descargas Atmosféricas, realizado
de 17 a 21 de novembro em Curitiba.
O evento, realizado a cada dois
anos, é considerado pela
comunidade científica Internacional
o mais importante sobre o tema na
América do Sul. Os trabalhos
propostos tinham como tema as
descargas atmosféricas, proteção de
estruturas, subestações, linhas de
transmissão, linhas de distribuição baixa e média tensão - proteção de
sistemas eletrônicos, indução,
compatibilidade eletromagnética,
aterramento, testes e normalização,
modelagem, dispositivos de
proteção contra surtos e danos
provocados por descargas
atmosféricas.

Imagem da internet

Por Sandra Solda

Estudos - Na presidência da
comissão organizadora do VII
Simpósio, estava o engenheiro
eletricista Duílio Moreira e na
coordenação geral o engenheiro
eletricista Alexandre Piantini.
Pa r t i c i p a r a m m a i s d e 2 0 0
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Em Curitiba, evento
reconhecido
internacionalmente
apresentou
sugestões para
alterar normas
internacionais e
nacionais
profissionais, entre palestrantes,
autores de trabalhos e ouvintes,

vindos de 17 países. Com cerca de
200 trabalhos inscritos de
pesquisadores da área, foram
selecionados 114 para a
apresentação. Segundo José Otávio
Banzatto, representante do SengePR e coordenador local do evento, "o
Simpósio levou ao público a
importância do estudo das
descargas atmosféricas e suas
conseqüências nos projetos,
construções e na sociedade".
Durante os cinco dias do
Simpósio, organizado pelo Instituto
de Eletrotécnica da Universidade de
São Paulo (IEE/USP), em parceria
com o Instituto de Engenheiros
Eletricistas e Eletrônicos do Brasil
(IEEE), foram apresentadas diversas
seções técnicas sobre métodos
atuais para deter a descarga
atmosférica, além de artifícios para
a provocação forçada de raios por
meio de lançamento de foguetes,
como o projeto de pesquisa do InpeFrança.
Modernos equipamentos de
detecção de aproximação de
descargas atmosféricas foram
apresentados, assim como vários
estudos de casos. “As discussões
realizadas durante o Simpósio se
refletem em normas técnicocientíficas que podem

T R A N S G Ê N I C O S

Risco
inconseqüente
Por Rosângela Oliveira

A polêmica dos transgênicos, suas
implicações para a biodiversidade e a
guerra de mercado. Esses foram os
temas abordados durante uma
conferência promovida em fevereiro
pelo CREA-PR, que tratou dos
organismos geneticamente
modificados (OGM).
Apesar de todas as implicações a
que o tema remete, a transgenia veio
para ficar e teremos que conviver com
ela, embora ainda seja muito cedo
para se considerar a sua liberação. A
afirmação é da pesquisadora da
Universidade Federal do Paraná (UFPR)
e ex-presidente da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC),
Glaci Zancan. Segundo ela, a técnica
de manipulação do DNA para interferir
nos genomas dos seres vivos não é
nova. Em 1973 já se tinha a primeira
bactéria transgênica. “A partir daí, a
comunidade científica internacional
decidiu fazer o controle de segurança
porque achava que se estava mexendo
com a vida”, afirmou Glaci. O rigoroso
controle de risco é necessário porque a
técnica é bastante poderosa e pode
modificar qualquer ser vivo,
introduzindo gens de uma espécie na
outra, explicou a pesquisadora.
Em três décadas de estudos se
descobriu muito sobre a transgenia,
mas não o suficiente para dominar a
técnica. Em algumas áreas ela vem
sendo empregada com sucesso, como
na medicina por exemplo, onde se

produzam vacinas a partir de OGMs.
Mas isso não representa a totalidade de
onde ela pode ser utilizada, destaca
Glaci. “Nunca vamos ter certeza de
nada, mas o importante é se obter o
máximo de benefício e mínimo de
risco”. Para ela, as pesquisas,
principalmente no Brasil, ainda são
insuficientes.
Livres O Senado Federal
instalou uma CPI para investigar a
origem de sementes modificadas
cultivadas no Brasil. O relator da CPI,
senador João Capiberibe (PSB/AP)
disse, durante o seminário, que a principal questão que se quer esclarecer é
como o Brasil, que tem estrutura
institucional bem definida, permitiu a
entrada de produtos contrabandeados.

“Isso levou a classe produtora rural
à ilegalidade com a complacência e
omissão das autoridades. Queremos
saber quem patrocinou o
contrabando”, declarou. O senador
elogiou a posição do Paraná que tenta
manter o estado área livre de soja
transgênica.
Para o governador Roberto
Requião, um dos palestrantes do
evento, a aceitação dos transgênicos é
um risco inconseqüente. O tema,
afirma, não pode ser encarado apenas
como um grande negócio de mercado.
O governador garantiu que no Paraná
as plantações com soja transgênica são
inexpressivas e, das 100 mil
propriedades rurais, 446 teriam
declarado utilizar semente não
classificada. “Isso não significa soja

Monsanto veiculava
propaganda irregular
O Conselho Nacional de AutoRegulamentação Publicitária (Conar),
órgão especializado do meio
publicitário na avaliação de
propagandas, determinou à empresa
Monsanto do Brasil modificar a
campanha publicitária que estava
sendo veiculada desde dezembro de
2003. Segundo o Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec), autor da
representação junto ao Conar, a propaganda é irregular, pois transmite

uma idéia errada sobre o tema dos
transgênicos e incentiva o seu públicoalvo à prática ilícita, uma vez que o
plantio das sementes foi autorizado
somente até dezembro do ano passado. Sob o título "Monsanto - Se você já
pensou num mundo melhor, você já
pensou em transgênicos", a empresa
transmitia afirmações duvidosas
cientificamente e que não representam
a opinião unânime da comunidade, da
sociedade civil e dos próprios órgãos
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Antes do encerramento do
segundo período administrativo do exgovernador Jaime Lerner, o CREA-PR,
Tribunal de Justiça, OAB e mais 13
instituições já demonstravam sua
preocupação quanto ao abandono das
obras do edifício localizado no Centro
Cívico, originalmente projetado para
abrigar as instalações do Fórum de
Justiça de Curitiba.
A construção do edifício, dividido
em dois blocos de 12 pavimentos, teve
início há 18 anos e foi completamente
abandonada há uma década,
calculando-se, face ao desleixo
administrativo, um dispêndio de R$ 14
milhões, subtraídos dos cofres públicos.
Na verdade, o interesse essencial do
conjunto de entidades representativas
da sociedade organizada que pleiteava

Depois de dezoito
anos, e após ficar
conhecido como
“esqueleto” do
Centro Cívico,
prédio deteriorado
e desocupado vai,
finalmente, ser
concluído

junto ao ex-governador uma solução
definitiva para o elefante branco do
Centro Cívico, era a necessidade de
uma resposta objetiva quanto à
utilização do dinheiro pago pelos
contribuintes.
Implosão - Uma das soluções
aventadas na época era a implosão do
prédio, à qual o CREA-PR não se
opunha, desde que lastreada numa
análise técnica suficientemente segura
para justificar a derrubada de um
patrimônio construído com recursos
públicos. No final de 2000, o
presidente Luiz Antonio Rossafa
consubstanciava a palavra da
instituição que desejava contribuir,
propor alternativas e até participar do
trabalho. Um dos argumentos usados
por Rossafa, à época, era que a
implosão se transformaria num evento
negativo para a própria engenharia
paranaense.
No documento entregue ao exgovernador Jaime Lerner, as instituições
reafirmavam “vontade política, social e
técnica de apresentar solução para o
problema, minimizando, assim, mais
um prejuízo aos cofres públicos e
livrando, desta forma, a sociedade
desse ônus e devolvendo ao Tribunal de
Justiça do Paraná a possibilidade de
utilizar a estrutura física para fins que
sejam adequados às suas
necessidades”.
Além do CREA-PR, o memorial era

também subscrito por representantes
da UFPR, Sinduscon, Instituto de
Engenharia do Paraná, Federação das
Associações de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Paraná,
Sindicato dos Arquitetos do Paraná,
Instituto dos Arquitetos do Brasil,
Associação dos Engenheiros
Agrônomos do Paraná, Associação de
Cimento Portland, Associação
Paranaense dos Escritórios de
Arquitetura, Associação Paranaense
das Empresas de Obras Públicas e
Associação dos Dirigentes de Empresas
do Mercado Imobiliário.
Realidade - O presidente Luiz
Antonio Rossafa enfatizava, na
ocasião, a importância da elaboração
de uma avaliação completa da
situação do prédio, com base na
aplicação de processos tecnológicos
para detectar o estado geral da obra
desde a fundação e estrutura, bem
como o desenvolvimento de projetos
para sua reutilização.
Rossafa referiu-se inclusive ao
processo tecnológico denominado “retrofit”, mediante o qual se obteria “uma
segura reordenação da atual condição
do prédio”, salientando que, por se
tratar de obra pública e que o próprio
governo do Estado estimava o gasto
suplementar de R$ 40 milhões para sua
conclusão, era preciso adaptá-la à
realidade econômica com o corte de
gastos supérfluos, sem
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Pavimentos

serrados

Serra - A proposta técnica
escolhida foi a eliminação dos quatro
últimos pavimentos do edifício, que
serão serrados com a utilização da
tecnologia amplamente conhecida e
utilizada em vários países do mundo
(wall saw e wire saw), apoiada por duas
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Lajes que sobrarem
serão destinadas a
obras sociais como
escolas e habitações
populares

Arquivo Revista CREA-PR

comprometimento da segurança e
qualidade do edifício.
A manifestação do conjunto de
entidades representativas da sociedade
organizada junto ao governo do
Estado, em relação à obra
abandonada na Praça Nossa Senhora
de Salete, felizmente produziu os efeitos
aguardados há quase 20 anos pela
população. O governo atual
demonstrou plena disposição políticoadministrativa ao anunciar a solução
definitiva para o impasse arquitetônico
gerado pelo total desinteresse com que
a citada obra vinha sendo tratada até
então.
Um plano denominado “Reforço e
Recuperação da Estrutura, Conjugado
com Solução Arquitetônica para
Aproveitamento do Prédio da Praça
Nossa Senhora de Salete”, a obra
inacabada do Fórum --, foi
desenvolvido pela Secretaria de Estado
de Obras Públicas, sob a coordenação
do arquiteto Edson Klotz, que contou
com a consultoria estrutural dos
engenheiros Victor Engelhardt e Carlos
Augusto Fuganti, propondo a
resolução do problema.

gruas verticais que farão o transporte
das peças estruturais até o solo. O
trabalho de desmonte será iniciado
pela laje de cobertura, segundo
explicações do arquiteto Edson Klotz.
O desmonte, previsto para ser
iniciado tão logo o governo defina os
valores em
orçamento, deverá

eliminar sete mil metros quadrados da
área já edificada, resultando em 250
lajes medindo em média 2,5 m por
11,5 m. Esse material será destinado a
obras de interesse social executadas
pela administração estadual com a
supervisão da Secretaria de Obras.
Integrado - De acordo com o
arquiteto Edson Klotz, “a estrutura
remanescente deverá ser reforçada
com a utilização de cabos de aço pelo
sistema de protensão, de maneira a
adicionar a menor carga possível
àquela já existente”. Disse também que
o projeto de recuperação prevê a
adoção de soluções arquitetônicas
adequadas para dispor a estrutura das
melhores condições de abrigar serviços
da administração pública, com toda a
funcionalidade e segurança. “Mais que
isso, o prédio recuperado deverá
integrar-se plenamente ao conceito
original do Centro Cívico, hoje
resgatado pela política de revitalização
proposta pelo governo do Estado”,
asseverou.
Uma das
alternativas
para
equacionar o problema de espaço
para as atividades do Poder Judiciário,
segundo a Secretaria Estadual de
Obras, é a reunião de todos os serviços
da Justiça na área atualmente ocupada
pelo presídio do Ahú, cujo potencial de
construção é de 70 mil metros
quadrados. De acordo com a
premissa, permaneceria no Centro

Cívico apenas a alta administração do
P R O J E T O
Judiciário, atualmente presidido pelo
desembargador Oto Luiz Sponholz.

Plano de

No final de agosto do ano passado, o governador Roberto Requião, no
bojo dos eventos comemorativos dos
150 anos de emancipação política do
Estado do Paraná, anunciou um plano
prevendo a revitalização do Centro
Cívico. Nele estava incluída a
conclusão da estrutura inacabada do
edifício destinado a abrigar o Fórum
Criminal e outros setores do Tribunal de
Justiça. O desmonte dos quatro últimos
pavimentos de cada bloco, foi a
medida técnica encontrada para aliviar
a carga da estrutura comprometida por
uma série de falhas cometidas desde o
início da obra.
Segundo informes do próprio
governo, as lajes resultantes do
desmonte técnico serão imediatamente
reaproveitadas em obras de interesse
social como pontilhões, passarelas,
escolas, postos de saúde, casas
populares e outras que se utilizem de
estruturas pré-moldadas.
O projeto original do Fórum no
Centro Cívico foi concebido em 1970,
com base no estudo desenvolvido na
década de 40 pelo urbanista francês
Alfred Agache, então contratado pela
prefeitura para a elaboração do novo
plano urbano da cidade.
Secretarias - A conclusão do
projeto anunciada pelo próprio
governador Roberto Requião, poucos

Arquivo Revista CREA-PR

revitalização

Um dispêndio
de R$ 14 milhões,
subtraídos dos
cofres
públicos
duvidam, é a única forma de eliminar
os atropelos causados pela
desagregação dos serviços públicos
que foram planejados para estar todos
disponíveis no Centro Cívico. Assim
sendo, devem ser construídos mais dois
ou três edifícios no terreno da rua
Deputado Mário de Barros (fundos do
Palácio Iguaçu), segundo estava
previsto no projeto original.
Atualmente, a medida é inadiável
tendo em vista o grande número de
secretarias de Estado e outros setores
importantes do governo espalhadas
em várias áreas da cidade,
especialmente em Santa Cândida,
dificultando o acesso dos
contribuintes. No espaço em questão
foram erguidos os edifícios Caetano
Munhoz da Rocha e Affonso Alves de

Camargo, que abrigam os serviços
do Ministério Público Estadual e as
Secretarias do Desenvolvimento
Urbano, Esporte, Turismo, Justiça e
Segurança Pública.
Os novos edifícios planejados
para a rua Mário de Barros vão
receber as secretarias e serviços ora
difusos e, obviamente, proporcionar
novas e modernas instalações para o
Departamento Estadual de
Transporte e Secretaria Especial de
Assuntos Estratégicos que ali
funcionam, embora em
dependências precárias.
O projeto de revitalização do
Centro Cívico que o governador
Roberto Requião anunciou também
deverá apresentar uma solução
arquitetônica para a área
pertencente ao Estado (defronte à
prefeitura municipal), onde existe um
prédio que por muitos anos abrigou
as instalações da extinta Legião
Brasileira de Assistência (LBA),
a t u a l m e n t e o c u p a d o
provisoriamente pelas varas de
família do Tribunal de Justiça do
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As lajes resultantes
do desmonte
técnico serão

no piso térreo
e subsolo.
P R O
J E T OConforme
estabelece a lei de zoneamento, o
prédio objeto do referido concurso
não poderá exceder o gabarito
máximo de 10 andares.

imediatamente
reaproveitadas em
obras de interesse
social
Paraná.
Custos - O governo do Estado,
através da Secretaria de Obras, está
fazendo um estudo técnico a fim de
avaliar os custos financeiros de cada
etapa dos projetos de engenharia
para o desmonte e remoção da parte
considerada em excesso da estrutura
física inacabada do Centro Cívico.
Uma comissão técnica está também
trabalhando num projeto que deverá
fixar o custo financeiro da execução
das obras previstas para a
recuperação do prédio, a fim de que
o governo possa fazer a definição das
verbas respectivas em orçamento. A
etapa seguinte será a abertura de
uma licitação pública, para a
contratação da empresa ganhadora
do processo licitatório.
O plano já definido é a
eliminação de sete mil metros
quadrados da atual área edificada,
resultando em 250 lajes medindo em
média 2,5 m por 11,5 m. O projeto
deverá prever a edificação e
utilização potencial de área
construída de até 30 mil metros
quadrados, visando a produção de
pavimentos destinados às áreas
executivas do governo, além de
espaços de apoio e estacionamento
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Espaço insuficiente
O Tribunal de Justiça do Paraná
está construindo um edifício de 15
pavimentos anexo ao Palácio da
Justiça, sendo dois destinados
a
estacionamento de veículos, quatro
pisos destinados aos gabinetes de
desembargadores e juízes substitutos,
além de proporcionar espaços para a
presidência, tribunal pleno e grupos de
câmaras.
O prédio contará com área
construída de 28.504,22 metros
quadrados, ficando o custo da
construção em R$ 42.784.270,68,
provenientes do Fundo de
Reequipamento do Poder Judiciário. O
prazo para a conclusão das obras,
iniciadas em janeiro sob
responsabilidade da vencedora da
licitação (Cesbe S/A), é de 14 meses.
Segundo a assessoria de imprensa
do Tribunal de Justiça, “os gabinetes de
desembargadores e juízes substitutos
são inadequados para o exercício das
funções da magistratura,
acrescentando que “muitos juízes
substitutos trabalham em salas sem
janelas e abarrotadas de processos, ou
seja, locais que podem colocar em
risco a saúde de magistrados e
servidores”.
Estrutura - O anexo do Palácio da
Justiça será também programado para
resolver o impasse da saturação das

P R O J E T O

Incubadora
inscreva
projeto

seu
Muitos juízes
trabalham em salas
sem janelas e
abarrotadas de
processos
redes elétrica e de informática, que
sofreram sucessivas adaptações às
novas tecnologias surgidas ao longo do
tempo, “e que hoje se encontram em
seu limite operacional”. Para que uma
reforma pudesse ser feita, seria
necessário paralisar estruturas de
importância vital para o funcionamento
da Justiça, o que não é possível,
segundo a assessoria de imprensa.
A assessoria do TJ revela, ainda,
que o anexo vai abrigar a estrutura
administrativa do Judiciário Estadual.
“Não há como fazer qualquer tipo de
comparação de sua funcionalidade
com o prédio que seria destinado a
abrigar o Fórum de Curitiba, que hoje
se encontra com as obras paralisadas”.
O TJ enfatiza que “é necessário lembrar
que a concepção do que hoje se
conhece como 'esqueleto do Centro
Cívico' data do início da década de 80,
quando ainda era possível imaginar
toda a estrutura do Judiciário
concentrada num único local. Hoje,
caso pudesse ser utilizada, tal estrutura
não daria conta de abrigar sequer as
varas cíveis da capital”. E conclui: “Com

Em setembro do ano
passado, o Instituto de
Engenharia do Paraná
(IEP), em parceria com o
Instituto Euvaldo Lodi do
Paraná (IEL/PR), abriu
prazo de inscrição e
apresentação de
projetos para o processo
seletivo para ingresso na
Incubadora de
E m p r e e n d i m e n t o s d e Estimular a
Engenharia do Paraná. O
criação de
prazo se estende até o
novos
preenchimento das
vagas disponíveis.
produtos,
Um dos objetivos da
processos
incubadora é estimular a
c r i a ç ã o d e n o v o s ou serviços
produtos, processos ou
baseados
serviços, baseados em
tecnologias inovadoras
em
em áreas da engenharia.
tecnologias
Os projetos selecionados
recebem, no período de
inovadoras
i n c u b a ç ã o ,
em áreas da
assessoramento
e m p r e s a r i a l ,
engenharia
c o n s u l t o r i a s
especializadas, espaço físico,
infra-estrutura e serviços
administrativos gerais.

pessoas físicas ou
jurídicas, serão julgados
por um comitê de
avaliação que
considera:
- Viabilidade técnica
e econômica do
empreendimento;
- Capacidade
técnica e gerencial dos
proponentes;
- Viabilidade
mercadológica do
empreendimento;
- Grau de inovação
dos produtos/processos
e serviços a serem
ofertados.
São três vagas no
programa de incubação
para empresas
legalmente constituídas
e três no programa de
pré-incubação
destinadas a projetos de
e s t u d a n t e s e
profissionais sem
empresa legalmente
constituída.

Informações
Vagas - Os projetos, que
podem ser apresentados por
alunos e profissionais, sendo

Na Incubadora de
Empreendimentos de Engenharia
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Ausência de
economia sólida e
alta carga tributária
no Brasil levam os
profissionais a
repensar sua
inserção no mercado
de trabalho e suas
responsabilidades
face a um novo
modelo econômico

de

TODOS
Kambe

Por Beatriz Virmond
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A economia
brasileira e as
estruturas produtivas
estão passando por
uma profunda crise.
Nos discursos
macroeconômicos,
há claros sinais de
falta de definição de
políticas que estimulem o
crescimento econômico do país.
Atribuir a responsabilidade da
situação de crise econômica e do
desequilíbrio das finanças apenas ao
poder público é cômodo e injusto.
As soluções passam pelo poder
público, mas também por toda a

sociedade. É fundamental que
empresários, trabalhadores e todos os
segmentos representativos da
sociedade contribuam efetivamente
para a criação e a implantação de um
novo modelo econômico, adequado
às necessidades de crescimento
interno e externo do país.
A reestruturação do capitalismo
promoveu a fragilização do contrato
social entre o capital e o trabalho,
pela desregulamentação e
liberalização do mercado financeiro.
Os empresários procuram melhores
condições logísticas, mão-de-obra
mais qualificada e produtiva, além de
estruturas econômicas mais
simplificadas e que levem a resultados
efetivos.
Cassino - O país deve, também,
criar mecanismos que o protejam das
armadilhas e riscos do atual modelo
econômico que atende apenas aos
interesses de grandes investidores e
especuladores.
O
economista
Manuel Castells propôs um conceito,
para o que muitos têm denominado
de CASSINO GLOBAL: “O mesmo
capital é jogado para cá e para lá
entre as diversas economias em
questão de horas, minutos e, às vezes,
s e g u n d o s . Fa v o r e c i d o s p e l a
desregulamentação .... pela abertura
dos mercados financeiros internos e
por poderosos programas de
computador, hábeis analistas
financeiros/gênios da computação
sentam-se nas encruzilhadas globais
de uma rede seletiva de
telecomunicações e literalmente
brincam com bilhões de dólares....
Esses adeptos da jogatina global não
são especuladores obscuros, mas
grandes bancos de investimentos,

fundos de pensão, empresas
multinacionais e fundos mútuos,
organizados especialmente em vista
da manipulação financeira”.
Inserção - O modelo,
implementado por tentativa e erro,
produziu efeitos diferentes em cada
região. A nova economia global tem
uma disciplina econômica comum
aos países que dela participam,

Rossafa: “Ainda
temos resquícios
muito fortes de um
modelo de
privatização, além
da fragilização do
Governo como um
tocador de obras”
exercida através da atividade dos
bancos centrais e do FMI.
A estratégia tem 3 traços
fundamentais: - atividades
econômicas globais; a produtividade
e a competitividade que têm como
fonte a inovação e a geração do
conhecimento, e o processamento de
informações que se estrutura em torno
de redes de fluxos financeiros.
O grande desafio para os
profissionais e empresários da
engenharia, arquitetura e agronomia,
que vivem a realidade de um Brasil
desprovido de uma economia sólida e
de bancos fortes, é compatibilizar as
atividades para a transformação dos
recursos naturais em bens de interesse
social, humano e econômico,
conduzindo-os à inserção

profissional.
Para analisar um dos mais
importantes segmentos de geração de
emprego e de renda no país, a
construção civil, a Revista CREA-PR
entrevistou Luiz Antônio Rossafa,
presidente do CREA-PR; Ramon
Andres Doria, presidente do
Sinduscon-PR (Sindicato da Indústria
da Construção Civil no Estado do
Paraná); Eroni Bertoglio, presidente
do Senge- Sindicato de Engenheiros
do Estado do Paraná.
Discussão
Presidente do CREA/PR diz que o
momento é de discussão do modelo
vigente, que não privilegia os
interesses dos brasileiros e do Brasil,
apontando a falta de visão estratégica
para o desenvolvimento e a carga
tributária como verdadeiros drenos da
renda dos municípios, que poderiam
estar gerando mais empregos.
Revista CREA/PR - Como o
senhor, sendo presidente do
CREA-PR, avalia o nível de
capacitação dos profissionais
que estão no mercado ?
Luiz Rossafa - Nós entendemos
que os currículos das universidades
têm que passar por uma profunda
reflexão sobre os desafios da
modernidade. Vivemos um momento
onde o número de egressos é
fantástico. No Paraná, temos em
torno de 30 mil estudantes que
poderão fazer registro no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia. Se o desenvolvimento
não é suficientemente dinâmico para
assimilar esta avalanche de novos
profissionais que buscam espaço ao
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econômica brasileira: juros altos,
queda no salário, desemprego e
restrição ao crédito. Ele também se
preocupa com a carga tributária que
liquida a geração de emprego e
renda.

Assessoria Sinduscon

sol; se não tivermos algo a mais, com
certeza não teremos espaço para
oferecer a estes jovens. Estamos
apostando que o diferencial entre o
profissional e o profissional de
resultado e de sucesso é a sua
qualificação, não só a acadêmica,
mas aquela que ele adquire ao longo
da vida profissional. Aprender e
apreender por toda a vida parece-me
ser o lema mais importante deste
momento, para reter conhecimento,
tecnologia e ter capacidade de criar e
inovar.

Revista
análise

modelo tributário brasileiro é
favorável

ao

mercado

da
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-

Qual

enquanto

presidente do Sinduscon-PR , faz
no Brasil ?

Doria: “O
empresariado
demonstra
capacidade para

construção civil ?
Rosssafa - Não. Na verdade, o
modelo tributário hoje no Brasil
enxuga a renda dos municípios.
Brasília se tornou um grande dreno
dos municípios, da geração de renda
e de emprego. Com uma carga
tributária tão alta, o dinheiro que
circula para gerar cadeias
transversais e alimentar cadeias de
serviços, para pagamento de serviço,
de dívida, de juros, de uma dívida
interna e externa monstruosa, gera
uma situação que fragiliza demais a
construção civil e dificulta muito o
setor, que tem perdido postos
importantes de trabalho. Esta
fragilização vem se somando há
alguns anos, como o CREA tem
observado, e elimina as vagas de
emprego na Engenharia, elevando o
número de profissionais que passam
a atuar como autônomos, por pura
falta de oportunidades de postos de
serviços. As empresas reduzem os
seus quadros e isso não é bom para o
mercado de emprego para os

CREA-PR
senhor,

do setor da construção civil, hoje

paranaense
Revista CREA-PR- O atual

o

enfrentar a escassez
de recursos e a alta
taxa de juros”
engenheiros e arquitetos.
A construção civil tem uma
capacidade vertiginosa e rápida de
gerar postos de trabalho e renda,
mas depende de uma visão
estratégica de desenvolvimento, que
aporte ao setor as políticas de
incentivo e de fomento. Isto não tem
acontecido. O modelo, que ainda
está em curso no Brasil, não privilegia
os interesses dos brasileiros e do país.
Ainda temos resquícios muito fortes
de um modelo de privatização, inclusive com empresas estratégicas, além
da fragilização do Governo como um
tocador de obras.
Prejuízo
Presidente do Sinduscon-PR diz
que setor da construção civil é
prejudicado pela conjuntura

Ramon Doria - O setor tem
sofrido severamente os reflexos da
conjuntura econômica do país. A
conjugação de juros altos,
rendimento do trabalhador em
queda, desemprego elevado,
demanda interna reprimida e
restrição do crédito, é fatal para o
desempenho da indústria da
construção. Em 2001, o setor
encolheu respectivamente, 2,6% e
1,85%, perdendo participação na
composição do produto nacional. A
queda no PIB setorial em 2003
chegou perto de 8%, de acordo com
a projeção da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC).
Iniciamos o ano com aumento da
carga tributária, que vai penalizar
fortemente o setor da construção civil
e todos os segmentos prestadores de
serviços. Com mais esta elevação na
carga tributária, o que vem
acontecendo, também, nos níveis
estaduais e municipais, acaba por
liquidar as possibilidades de geração
de novos empregos, hoje o objetivo
de todos os brasileiros.
O aumento da carga tributária,
especialmente o peso dos encargos
sociais sobre a folha de salários,
estimula ainda a informalidade que
já chega a mais de 50% dos
empregos gerados no setor da

Revista

CREA-PR

mercado
competitivo
economia

-

Num

extremamente
e

com

global

uma

flutuante,

quais estratégias os empresários

Assessoria Senge

construção.
Apesar do Governo reconhecer a
importância do setor, ele não define
uma política de médio e longo prazos
para o setor.

do setor precisam adotar para

Bertoglio: “O Brasil

garantir lucro, empregabilidade,

e o Paraná por suas

etc ?
Doria- Primeiro, hoje a empresa
não pode buscar recursos no sistema
financeiro para tocar seus negócios,
pois sua margem não permite
absorver o alto custo do dinheiro. A
empresa deve ainda buscar
fornecedores de materiais e de
serviços altamente qualificados, uma
equipe
de
funcionários com
objetivos claros de alto desempenho,
buscando as redução de custos e
produtividade. Buscar também a
qualificação no PBQP-H (Programa
Brasileiro de Qualidade e
Produtividade na Habitação) e
investir em tecnologias eficientes
para reduzir o custo da mão-de-obra
e o retrabalho decorrente das
eventuais patologias de sistemas
construtivos.
Revista
empresários
mostrado

CREA-PR
do

-

setor

capacidade

Os
têm

condições
territoriais,
climáticas e
recursos naturais,

respondem com produtos
adequados ao perfil e à capacidade
de pagamento dos compradores de
imóveis. Um exemplo é a construção
dos sobrados nos diversos bairros da
cidade, que atendem à demanda do
comprador e têm financiamento para
aquisição.
Através da CBIC (Câmara
Brasileira da Indústria da
Construção), o setor vem
encaminhando ao Governo
propostas que, se implementadas,
podem garantir acesso à moradia
para as faixas de menor poder
aquisitivo, segmento que representa
mais 80% do déficit habitacional do
país.
Revista CREA-PR - Que princi-

têm vocação para

pal segmento de clientes (classes
alta e média) tem a maior atenção

serem potências

da construção civil ?

mercado construtor está produzindo
empreendimentos que se adaptam à
capacidade de pagamento dos
compradores, que exigem menos
recursos para a construção e que
garantem rápido retorno aos
investimentos.
O setor também tem
demonstrado bom desempenho,
dando resposta positiva aos
investidores na execução de obras
com novas tecnologias, qualidade e
prazo de execução recorde.

Doria- O setor trabalha em
função da demanda do mercado,
assim a classe construtora atende
todos os segmentos de compradores
nas diversas faixas de renda e
capacidade de pagamento.
Investimentos
Presidente do Senge cobra
investimentos em infra-estrutura para
alavancar o crescimento e diz que
entidades da Engenharia estão
discutindo ética com os seus
profissionais.

de
Revista CREA-PR - Como o

Revista CREA-PR - Para o

?

setor da construção civil está

Senge, quais os novos nichos de

Doria- O empresariado
paranaense tem demonstrado
grande capacidade para enfrentar o
cenário de escassez de recursos para
a produção e a alta taxa de juros. O

atuando

inovação e de empreendedorismo

numa

realidade

de

mercado para os profissionais do

consumidores com renda cada

setor?

vez mais reduzida e a necessidade

Eroni Bertoglio - A questão da
empregabilidade tem que ser vista
por dois ângulos: o de atividades que

premente da oferta de moradias ?
Doria-

Os

construtores
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geram maior número de
empregos em relação a
determinado capital
investido no segmento de
produção, ou atividades com alto
grau de demanda tecnológica e
baixo uso de mão-de-obra. Neste
sentido, estudos realizados pelo
BNDES em 2001 demonstram que a
agricultura e serviços são as
atividades econômicas mais
demandadoras de mão-de-obra. O
Paraná tem sua vocação agroindustrial ressaltada, como
demonstra a contribuição para o PIB
do Estado e do Brasil, contribuindo
para um superávit das balanças
comerciais. É necessário que
ocorram investimentos em infraestrutura (educação, saneamento,
habitação, rodovias, portos,
aeroportos e armazenagem) de

A solução em escadas

Madeira
Aço
Concreto
Alumínio
Fibra-de-vidro
Caracol

modo a dar suporte ao crescimento.
E C O N
O Brasil e o Paraná, por suas
condições de extensão territorial,
clima, recursos naturais abundantes,
têm vocação para serem potências
regionais e mundial, sendo
necessário que a população respalde
políticas públicas sérias,
Unitário
coO
m Custo
prom
e t i d Básico
a s c (CUB)
o m da
o
construção
civil
calculado
desenvolvimento sustentável. pelo
As
Sinduscon- PR foidareajustado
em
representações
engenharia
0,51% IEP
noe Senge)
mês estão
de janeiro.
O
(CREA,
dando suas
percentual
é
menor
do
que
a
inflação
contribuições através da Agenda 21
medida
pelo IGP-M
(Índice Geral
de
da
Engenharia,
discussão
de Ética
Preços
de
Mercado)
da
Fundação
junto aos profissionais e
Getúlio Vargas, que
foi de
0,88%. A
aperfeiçoamento
técnico
constantes.
alta do CUB reflete o reajuste médio
de 0,45% nos preços dos materiais de
construção e de 0,55% nos custos de
mão-de-obra e encargos no mês de
janeiro.
De acordo com a pesquisa do
Sinduscon-PR, dos 40 materiais
pesquisados para o cálculo do CUB-PR,
dez produtos tiveram reajuste de preços
com percentuais significativos. Tudo
indica que alguns segmentos vão buscar
recuperação de preços neste início de
ano. Os produtos de madeira, ferragens
e fio de cobre já tiveram aumentos em
janeiro. Maiores altas: forração 4 mm

O M I A

CUB no Paraná
tem reajuste

(7,23%); caixilho de madeira (7,14%);
dobradiça em ferro (5%); piso de
mármore 2 cm (4,44%); fio de cobre
(4%); disjuntor monopolar (3,57%) e
telha de fibrocimento (3,49%), entre
outros produtos.
O índice acumulado do CUB-PR
nos últimos dozes meses atinge
13,99%, percentual maior do que o
IGP-M que ficou em 7,17%. No
período, a mão-de-obra foi reajustada
em 20,92%, enquanto os materiais
registraram aumento médio de 6,58%.
O custo médio representativo da
construção habitacional (padrão
H8-2N, para imóveis em prédio de
oito pavimentos, dois quartos e
padrão normal de acabamento),
computados apenas materiais e
mão-de-obra, passou de R$ 728,94
o metro quadrado em dezembro,
para R$ 732,64 o metro quadrado
em janeiro.

Profissionais

55 mil
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Soluções especiais
Atacado e Varejo
Venda - locação - Assistência Técnica
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400 mil
leitores

P O L U I Ç Ã O

Trânsito
barulhento:

surdez

e

estresse

Por Marília Kubota

Índice de poluição
sonora em Curitiba
também contribui
para o aumento de
acidentes de trânsito

O desenvolvimento econômico
tem trazido benefícios
para as
pessoas nas cidades. Mas também
gera problemas sociais e humanos.
O progresso implica aumento da
produção do ruído: um dos principais
vilões da poluição sonora urbana é o
tráfego. O aumento do número de
carros está ligado ao crescimento das
populações urbanas que precisam de
transporte. Embora haja leis no Brasil
para impedir a poluição sonora, nem
sempre elas são respeitadas.
Uma pesquisa realizada por um
engenheiro do Departamento de
Mecânica da Universidade Federal
do Paraná (UFPR) com 808 usuários
de 60 ônibus do tipo ligeirinho e
biarticulado em diversos pontos de
Curitiba, e em condições variadas,
indicou que 60% dos passageiros
sentiam incômodo com o ruído do
tráfego no transporte urbano de
Curitiba. Embora os veículos

Júlio Covelo

e violência urbana
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pesquisados sejam fabricados com a
mais moderna tecnologia para
proporcionar conforto à população e
trafeguem em canaletas exclusivas, o
nível de poluição sonora dentro deles
nas avenidas mais movimentadas
pode chegar a 81 decibéis da escala
A, índice considerado prejudicial às
pessoas, segundo a Organização
Mundial de Saúde.
Doenças - “Este índice de
poluição no tráfego urbano não leva
passageiros e trabalhadores do
transporte urbano à surdez, porém
eles sofrem com o estresse” , diz o professor Adler Machado, que
coordenou a pesquisa. Ele salienta
que os motoristas e cobradores ficam

mais vulneráveis a alterações
psicológicas devido às longas horas
expostas ao ruído. O estresse crônico
ou degenerativo aumenta o risco de
enfarto ou doenças infecciosas, entre
outras, além de ser fator contributivo
para aumentar acidentes de trânsito
ou a violência urbana. Os
passageiros, por sua vez, dizem que o
excesso de ruído provoca irritação,
dores de cabeça e dificuldades de
comunicação, o que caracteriza a má
qualidade das condições de conforto
nos coletivos, comenta.
Segundo o professor Wiliam
Alves Barbosa, orientador da
pesquisa de Machado, o índice
máximo de poluição sonora no
ambiente urbano permitido por lei é

de 85 dB (A) para oito horas de
trabalho. “Um ruído de 76 dB (A),
índice médio obtido na pesquisa, já
não permite conversas”, explica
Barbosa, completando que os ruídos
que mais aumentam a poluição
sonora urbana são os de veículos em
más condições de tráfego. “Apenas 5
a 10% dos veículos enquadram-se
neste caso, circulando com
escapamentos abertos e motores
desregulados”, diz.
O professor
acha que este problema é de fácil
solução: basta que o Detran tenha
maior rigor na inspeção de veículos.
Isto diminuirá em pelo menos 5 dB(A)
o ruído no tráfego urbano, compara.
Já o barulho causado por buzinas,
aparelhos de som em alto volume,

Tabela de impacto de ruídos na saúde
EFEITOS
NEGATIVOS

EXEMPLOS DE
EXPOSIÇÃO

Nenhum

Rua sem tráfego.

VOLUME

REAÇÃO

Até 50 dB(A)

Confortável
(limite da OMS)

Acima de 50
dB(A)

Organismo humano começa a sofrer impactos do ruído.

De 55(A) a
65 dB(A)

A pessoa fica em
estado de alerta,
não relaxa

Diminui o poder de
concentração e prejudica
a produtividade no
trabalho intelectual.

Agência bancária

De 65 a
70 dB(A)
(início das
epidemias
de ruído)

O organismo reage
para tentar se adequar
ao ambiente, minando
as defesas

Aumenta o nível de
cortisona no sangue,
diminuindo a resistência
imunológica. Induz a
liberação de endorfina,
tornando o organismo
dependente. É por isso que
muitas pessoas só conseguem
dormir em locais silenciosos
com o rádio ou TV ligados.
Aumenta a concentração de
colesterol no sangue.

Bar ou
restaurante
lotado

Acima de
70dB(A)

O organismo fica
sujeito a estresse
degenerativo além
de abalar a saúde
mental

Aumentam os riscos de
enfarte, infecções, entre
outras doenças sérias

Praça de alimentação
em shopping centers,
ruas de tráfego intenso.

Obs.: O quadro mostra ruídos inseridos no cotidiano das pessoas. Ruídos eventuais alcançam volumes mais altos.
Um trio elétrico, por exemplo, chega facilmente a 130 dB(A), o que pode provocar perda auditiva induzida,
temporária ou permanente em poucos segundos.
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Redução - Em 1992, o professor
Wiliam fez um mapeamento acústico
da cidade de Curitiba, concluindo
que as zonas de maior poluição
sonora são as grandes avenidas, as
rodovias e a região central. Em sua
pesquisa, o professor descobriu que o
índice de saturação da poluição é de

Arquivo O Estado do Paraná

acelerações e freadas bruscas teriam
que ser solucionados com
campanhas educativas e mecanismos
para controlar a velocidade no
trânsito.
A pesquisa de Adler e Wiliam é
uma evolução de várias outras, a
primeira delas feita em 1951 pelo prof e s s o r Le ô n i d a s M o c e l i n , d o
Departamento de Medicina da UFPR.
Nesta pesquisa, o professor Modelin
mediu o impacto do ruído
em
fábricas, avaliando o risco de surdez
entre operários. O médico descobriu
que uma providência simples, o uso
de protetores com algodão nos
ouvidos, bastava para evitar riscos à
saúde dos trabalhadores. E deu o
primeiro passo para que as indústrias
se preocupassem com aspectos
ergonômicos nas atividades
profissionais. Abriu o campo para as
pesquisas relacionadas ao conforto
acústico no trabalho.

82 dB(A), o que corresponde a um
fluxo acima de 2 mil veículos por
hora. Isto significa que, se um
congestionamento superar este fluxo,
o nível de ruído permanecerá o
mesmo.
Segundo estudo feito em 2000
por outro pesquisador da UFPR, o
ruído no trânsito
de
Curitiba
diminuiu 9.4%, graças à fiscalização.
Com a instalação de radares e
redução do limite de velocidade nas
áreas centrais e residenciais, o
barulho caiu para menos de 65 dB
(A). Apesar dessa queda, as pessoas
acreditam que o nível de ruído no
local onde vivem aumentou nos

últimos cinco anos e citam como
causas o barulho dos vizinhos e o
tráfego.
A percepção psicológica do
ruído é importante para as
pesquisas, porque pode fornecer
dados não só para os técnicos do
planejamento urbano da cidade e
para os fabricantes de veículos. Estes
dados contribuem para a melhoria
do conforto dos veículos do
transporte urbano e também para os
carros de passeio, opina Adler
Machado. Os professores
pretendem levar adiante as
pesquisas, incluindo questões como
os preços das tarifas,

Informação
O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos
Estados Unidos recomenda para as áreas residenciais as seguintes medidas
Até 49dB(A)

Claramente aceitável

O ruído de uma sala de estar chega a 40 dBdB(A)

de 50dB(A)
a 62dB(A)

Normalmente aceitável

Um grupo de amigos conversando em tom normal chega
a 55dBdB(A)

de 63dB(A)
a 76dB(A)

Normalmente inaceitável

O ruído de um escritório chega a quase 64dBdB(A)

acima de
76dB(A)

Claramente inaceitável

Um caminhão pesado trafegando chega a 74dBdB(A) ,
o tráfego de uma avenida de grande movimento pode
chegar aos 85dBdB(A)
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C O N S E L H O

Novo

código
instrumento

valorização

de

Por Melissa Castellano
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Profissionais
ganham com o
novo conjunto de
normas que
estabelece tabela de
honorários e a
sociedade se
beneficia com o
estabelecimento de
responsabilidades
profissional parar de olhar para o
próprio umbigo e se envolver
verdadeiramente com a sociedade
ao seu redor”.
Evolui a profissão, avança a
sociedade. “O Novo Código é um
balizador de procedimentos. Com ele
teremos os profissionais tomando
cada vez mais consciência de seu
papel e a sociedade cobrando em
relação aos seus direitos”, avalia
Eroni Bertoglio, presidente do
Sindicato dos Engenheiros no Estado
do Paraná.
Avanço - Aprovado com a

resolução 1002/2002 do Confea, o
novo código traz inovações
significativas, especialmente no que
diz respeito ao descumprimento do
salário mínimo e tabelas de
honorários. A nova edição tem um
capítulo inteiro destinado às
condutas vetadas. “Não existe mais
espaço para a subjetividade”,
comemora Luiz Antonio Rossafa,
presidente do CREA-PR.
Segundo Rossafa, o código é

Kambe

Num mundo onde alguns
parâmetros éticos parecem perdidos
e engolidos por um mercado cruel e
p r e d a d o r, é n e c e s s á r i o u m
instrumento que balize as práticas
profissionais. Sem um conjunto de
normas bem definido, não há espaço
para a ética. E a sobrevivência
profissional baixa a níveis
preocupantes. Para sacudir a poeira
das velhas estruturas, está em vigor,
desde agosto de 2003, o Novo
Código de Ética Profissional da
Engenharia, da Arquitetura, da
Agronomia, da Geologia, da
Geografia e da Metereologia. Para
os especialistas ele é um divisor de
águas, um reflexo das demandas da
sociedade que não é letra morta, nem
papel amarelado no fundo da
gaveta.
O Novo Código mantém as bases
centenárias da profissão, mas
também as amplia e as reposiciona
frente à sociedade. Para o arquiteto
Jaime Push, responsável pela
sistematização e estruturação da
redação final do Novo Código, ele
simboliza uma virada de mesa e exige
profissionais que tenham uma visão
mais comprometida com a ética universal. “É chegada a hora do

claro. Dá os direitos, deveres, deixa
bem clara a função social e humana
da profissão, a ligação direta com a
sustentabilidade, o meio ambiente, a
segurança, a saúde das pessoas e, de
maneira muito explícita, o que está
vedado aos profissionais. “Nenhum
profissional pode se submeter à
ilegalidade e aceitar salário mínimo e
propor honorários abaixo dos valores
de referência contido nas tabelas das
entidades de classe homologadas
pelo CREA”, afirma. Se aceitar, o
profissional estará tendo uma
conduta ética reprovável.
Mas mais do que punir, o novo
código vem para conscientizar. A luta
do CREA-PR, segundo seu presidente,
pelo respeito ao salário mínimo e
tabela de honorários, busca a garantia
do exercício ético da profissão. “É
impossível um profissional estabelecer
honorários que não dêem o míninmo
suficiente para que ele conduza sua
profissão com dignidade,
responsabilidade e resposta”,
afirma Rossafa. “E quanto
mais o profissional
valorizar seu

trabalho, mais respeito ele vai ter de
seus colegas, contratantes e
sociedade”, complementa.
Na mesma linha de pensamento,
Nelson Gomez, coordenador da
comissão de ética do CREA-PR,
ressalta que alegar desconhecimento
da legislação não diminui a
responsabilidade profissional. Um
exemplo claro é o caso de alguns
profissionais que não sabem
estabelecer suas limitações

profissionais e depois dos projetos
concluidos se vêem envolvidos em
disputas judiciais. Segundo Gomez,
para esses, só há uma saída:
conhecer e praticar a legislação.
Mesmo ainda em fase de
divulgação e conscientização, o novo
código já produz mudanças sutis no
dia-a-dia dos profissionais. “Claro
que o efeito não é imediato, mas já
percebo o despertar de muitos
profissionais para tentar se

C O N S E L H O

Éticana prescriçãode

receitas

Responsabilidade profissional
mais do que nunca é palavra de
ordem. Especialmente no que diz
respeito às receitas agrônomicas
prescritas por engenheiros
agrônomos e engenheiros florestais.
Indicações e análises inadequadas
que prejudiquem a saúde, do
aplicador de agrotóxicos ou do
consumidor serão punidas mais
severamente.
A causa mais comum desses erros
é a falta de conhecimento. “Devido à
constante aparição de novas pragas e
novos meios para controle das
mesmas, os profissionais devem
buscar capacitação e atualização
constante para evitar erros”, alerta o

engenheiro Orley Jair Lopes,
Conselheiro da Câmara
Especializada de Agronomia do
CREA-PR.
Uma mudança no Novo Código
de Ética vem contribuir com a nova
postura exigida dos profissionais. O
artigo 10º, parágrafo IV, afirma que
é vedado 'intervir em trabalho de
outro profissional sem a devida
autorização de seu titular'. Essa
mudança, acredita Orley, diminuirá
também as interferências com
interesses meramente comerciais.
“Tanto o profissional responsável
pelo projeto quanto os que
comercializam os insumos serão
punidos e responsabilizados ao

Para evitar a confusão entre conduta ética e erro técnico, vale
a pena consultar a legislação. Visite o site do Confea
(www.confea.org.br) para conhecer a íntegra do Código de
Ética e a decisão normativa 069 sobre o erro técnico.
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C O N S E L H O

E

tica

Código de Ética das Profissões
pertencentes aos CREAs
Continuação da série

5 - Das condutas vedadas
Art. 10 - No exercício da profissão
são condutas vedadas ao
profissional:
I - Ante o ser humano
e seus valores
a. descumprir voluntária e
injustificadamente com os deveres do
ofício; b. usar de privilégio
profissional ou faculdade decorrente
de função de forma abusiva, para fins
discriminatórios ou para auferir
vantagens pessoais; c. prestar de máfé orientação, proposta, prescrição
técnica ou qualquer ato profissional
que possa resultar em dano às
pessoas ou a seus bens patrimoniais;
II - ante a profissão:
a. aceitar trabalho, contrato,
emprego, função ou tarefa para os
quais não tenha efetiva qualificação;
b. utilizar indevida ou abusivamente
do privilégio de exclusividade de
direito profissional; c. omitir ou
ocultar fato de seu conhecimento que
transgrida à ética profissional;
III - nas relações com os clientes,
empregadores e colaboradores:
a. formular proposta de salários
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inferiores
ao
mínimo
profissional legal; b.
apresentar proposta de
honorários com valores vis ou
extorsivos ou desrespeitando
tabelas de
honorários
mínimos aplicáveis; c. usar de
artifícios ou expedientes
enganosos para a obtenção
de vantagens indevidas,
ganhos marginais ou
conquista de contratos; d. usar
de artifícios ou expedientes
enganosos que impeçam o legítimo
acesso dos colaboradores às devidas
promoções ou ao desenvolvimento
profissional; e. descuidar com as
medidas de segurança e saúde do
trabalho sob sua coordenação; f. suspender serviços contratados, de
forma injustificada e sem prévia
comunicação; g. impor ritmo de
trabalho excessivo ou exercer pressão
psicológica ou assédio moral sobre
os colaboradores;
IV - nas relações com os demais
profissionais:
a. intervir em trabalho de outro
profissional sem a devida
autorização de seu titular, salvo no
exercício do dever legal; b. Referir-se
preconceituosamente a outro

profissional ou profissão; c. agir
discriminatoriamente em detrimento
de outro profissional ou profissão; d.
atentar contra a liberdade do
exercício da profissão ou contra os
direitos de outro profissional;
V - ante o meio:
a. prestar de má-fé orientação,
proposta, prescrição técnica ou
qualquer ato profissional que possa
resultar em dano ao ambiente natural, à saúde humana ou ao
patrimônio cultural.
Confira o código na íntegra no site
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Foi realizada no dia
12 de janeiro a
solenidade de
renovação do terço
2004 do CREA-PR. Na
oportunidade, novos
conselheiros
assumiram seus
mandatos no
Conselho, juntamente
com seus suplentes

CREA-PR

Temaphoto

Gestão

Novos conselheiros da gestão 2004

Durante a cerimônia, o
presidente do CREA-PR, engenheiro
agrônomo Luiz Antonio Rossafa,
agradeceu a dedicação de todos os
conselheiros que deixaram seus
mandados, enfatizando a
importância de cada um na
edificação do trabalho de
valorização das profissões da
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia. “É com o trabalho de
todos os Conselheiros que integram o
Plenário do CREA-PR que
subsidiamos as ações em prol do
trabalho sério dos profissionais que
fazem parte do sistema”, analisa
Rossafa.
“Nossa responsabilidade
aumenta quando representamos uma
instituição, seja de ensino ou
entidade de classe. Representamos

ainda nossa cidade e a região onde
está inserida”, avaliou o engenheiro
civil Jairo Amado Amin, que deixou o
Plenário do Conselho na renovação
de 2004.
Homenagem - Durante a
cerimônia foram homenageados
profissionais das áreas da
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, por sua conduta ética e
renomada capacidade profissional.
Os nomes foram indicados pelas
Câmaras Especializadas e aprovados
junto ao Plenário do CREA-PR.
Os homenageados receberam a
"Medalha e o Diploma de Mérito da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Paranaense". Dentre os profissionais
homenageados estão o engenheiro
químico Ivo Brand, o arquiteto João
Baptista Bortolotti, engenheiro

agrônomo Romeu Afonso de Souza
Kiihl, o engenheiro civil Gregório
Bussyguin, eng. mecânico e eletricista
Juracy Rezende Castro Andrade e o
arquiteto e engenheiro civil Henrique
Panek (in memorian).
No discurso em nome dos
homenageados, o engenheiro
químico Ivo Brand falou sobre a
conduta dos profissionais indicados
para receber a homenagem, na
busca pelo trabalho ético e
responsável. “Os profissionais
buscam a glória e a realização
pessoal na construção de projetos
para a humanidade e compartilham
suas vitórias com a família, amigos
e sociedades”, disse. Brand citou
ainda o papel do Sistema
Confea/CREA, que, segundo o
homenageado, “nunca deve se
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Diretoria do CREA-PR - Gestão 2004
PRESIDENTE: Engº Agrônomo Luiz Antonio Rossafa
1.º VICE-PRESIDENTE: Engº. Civil José J. Rodrigues Jr.
2.º VICE-PRESIDENTE: Engº. Civil Samir Jorge
1.º SECRETÁRIO: Arq. Agostinho C. Zanello de Aguiar
2.º SECRETÁRIO: Engº. Agrônomo Carlos Scipioni
3.º SECRETÁRIO: Engº. Mecânico Elmar Pessoa Silva
1.º TESOUREIRO: Engº. Eletricista Aldino Beal
2.º TESOUREIRO: Engº. Civil Cladimor Lino Faé
DIRETOR ADJ.: Engº. Agrônomo Álvaro J. Cabrini
Júnior
NOVA CÂMARA
CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL
Coordenador - Engº. Civil Marcelo Cavalcanti
Fortes
Secretária - Engª. Civil Célia Neto Pereira da Rosa
CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA
Coordenador - Engº. Eletricista Edson L. Dalla
Vecchia
Secretário - Engº. Eletricista Paulo Sérgio Walenia

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ARQUITETURA
Coordenadora - Arq. ângela Canabrava
Buchmann
Secretário - Arq. Gilson Jacob Bergoc
CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA
Coordenador - Engº. Agrônomo Orley Jayr Lopes
Secretária - Engª. Florestal Tânia Magda M. Albino
Ramos
CÂMARA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA ELÉTRICA
Coordenador - Engº. Químico Marcos José
Marques dos Santos
Secretário - Engº. Químico Renê Oscar Pugsley
Júnior
CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA
MECÂNICA E METALÚRGICA
Coordenador - Engº. Mecânico Silmar Brunatto Van
Der Broocke
Secretário - Engº. Mecânico William Alves Barbosa
CÂMARA ESPECIALIZADA DE

esquecer de seu destino maior, que é
a consolidação destas profissões tão
antigas quanto inovadoras no panorama da civilização”. E, na opinião
de Brand, “esta consolidação social e
política só é possível com a união dos
díspares, associações de classe
patrimoniais e as escolas
profissionais”.
Durante seu pronunciamento, o
presidente falou sobre o papel dos
profissionais ligados ao CREA-PR na
construção de um modelo sustentável
de desenvolvimento para o Estado do
Paraná. “Engenheiros, arquitetos e
agrônomos têm papel fundamental
na construção de um novo modelo
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www.crea-pr.org.br

econômico, que tenha como base
uma preocupação com a sociedade e
com o meio ambiente”, analisou.

ANUNCIO
Já está no ar o novo site do CREA-PR. Agora com páginas
personalizadas de acordo com cada área profissional. O grande
diferencial do novo site está nos serviços on line.

Acesse e confira!
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