
Profissionais votarão no dia 4 de junho 
para escolher novo presidente do CREA-PR, 
CONFEA e o diretor-geral da Caixa de 
Assistência dos Profissionais

SISTEMA CONFEA/CREAs
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TEM VAGA
Um panorama da situação da mão-de-obra qualificada no setor público. 
Falta de profissionais prejudica a transferência de conhecimento
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Programas difundem 
o uso adeqüado

20 AGROTÓXICOS

Paraná investe na conscientização dos 
agricultores e dois programas do go-
verno são sucesso e bons exemplos.

Elevadores precisam
de manutenção

36 SEGURANÇA

Atuação de profissional habilitado é 
obrigatória em trabalho de instalação 
e manutenção dos equipamentos.

Conselho se alia à 
UFPR e IBAPE

31 CONVÊNIO

Entidades são parceiras no atendimen-
to gratuito feito pelo Núcleo de Práticas 
Jurídicas da UFPR.

Alunos da Tuiuti 
fazem protótipos

18 ACESSIBILIDADE

Estudantes de Engenharia e Arqui-
tetura desenvolvem propostas para 
acesso aos portadores de deficiência.

Baixa renovação 
prejudica profissionais

22 SERVIÇO PÚBLICO

Falta de concurso e renovação de qua-
dros barra transferência de conheci-
mento no setor público.

LEITURA RÁPIDA a revista em duas páginas

Confira detalhes 
das Eleições 2008

28 SISTEMA CONFEA/CREAs

Veja locais de votação, prazos, datas 
e informações sobre como escolher os 
dirigentes para a gestão 2009/2011.

OFERTA Engenheiras do 
Departamento de Obras 

da Prefeitura de Curitiba: 
cada vez mais espaço

Engenheiras 
participam de 
programas de obras

32
Elas são maioria no departamento 
de obras da Prefeitura de Curitiba e 
se destacam também em cargos de 
chefia em todo o Paraná.
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Estado a produzir

30 XISTO

Prefeitura qualifica
pedreiros e serventes

35 INICIATIVA

04 CARTA O presidente do CREA-PR em exercício, Gilberto Piva, 
destaca a diversidade de temas da revista, uma marca da gestão.

06 EXPRESSO Convênio entre CREA-PR e Prefeitura de Maringá 
já analisou mais de 1.500 projetos e convênio é sucesso.

10 PALAVRA O ministro do Planejamento Paulo Bernardo faz uma 
análise de um ano do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

38 PROFISSÃO E MERCADO Conheça melhor a profissão de 
geógrafo, que estuda a interação entre homem e natureza.

41 PLURAL O engenheiro agrônomo Amélio Dall´Aganol e o 
químico Bill Costa debatem a viabilidade do biodiesel.

42 DE PONTA Tijolo ecológico desenvolvido por arquiteto de Londrina 
não vai ao forno e evita queima de madeira e emissão de poluentes.

14 GUIA CREA-PR A Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais 
do CREA-PR (CAIXA/PR) oferece vantagens aos profissionais.

39 AGENDA A Fenarc 2008, Feira de Engenharia, Arquitetura e 
Construção, acontece em Cascavel, de 13 a 18 de maio.

05 DO LEITOR Júlio César quer mais matérias sobre técnicos e 
Roni Temp chama a atenção para a política nacional de resíduos sólidos.
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36
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40 OPINIÃO O engenheiro Carlos Eduardo da Motta fala sobre as 
vantagens do consumo de gás para o Paraná e para a natureza. 

CREA-PR lançará 
edital para nova sede

18 CONCURSO
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CARTA a palavra do presidente

Ética, bom senso e responsabilidade

A TODOS Devemos ressaltar o processo de eleição instalado no sistema

Ser compreendido se constitui em desafio permanente ao homem. Para 
ser ouvido, ele fala alto, do alto e com freqüência enriquece sua imagem 
com bizarrices que marcam sua imagem, como fazia o apresentador de 
televisão Abelardo Barbosa, conhecido como Chacrinha, e que cunhou 
a expressão: “Quem não comunica se trumbica”, mostrando o valor da 
comunicação.  

A divulgação das idéias e dos trabalhos desenvolvidos pelas organiza-
ções é importante, seja para demonstrar o trabalho, seja para a necessária 
prestação de contas dos atos da administração.

Entre os canais de comunicação que utilizamos no CREA-PR, destaca-
se a nossa revista, que procura oferecer aos profissionais um instrumento 
de consulta de temas atuais das nossas atividades e provocar o aquecimen-
to dos debates para assuntos pertinentes ao desempenho das profissões.

Em se tratando de um conselho das diversas modalidades da área tec-
nológica, é necessário contemplar o conjunto do espectro das profissões 
que integram o nosso sistema, portando matérias que abarcam grande 
diversidade nos temas apresentados.

Todas as reportagens são importantes, mas neste momento devemos 
ressaltar o processo de eleições instalado no sistema, que escolherá nossos 
gestores para o próximo triênio. 

Freqüentemente ouvimos lamentos dos profissionais sobre nossas 
dificuldades, da falta do reconhecimento de nossa importância para o 
desenvolvimento do Brasil, porém, entendemos que o caminho para ven-
cermos estas questões passa por soluções coletivas, nas quais as causas 
sejam tratadas antes dos casos.

Para alcançarmos estas condições, precisamos de entidades represen-
tativas, democraticamente legitimadas nas urnas por expressivo número 
de profissionais, em disputas acirradas que vençam as propostas que me-
lhor atendam a coletividade.

Estamos diante de uma primeira oportunidade de mostrar nosso ama-
durecimento político, comparecendo às urnas em 4 de junho e escolhendo 
candidatos para comandar nossos conselhos comprometidos com o desen-
volvimento do Brasil, respeitando o meio ambiente e atuando de forma 
ética e responsável.

É o tempo de oferecer um bom exemplo aos brasileiros, exercendo o 
direito de votar  espontaneamente, sem força de lei ou penalidades, para 
cumprir um dever cívico de co-responsabilidade nas medidas necessárias 
para a construção de uma sociedade mais justa.

Exorto todos os profissionais a mobilizar suas forças para provocar 
um comparecimento expressivo nas eleições, oferecendo a iniciativa de 
subirmos de patamar na escala social.

Participe!        

Gilberto Piva
Presidente do CREA-PR

O QUE RESSALTAR

Todas as reportagens 
são importantes, 
mas neste momento 
devemos ressaltar o 
processo de eleições 
instalado no sistema, 
que escolherá nossos 
gestores para o 
próximo triênio.“

“

Gilberto Piva, 
presidente em exercício 

do CREA-PR, é 
engenheiro civil
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DO LEITOR a opinião de quem lê
Escreva para esta seção: comunicacao@crea-pr.org.br

ERRAMOS As fotos com exemplos de instalações 
elétricas publicadas na reportagem “Instalações elétri-
cas seguras”, na edição de novembro/dezembro, são to-
das exemplos de instalações malfeitas, ao contrário do 
que diz a legenda, que cita uma delas como correta.

TÉCNICOS
Sempre que recebo a revista CREA-PR, pro-

curo por artigos que digam respeito à cate-
goria dos técnicos, tão profissionais quanto 
os engenheiros, arquitetos ou qualquer outro 
profissional cadastrado no CREA. Porém, na 
maioria das vezes, vejo-me frustrado, pois 
geralmente não encontro nada, nenhum artigo 
relacionado à categoria. Na revista CREA-PR 
n. 49, porém, tive a grata surpresa de ver, 
finalmente, o tão esperado artigo (embora 
pequeno), referente à luta por piso salarial 
profissional, abordado com muita proprie-
dade, pelo presidente do Sintec Paraná, Solo-
mar Pereira Rockembach. Como técnico em 
telecomunicações, já aposentado, após traba-
lhar quase 30 anos na Embratel de Curitiba, 
gostaria de solicitar a esta entidade um pouco 
mais de espaço nesta conceituada revista para 
estes profissionais, tão importantes nas suas 
diversas áreas de atuação. Não acredito que 
os demais profissionais possam encarar os 
técnicos como adversários ou competidores, 
podendo – e devendo – compartilhar espaço e 
experiências, valorizando ainda mais a profis-
são. Muito obrigado! Julio Cezar Fidelis, Técnico 
em Telecomunicações

CAMPANHA
Quero parabenizar pela qualidade das 

reportagens da Revista do CREA, prin-
cipalmente as que falaram da destinação 
correta dos pneus e pilhas usadas (edição 
n. 49). Gostaria de lembrar também para 
a importância da destinação das lâmpa-
das que contêm mercúrio (fluorescentes 
e outras), pois até hoje não existe uma 
política consistente de obrigação dos 
fabricantes, lojas que comercializam e 
usuários para dar a destinação correta a 
esse tipo de material. Em nossa empresa 
lançamos uma campanha própria e esta-
mos bancando a reciclagem das lâmpa-
das que comercializamos, o que nos custa 
em torno de R$ 0,65 por unidade, pois 
elegemos este como nosso projeto socio-
ambiental. (vejam em www.enerluz.com.
br/notícias). Porém, por não ser exigido 
por nenhuma lei ou órgão oficial, não 
vemos nenhuma outra iniciativa similar, 
e gostaríamos muito que esse item esti-
vesse incluído na política Nacional de 
Resíduos Sólidos que está em estudo para 
aprovação. Roni Carlos Temp, Engenheiro 
Eletricista
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um giro pelo ParanáEXPRESSO

MARINGÁ Convênio já analisou mais de 1.500 projetos

Sucesso a favor da 
SEGURANÇA

O convênio assinado em agosto 
de 2006 pelo CREA-PR, Associação de 
Engenheiros e Arquitetos de Maringá 
(AEAM) e a Prefeitura Municipal para a 
verificação de compatibilidade de pro-
jetos complementares já analisou 1.572 
projetos em menos de dois anos. 

O objetivo da verificação é garantir a 
melhoria da qualidade das obras e pro-
mover maior segurança para os cidadãos, 
já que garante projetos complementares 
elaborados com melhores critérios por 
profissionais legalmente habilitados.

O convênio começou com a confe-
rência das ARTs e representação gráfica 
dos projetos. A verificação é realizada 
de acordo com a Normativa 009/98 da 
Câmara Especializada de Engenharia 
Civil do CREA-PR, e com as exigências 
do Ato 37/92-CREA/PR. A apresentação 
dos projetos é feita após solicitação do 
“Alvará de Construção”.

Com o convênio os profissionais ga-
nharam uma sala (a Sala dos Profissio-
nais), no térreo da Prefeitura, com equi-
pamentos e assessoria. (por Diniz Neto)

A Associação de Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de Bandei-
rantes (Aeban) conseguiu esse ano o 
registro junto ao CREA-PR. A insti-
tuição, desde dezembro de 2006, faz 
eventos, palestras e cursos em par-
ceria com o Conselho. 

“Com o apoio do CREA-PR será 
possível realizar com mais freqü-
ência eventos e palestras, visando 
ao aperfeiçoamento e qualificação 
dos profissionais”, afirma o enge-
nheiro eletricista Márcio M. Ha-
segawa, presidente da associação. 
(por Muriel Amaral)

>>

ASSOCIAÇÃO 
CONSEGUE REGISTRO

BANDEIRANTES

AVANÇO Vista aérea de Maringá, que tem convênio com 
o CREA-PR para verificação de projetos complementares: bons números
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LONDRINA Câmaras denunciam zoneamento irregular

As Câmaras de Políticas Públicas 
(CPP), um ramo de atividades do Clube 
de Engenharia e Arquitetura de Londrina 
(Ceal), em parceria com outras entida-
des de classe da sociedade civil, apre-
sentou ao Ministério Público sugestões 
para alteração das leis de zoneamento 
de Londrina. 

“Elaboramos pareceres de cunho 
técnico e jurídico ao Ministério Público 
para que essas leis fossem revogadas. 
Precisamos preservar a cidade”, afirma 
Nelson Brandão, presidente do Ceal.

As leis questionadas pela CPP modi-

ficaram o panorama urbanístico da 
cidade, transformando áreas residen-
ciais em comerciais e chácaras de lazer e 
recreação em condomínio fechado. Elas 
foram aprovadas pela Câmara Munici-
pal de Londrina, sem os trâmites legais, 
como a apresentação do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA), que seriam 
aprovados por órgãos técnicos como o 
Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Londrina (Ippul) e Conselho 
Municipal de Planejamento Urbano de 
Londrina (CMPU). (por Muriel Amaral)

Para preservar 

CURITIBA Prefeitura e CREA-PR firmam convênio

O prefeito Beto Richa assinou con-
vênio da Prefeitura com o CREA-PR 
para estabelecer procedimentos para 
registro da ART de trabalhos feitos ao 
município executados por profissio-
nais do quadro técnico da Prefeitura. 
O convênio prevê também resgatar o 
acervo técnico de trabalhos feitos an-
teriormente na cidade, que não foram 
registrados na época de vida. 

O convênio estabelece procedi-
mentos para trabalhos técnicos de 
análises e parecer sobre projetos, 
obras e serviços técnicos. Envolve 
também atividades para elaboração 
de laudos técnicos, fiscalização de 
obras e elaboração e desenvolvimen-
to de estudos.

Ao falar do resgate do acervo téc-
nico, o secretário de Urbanismo, en-
genheiro civil Luiz Fernando Jamur, 
não poupou elogios. “É um anseio 
antigo de todos os profissionais e im-
portante para o resgate da história da 
cidade, pois todo o projeto voltado à 
construção da cidade de Curitiba es-
tará registrado no CREA-PR, com os 
méritos referenciados de cada profis-
sional”, diz. 

Já para Beto Richa o convênio 
resgata uma dívida antiga do Mu-
nicípio para com os profissionais de 
engenharia e arquitetura, que ajuda-
ram a pensar de forma planejada e a 
construir a cidade, referência em todo 
o mundo. (por Brisa Teixeira)

A CIDADE

RESGATE 
para a história

NO PAPEL A parceria vai permitir recuperar o 
acervo técnico de construções não registradas

DISCUSSÃO Para as Câmaras de Políticas Públicas, 
leis de zoneamento de Londrina prejudicam a cidade
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EXPRESSO um giro pelo Paraná

CASCAVEL Prefeitura reforma principal ponto de acidentes

Traçado para
SALVAR VIDAS

O contorno da Praça da Bíblia 
foi, durante anos, o principal ponto 
de acidentes no perímetro urbano de 
Cascavel. O contorno recebe o tráfe-
go da avenida Brasil e das ruas Pa-
raná e Jorge Lacerda, entre outras, e 
o distribui em direção a algumas das 
mais movimentadas vias públicas de 
Cascavel, como a avenida Assunção, 
a rua Rio Grande do Sul, prolonga-
mento da Pernambuco, extensão da 
Brasil e avenida Toledo. O fluxo de 
veículos nesse trecho é especialmente 
grande, à noite, porque esse é um dos 
principais trajetos para chegar a três 
das instituições de ensino superior de 
Cascavel: Unipar, FAG e Univel. 

A Secretaria de Planejamento 
consumiu meses de trabalho para 
elaborar uma proposta que pudes-
se pelo menos amenizar a situação 
do tráfego na região. A idéia, que 
começou a ser colocada em prática 
em janeiro, corta a praça ao meio e 
cria assim novas pistas de rolamen-
to. Com isso, a Seplan une a avenida 
Brasil e praticamente neutraliza o 
antigo contorno. 

A expectativa é de que o fluxo 
de veículos seja melhor distribuído e 
conseqüentemente haja redução no 
número de acidentes. A previsão é de 
que os trabalhos fiquem prontos em 
maio. (por Jean Paterno)

O Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) vem comprovan-
do: há mais de uma ano Maringá vem se 
mantendo como o segundo município do 
Paraná que mais gera empregos. O setor 
da construção civil está aquecido na ci-
dade, participando de forma direta dos 
números positivos do Caged.

O bom momento está unindo as en-
tidades de classe, empresariais e o setor 
público para ampliar as ofertas de cursos 
de qualificação para trabalhadores.

A atual administração deve fechar 
2008 somando quase R$ 200 milhões em 
obras, em quatro anos. (por Diniz Neto)

>>
MUNICÍPIO É 
SEGUNDO DO PR 
EM EMPREGOS

MARINGÁ

>>LIVRO ABORDA 
AGRONEGÓCIO COM 
VISÃO ECONÔMICA

CADEIAS PRODUTIVAS

NOVA Obras mudam o aspecto na Praça da Bíblia: mais segurança a pedestres e motoristas

O livro “Agronegócio uma abordagem eco-
nômica” dos autores Judas Tadeu Grassi 
Mendes e João Batista Padilha Júnior aborda 
o conceito do agronegócio, além de trazer 
uma visão das cadeias produtivas. Também 
mostra mais de 100 tabelas e gráficos com-
pilados do principais organismos interna-
cionais (FAO, ONU, FMI, World Bank, USDA) 
com análises e interpretações. Os conceitos 
de economia e suas apli-
cações no agronegócio, 
mercado de futuros e 
derivativos e regula-
mentação fazem desta 
obra leitura obrigatória 
para quem quer saber 
mais sobre o assunto.
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GUARAPUAVA E IRATI Associação de engenheiros das duas cidades tem novos presidentes

ENTIDADES 

A Associação de Engenheiros e Ar-
quitetos de Guarapuava tem novo presi-
dente desde 21 de fevereiro. O engenhei-
ro Júnior Danieli afirma que a intenção 
é fortalecer a associação, atraindo mais 
associados e ampliando sua área de atu-
ação. “Vamos lutar pelos direitos dos 
profissionais e trazer de volta os as-
sociados que se afastaram”, ressalta o 
novo presidente. 

Júnior destaca ainda que a entidade 
deverá fazer mudanças no seu estatuto 
interno para permitir que todos os profis-
sionais vinculados ao CREA e estudantes 
possam se associar à entidade. Entre os 
projetos da nova diretoria também estão 
a criação de convênios com empresas da 
região, programação de cursos e pales-

tras e ainda a parceria com outras enti-
dades de classe da região. Atualmente a 
associação possui cerca de 80 sócios.

Já a Associação Regional de Enge-
nheiros Civis de Irati também tem nova 
diretoria. O novo presidente é o engenhei-
ro Anderson Filus. Os projetos da nova 
diretoria incluem a implantação de um 
Conselho de Ética, criação de uma asses-
soria jurídica para atender os associados e 
a expansão do programa Casa Fácil. 

A ARECI quer também fazer o cadas-
tramento de trabalhadores que atuam na 
construção civil e oferecer cursos de quali-
ficação. “Queremos moralizar a engenharia, 
valorizar os bons profissionais e mostrar a 
importância do engenheiro para a socieda-
de”, destaca Filus. (por Jocelaine Santos)

PATO BRANCO Cai índice de prédios que não atendem a normas

Vale a VIDA
Três anos atrás, mais de 90% dos edifí-

cios em Pato Branco não atendiam às nor-
mas de prevenção e combate a incêndio, 
afirma o capitão Fernando Schunig, do 3º 
Subgrupamento de Bombeiros. Parte de-
les apresentava características diferentes 
daquelas que figuravam nos projetos da 
obra. Hoje, o índice de inconformidade dos 
edifícios quanto a medidas de prevenção e 
combate a incêndio está entre 30% e 40%, 
avalia o capitão Fernando. As adequações 
têm a elaboração e execução feitas por 
engenheiros civis e eletricistas, de Projeto 

de Prevenção e Combate a Incêndio. 
Outro ponto a ser destacado é o uso 

das edificações, que também deve ser 
adequado. A inspetora do CREA-PR Taize 
Parcianello, engenheira civil, destaca que 
é um equívoco esconder equipamentos de 
combate a incêndio por questões estéti-
cas. Um exemplo é a colocação de quadros 
sobre as caixas das mangueiras, compro-
metendo a rápida ação contra as chamas. 
Os danos tendem a ser maiores, tanto em 
relação à vida quanto ao patrimônio. (por 
Marielle Santos)

sob nova direção

PRESTÍGIO A Conselheira federal 
e arquiteta Ângela Canabrava e 

Anderson Filus, Presidente da ARECI

09
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PALAVRA perguntas e respostas

por PATRÍCIA BLÜMEL

O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, 
começou sua carreira política no Paraná. Hoje está à frente do minis-
tério que coordena o maior programa de investimentos estratégicos do 
Brasil dos últimos 20 anos, o PAC (Plano de Aceleração do Crescimen-
to). Nesta entrevista à revista do CREA- PR ele analisa os resultados 
alcançados pelo PAC no primeiro ano de existência, a participação dos 
profissionais, além de dar sua opinião sobre a reforma tributária e a 
taxa de juros.

Qual a sua avaliação dos investimentos do PAC (Plano de Aceleração do 
Crescimento) neste primeiro ano de existência? A meta foi cumprida?
PAULO BERNARDO Consideramos que a meta para o primeiro ano foi 
cumprida. Os resultados foram significativos com uma série de inves-
timentos já feitos. O PIB (Produto Interno Bruto) subiu 5,3% (R$ 2,6 
trilhões) nos primeiros nove meses de 2007. Em 2006 o PIB havia 
crescido 3,8%. O índice superou até a estimativa de quando o PAC 
foi lançado, que era um índice anual de 4,5%. E a previsão para este 
ano é de manter este índice. O número de empregos formais também 
aumentou. Neste primeiro ano tivemos um tempo de preparação com 
elaboração dos projetos executivos, estudos de viabilidade, licenças 
ambientais e licitações. Preparamos o terreno e neste ano deveremos 
ter uma aceleração em obras como, por exemplo, as de investimentos 
em nove dos vinte aeroportos brasileiros previstos no PAC. 

O PAC tratou bastante de desoneração fiscal, mexendo com receitas dos 
estados, mas não trata das suas dívidas, que pesam na taxa de risco e con-
tribuem para altas taxas de juros. A União tem algum plano para resolver 
a dívida dos estados?

PAULO BERNARDO Estamos gerenciando os juros no Brasil. Quando o 
presidente Lula assumiu o governo a taxa era de 24% e hoje os juros 
no Brasil caíram a 11,5%, ou seja, já houve uma redução de 50% na 
taxa de juros. E esse panorama deve se manter com a continuidade do 
equilíbrio fiscal e controle da inflação.

TERRENO
PREPARADO
Preparamos o terreno e 
neste ano deveremos ter 
uma aceleração em obras 
como, por exemplo, as dos 
nove aeroportos brasileiros“

JUROS PELA
METADE
Hoje os juros no Brasil 
caíram a 11,5%, ou seja, 
já houve uma redução 
de 50% na taxa de 
juros. E esse panorama 
deve se manter com a 
continuidade do equilíbrio 
fiscal e controle da 
inflação”

Para crescer mais
PAC Ministro fala dos resultados do principal programa do governo federal

Paulo Bernardo, do Planejamento, faz um balanço de um ano do PAC e 
considera que programa cumpriu meta, gerou empregos e mantê-lo é essencial 
para o crescimento da economia e o desenvolvimento sustentado do País

“

“

>> CONTINUA NA PÁGINA 12
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O ministro 
Paulo Bernardo: 
crescimento acima 
da meta a partir 
do PAC
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PALAVRA perguntas e respostas

REFORMA 
PARA CRESCER 
A reforma tributária 
é importante porque 
contribui para o 
crescimento sustentável, 
cria as condições”

“

FALTA DE
MÃO-DE-OBRA 
Com a aceleração 
das obras neste ano a 
tendência é que ocorra 
falta de mão-de-obra 
especializada, como no 
caso de engenheiros, 
agrônomos e arquitetos“

“

O PAC pode sofrer alguma alteração neste ano? As mudanças podem afetar 
os valores de investimento?

PAULO BERNARDO O PAC já foi revisto este ano e foram incluídos diversos 
projetos para uma nova rodada de concessão de rodovias. Foram incluídos 
mais de 4,6 mil quilômetros de rodovias. Além disso, fizemos estudos para 
novas ferrovias, como, por exemplo, o trem de alta velocidade que vai ligar 
Campinas/São Paulo/Rio de Janeiro e que foi incluído agora. Os resultados 
deste primeiro ano mostram que o PAC deve continuar com o seu papel de 
estimular o crescimento da economia. Além dos investimentos do governo, 
o PAC também significou o aumento dos investimentos privados. A pers-
pectiva é que não existam cortes no programa além dos considerados de 
rotina, como quando é tirado um empreendimento ou obra.

O Paraná reivindica há anos a extensão da pista do aeroporto Afonso Pena, 
que aparece nas obras contempladas pelo PAC. Mas há outras, não menos 
importantes, como os contornos ferroviários em Curitiba e na região de Ponta 
Grossa, e obras no Porto de Paranaguá. Alguma luz no horizonte?

PAULO BERNARDO No caso da obra do aeroporto Afonso Pena a licitação 
está sendo feita e até o segundo semestre deste ano devem começar as 
obras. Quanto aos contornos ferroviários eles já foram incluídos duas ou 
três vezes no orçamento, mas não deu em nada porque os projetos não es-
tão prontos. Precisamos fechar os projetos e fazer os estudos de viabilidade 
ambiental. Quanto ao Porto de Paranaguá temos, sim, interesse em ajudar 
nos investimentos, mas a iniciativa deve partir do Governo do Estado.

Existe alguma estimativa do número de oportunidades de trabalho que po-
dem ser abertas com a execução de todas as obras do PAC, principalmente 
em relação a profissionais das áreas tecnológicas, como engenheiros, arqui-
tetos e agrônomos?

PAULO BERNARDO O PAC já está dando resultado no que se refere aos 
empregos gerados. O desemprego no Brasil nunca esteve em um patamar 
tão baixo. Somente no primeiro trimestre deste ano foram gerados 350 mil 
novos empregos formais. E boa parte disso tem participação do PAC. Com 
a aceleração das obras neste ano a tendência é que ocorra falta de mão-de-
obra, principalmente de mão-de-obra especializada, como no caso de enge-
nheiros, agrônomos e arquitetos. Acho que a expectativa é muito positiva 
para esses profissionais. E não só na questão de inserção no mercado de 
trabalho, mas também de valorização com bons reajustes de remuneração.

Em sua opinião quais os avanços e as chances de acontecer a reforma tribu-
tária? A reforma política precisaria ser feita antes?

PAULO BERNARDO Acredito que uma coisa independa da outra. A reforma 
política é importantíssima. Mas neste momento acredito ser mais sensato 
concentrarmos os esforços na reforma tributária. Já temos um projeto 
apresentado pelo governo federal e elaborado com ampla participação 
dos governos estaduais e também do setor empresarial. Acredito que te-
mos condições de aprovar no primeiro semestre deste ano, na Câmara 
dos Deputados, em Brasília, e no segundo semestre no Senado Federal. 
A reforma tributária é importante porque contribui para o crescimento 
sustentável, cria condições para o crescimento sustentável e o momento 
agora é favorável para a tramitação.
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+ 3 PERGUNTAS

JOSÉ MORAES NETO Presidente do Ipardes (Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Econômico e Social)

No âmbito de uma reforma fiscal, existe espaço para que os Estados pos-
sam ter maior capacidade de formular políticas econômicas autônomas 
que fomentem o desenvolvimento local e que não se traduzam apenas em 
guerra fiscal? 

PAULO BERNARDO Estamos discutindo no momento a reforma 
tributária. A reforma fiscal não está em debate neste momento. 
Não que não seja importante. É, sim, muito importante, mas não 
é o que está em debate agora. Acredito que é mais interessante 
resolvermos primeiro a questão da reforma tributária, que já está 
encaminhada e que prevê o fim da guerra fiscal.

ULISSES KANIAK Diretor-Presidente do Senge-PR (Sindicato dos 
Engenheiros)

As concessões de trechos de rodovias federais à iniciativa privada signifi-
cam uma mudança no conceito de não privatizar serviços estratégicos para 
o País, mote do atual governo federal? Como o senhor avalia a atuação 
de empresas públicas em áreas de concorrência privada, como a Copel no 
setor elétrico?

PAULO BERNARDO Primeiro eu acho que as rodovias são estratégicas. 
O investimento no setor de logística é fundamental para o desenvol-
vimento do País e é precursor do crescimento. Mas nada impede que 
a iniciativa privada também invista nesse setor. Hoje vemos tarifas 
de pedágio 25% menores do que era praticado nas antigas concessões 
e desobrigando o Estado a investir em estradas podemos concentrar 
esses investimentos em outros setores também essenciais.

Quanto à atuação de empresas públicas em áreas de concorrência 
privada hoje temos modelo de coexistência. Não temos propostas 
de privatização, mas não vejo problema de iniciativa privada tam-
bém entrar com investimento.

SÉRGIO PICCINELI Presidente do SICEPOT (Sindicato da Indústria 
da Construção Estradas, Pavimentação, Obras de Terraplanagem 
em Geral no Estado do Paraná)

Qual sua avaliação sobre o projeto da BR 101 no Paraná e a obra para 
criação do Porto do Mercosul, ou o Super Porto?

PAULO BERNARDO Eu vejo ambos com muita simpatia. Até onde 
eu sei são só idéias. O que precisamos fazer é tirar essas idéias 
do papel e fazer estudos de viabilidade, além de ver como seria o 
investimento. Acho que são projetos que devem ser desenvolvidos 
porque são de fundamental importância para o Paraná. 

Investimento em logística 
é fundamental para o País

O PROFISSIONAL
PAULO BERNARDO  
é ministro do Planejamento

PERFIL

> Paulo Bernardo Silva é natural de São Pau-
lo, capital. Cursava o último ano de geologia 
na Universidade de Brasília (UnB) quando foi 
expulso com base em decreto instituído pelo 
governo militar.

> Começou sua militância política no movimen-
to estudantil, em 1973

> Aprovado em concurso para o Banco do Brasil 
foi morar em São Paulo e, em 1982, foi trans-
ferido para o Paraná. Filiou-se ao Partido dos 
Trabalhadores em 1985 e foi diretor da Fede-
ração dos Bancários do Paraná

> Eleito deputado federal, em 1990, pelo PT do 
Paraná, foi membro das comissões de Finan-
ças e Tributação e de Fiscalização e Controle. 
Participou também da Comissão Mista de Or-
çamento do Congresso, onde ocupou a vice-
liderança do PT

> Reeleito em 1994, destacou-se na fiscalização 
da aplicação dos recursos públicos. Licen-
ciou-se do cargo para assumir a Secretaria de 
Fazenda de Mato Grosso do Sul. Também foi 
Secretário de Fazenda de Londrina, de janeiro 
de 2001 a março de 2002.

> Em 2002 concorreu novamente a deputado 
federal e no Congresso Nacional atuou como 
membro titular ou suplente da várias Comis-
sões Especiais e Permanentes. Foi Presidente 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
e Fiscalização.

> É Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, des-
de março de 2005.
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GUIA CREA-PR o conselho ao seu dispôr

PRONTO Mútua conclui planejamento estratégico

Pecúlio, auxílios natalidade e funeral, previdência 
privada e convênios são alguns dos serviços 

A Mútua - Caixa de Assistência dos 
Profissionais do CREA-PR (CAIXA/PR) 
é o braço assistencial do sistema CON-
FEA/CREA e oferece aos profissionais 
associados diversos benefícios e con-
vênios. “Do pagamento das ARTs, 20% 
são destinados à Mútua, sendo que des-
tes, 70% ficam no Paraná e são reverti-
dos em benefícios aos profissionais. As 
anuidades pagas são revertidas aos as-
sociados em forma de pecúlio”, explica 
a diretora Ísis Busse.

Mesmo sendo a pioneira e a maior 
do País, com mais de 1.700 associados 
(até o final de 2007), a CAIXA/PR ain-
da tem muito a evoluir, especialmente 
quanto ao número de associados, ten-
do em vista os mais de 48 mil profis-
sionais registrados no CREA-PR.

O relatório de atividades é apre-

sentado mensalmente na Plenária do 
CREA-PR. Assim, os conselheiros de 
todo o Estado podem levá-lo a seus 
representados e às suas entidades. “Os 
benefícios oferecidos são de qualidade 
com taxas de juros atraentes, porque 
a Mútua não visa ao lucro. Levá-la 
ao conhecimento dos profissionais é 
o maior objetivo dos diretores, mesmo 
sendo a Caixa/PR a com melhor de-
sempenho do País”, afirma Ísis. 

Com a documentação entregue con-
forme solicitado, em 48 horas o asso-
ciado está com seu benefício em mãos. 
“Nossos procedimentos são simples, 
claros e transparentes”, diz a diretora. 
A Caixa de Assistência foi criada em 
dezembro de 2000 e suas atividades 
iniciaram em março de 2001, na sede 
do Conselho, em Curitiba.

>>

Caixa/PR tem o melhor desempenho do Brasil. 
Confira alguns dos benefícios oferecidos:

VARIEDADE E OPORTUNIDADE

PECÚLIO por morte ou invalidez

AUXÍLIO funeral 

AUXÍLIO pecuniário por falta  
eventual de trabalho

ASSISTÊNCIA médica, hospitalar, 
dentária e aquisição de medicamentos  
 

AQUISIÇÃO de equipamentos  
e livros técnicos 

PLANO de férias pelo País

PREVIDÊNCIA privada vinculada ao 
Banco do Brasil com as menores taxas 
de administração

FINANCIAMENTO de material de 
construção

AUXÍLIO natalidade

EDUCAÇÃO continuada e capacitação 
profissional

CONVÊNIO com hotéis, farmácias, 
instituições de ensino, entre outros

>>
COMO SE 
ASSOCIAR
Veja como é fácil participar da 
Caixa de Assistência do Paraná

ENTRE EM CONTATO, pelo telefone 
(41) 3253-5446 ou pelo e-mail 
caixapr@mutua.com.br, ou faça 
sua inscrição diretamente no site da 
Mútua www.mutuapr.com.br

O VALOR DA TAXA de inscrição é de  
R$ 40,00. A anuidade é de R$130,00  
para pagamento à vista ou R$ 140,00 
para parcelamento em até 5 vezes 

FAZENDO SUA INSCRIÇÃO através  
da sua entidade de classe, a mesma,  
se conveniada com a Caixa/PR,  
receberá 50% da taxa de inscrição

MAIS INFORMAÇÕES pelo site  
www.mutuapr.com.br ou pelo telefone 
0800-642 0003. 

Os diretores estão disponíveis 
para receber os associados e ouvir 
reivindicações e anseios.

Foco em benefícios de 

Os novos benefícios são demandas dos profissionais atendidos e sugeridas pela Caixa/PR à Mútua

qualidade 
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CURTAS

CONFEA aprova antiga 
reivindicação do CREA

O CONFEA decidiu que os CREAs de-
vem fiscalizar preventivamente empresas 
de transporte ferroviário, aplicando pena-
lidades às empresas infratoras.

A decisão atende antiga reivindicação 
liderada pelas Câmaras Especializadas de 
Engenharia Civil e entidades de classe do 
Paraná, como o Sindicato dos Engenheiros 
no Estado do Paraná (Senge-PR). “Com a 
decisão temos força legal para fiscalizar e 
cobrar que as empresas tenham técnicos e 
profissionais ou que contratem empresas 
com profissionais para exercer obras e ma-
nutenção”, explica o engenheiro civil Fran-
cisco Ladaga, que encaminhou a proposta 
quando era coordenador nacional das Câ-

maras Especializadas de Engenharia Civil. 
O conselheiro nacional do Confea Fer-

nando Luiz Beckman Pereira diz que a de-
cisão beneficia a sociedade como um todo. 
“A proposta foi acatada por unanimidade e 
os benefícios são para todos, que ganham 
com mais segurança. Com a decisão, obras 
e manutenção terão responsáveis técnicos, 
afastando a atuação de leigos nesta área.”

“É o começo de um novo tempo. Agora 
as empresas concessionárias de ferrovias 
podem ser colocadas nos trilhos”, comemo-
ra o engenheiro civil Paulo Sidnei Carreiro 
Ferraz, diretor do Senge. Segundo ele, há 
10 anos o sindicato alerta as autoridades 
sobre os riscos pós-privatização. 

TRANSPORTE FERROVIÁRIO Conselho vai fiscalizar

A edição atualizada do livro “Perícias Indenizatórias por 
Acidente de Trabalho: aspectos processuais e casos práticos 
– de acordo com a EC 45/04” é destinada a peritos judiciais, 
assistentes técnicos que atuam na Justiça Trabalhista, enge-
nheiros de Segurança do Trabalho, profissionais do Direito e 
que atuam nas Perícias Trabalhistas e Previdenciárias. O livro 
do engenheiro agrônomo e de Segurança do Trabalho Zung 
Che Yee traz estudos de casos reais de perícias.

Perícia ganha nova publicação
LIVRO
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Alunos da Universidade Tuiuti do Paraná criam protótipos 
para facilitar a vida de pessoas com deficiências 

ACESSIBILIDADE Pesquisa acadêmica desenvolve vários projetos para deficientes

CONSCIÊNCIA 
na sala de aula

Os acadêmicos dos cursos de 
Engenharia Eletrônica e En-

genharia Eletrotécnica e de 
Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Tuiuti do Paraná 
(UTP) pesquisaram e projeta-

ram protótipos para facilitar o 
acesso de pessoas com deficiên-

cia em diversos espaços. Durante 
quatro meses de 2007, dentro da 

disciplina de Física, eles visi-
taram diferentes obras e 

espaços, entrevista-
ram pessoas com 
deficiências e apre-
sentaram soluções.

Segundo o engenheiro eletri-
cista Sérgio Luiz Cequinel Filho, 
professor dos cursos e idealizador 
do projeto, os alunos puderam 
comprovar na prática que ainda 
existe muita desinformação. “Eles 
tiveram dificuldade em fazer a pes-
quisa e coletar os dados e viram 
que ainda há muito por fazer nesta 
área”, explica.

Para ele, a pesquisa despertou a 
consciência para o tema e mostrou 
um campo de trabalho carente de 
novas tecnologias. “Existe um mer-
cado para ser explorado em relação 
à acessibilidade e a conscientização 

dos profissionais deve começar pela 
universidade”, afirma.

Para a arquiteta Samantha Man-
froni Filipin, coordenadora do curso 
de Arquitetura e Urbanismo, a ini-
ciativa deu tão certo que mobili-
zou a comunidade acadêmica. “Até 
a administração se sensibilizou e 
adaptou alguns espaços”, explica.

O engenheiro eletricista Marcos 
Antonio Canalli, coordenador dos 
cursos de Engenharia Eletrônica e 
Engenharia Eletrotécnica disse que a 
iniciativa vai continuar. “A discussão 
sobre esse tema é tão fundamental 
que vamos torná-la permanente.”

PARA AVANÇAR 
O engenheiro Sérgio 
Cequinel, idealizador do 
projeto: desinformação 
que dificultou pesquisa
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ACESSIBILIDADE NO BANHO

Um equipamento que ajuda a pessoa com deficiên-
cia a tomar banho de forma segura – um sistema 
com sensor acoplado ao encanamento do chuveiro 
é acionado quando a pessoa abre a porta do box, 
fazendo a água circular. Quando a porta do box é 
aberta novamente, a água pára.

ALUNOS Márcio Nunes Knopp, Rafael Gritten de 
Oliveira Nazarko, Sidnei Mozart Alves e Sueli Bilo-
dres Mateo.

CURSO Engenharia Eletrotécnica e Eletrônica

CAMPO MAGNÉTICO APLICADO À ACESSIBILIDADE

A proposta é solucionar a dificuldade encontrada 
por empresas que trabalham nas ruas dentro de ga-
lerias, denominadas “bocas de lobo”. O projeto prevê 
uma bengala para deficientes visuais com metal na 
ponta e que é detectada por um sensor instalado no 
perímetro onde é realizado um trabalho temporário 
deste tipo. Quando se aproxima da obra, a bengala 
aciona um sinal sonoro alertando para o risco e evi-
tando que o deficiente visual sofra um acidente.

ALUNOS Everton L. Ferreira, Jeovane Bernardino, Ra-
fael R. Ferreira, Wagner S. Faria

CURSO Engenharia Eletrotécnica e Eletrônica

RAMPA PORTÁTIL

A rampa pode ser utilizada em residências ou pré-
dios antigos. O ângulo pode ser regulado e ela possui 
um elevador com sensor.

ALUNOS Silvio José Longen e Marcos Roberto Mendes

CURSO Engenharia Eletrotécnica e Eletrônica

Confira alguns protótipos desenvolvidos 
pelos alunos da Universidade Tuiuti

A falta de acesso e 
também a adaptação mal-
feita em escolas e universi-
dades chamaram a atenção 
do aluno Murilo Lopes, que 
está no terceiro período do 
curso de Arquitetura e Ur-
banismo, e pesquisou com 
a colega Vanessa Barbosa. 
“Em alguns lugares a adap-
tação foi feita, mas não 
segue as normas e acaba 
não resolvendo a falta de 
acesso”, conta.

Os alunos do segundo 
período do mesmo curso, 
Francinelli Fernandes, Cle-
verson Ribeiro e Eduardo 
Capraro visitaram museus, 
bares e restaurantes. “Mais 
de 90% dos locais pes-
quisados não seguiam as 
normas de acessibilidade”, 
constata Cleverson. A pes-
quisa em shopping centers 
não teve resultado muito 
diferente. “Muitas rampas 
estão com inclinação in-
correta e algumas nem se-
quer têm corrimão”, afirma 
Kátia Serighelli, que fez o 
trabalho junto com a cole-
ga Larissa Mitsue.

MAIS Na foto superior na página 
à esquerda parte do grupo 

de alunos que participou do 
projeto e, nesta página, as 

equipes que desenvolveram 
cada uma das iniciativas: 

valorização e conhecimento

INICIATIVAS 
DE ACESSO

>>

Sem ter  
como  
chegar

PESQUISA
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Profissionais de todo o País poderão participar com projetos para um 
terreno com área de 2,6 mil m2; site do conselho terá mais informações

CREA-PR Edital para nova sede será lançado nos próximos meses

concurso será elaborada.
A nova sede será construída em 

um terreno do CREA-PR de 2,6 mil 
metros quadrados, a uma quadra do 
Shopping Mueller, na região central 
da cidade e terá aproximadamente 
7,5 mil metros quadrados de área 
construída. “A obra será importante 
para uma maior integração entre as 
áreas, redução de custos e agilidade 
no atendimento aos profissionais”, 
explica o presidente em exercício 
do CREA-PR, engenheiro civil Gil-
berto Piva. Atualmente o CREA-PR 

por PATRÍCIA BLÜMEL

O projeto arquitetônico do pré-
dio da nova sede do CREA-PR, em 
Curitiba, será escolhido por con-
curso público nacional, que está 
sendo organizado pelo Instituto 
dos Arquitetos do Brasil - Departa-
mento do Paraná (IAB-PR). O edital 
será lançado nos próximos meses e 
poderá ser consultado por um link 
na página do CREA-PR (www.crea-
pr.org.br) e do IAB (www.iabpr.
org.br). Uma página exclusiva do 

Concurso NACIONAL

funciona em Curitiba em dois locais 
distintos e que foram adaptados 
para as atividades do conselho. 

O arquiteto João Virmond Suplicy 
Neto, presidente do IAB-PR, ressalta 
a facilidade de acesso às informações. 
“Além da página na internet com in-
formações sobre as características do 
terreno e necessidades do projeto, os 
profissionais também poderão escla-
recer dúvidas sobre potencial cons-
trutivo e legislação municipal por 
meio de uma linha direta com a Pre-
feitura de Curitiba”, explica. 

HOJE E DEPOIS Fachada da atual sede do CREA-PR: nova sede terá 7,5 mil m2 e vai permitir mais integração
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Arquitetura segura 
para o comércio
Em seu livro “A prevenção do crime através do desenho ur-
bano”, o coronel da Polícia Militar do Paraná Roberson Luiz 
Bondaruk dá dicas importantes sobre como os projetos de 
arquitetura e paisagismo podem trazer segurança para re-
sidências e espaços comerciais. Confira as dicas.

desenho urbano CONTRA O CRIME

O COMERCIANTE médio não possui noção da importância da visibilidade 
que o seu estabelecimento deve ter, para sua segurança. Há total 
desconhecimento da importância do ver e ser visto, no momento em que 
é construído o estabelecimento e criado o seu layout.

DICA

A abordagem do livro é de extrema importância, em especial 
para os grandes centros urbanos, onde a arquitetura deve consi-
derar e manter as características próprias, incorporando cada vez 
mais o aspecto “segurança” dos espaços projetados, contribuindo 
diretamente com a redução da criminalidade. Assim, os profissio-
nais atuais têm a incumbência de projetar e criar espaços, 
com responsabilidade, dentro de uma nova dimensão 
de interpretação da arquitetura urbana

”ROBERT HENRY SCHULZE 
Arquiteto especialista em patologias de Edificações
Presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos 
de São José dos Pinhais

Prédio de referência
EXEMPLO

Para o arquiteto Jeferson Dantas Navo-
lar, coordenador do concurso (IAB-PR), os 
concursos públicos para escolha de projetos 
para edifícios públicos – o que privilegia a 
qualidade do projeto – por não serem obri-
gatórios por lei, são muitas vezes deixados 
de lado no Brasil optando pela contratação 
por preço. “O CREA dá exemplo à sociedade 
optando pelo concurso público que valoriza o 
profissional e também o debate da produção 
da arquitetura”, analisa.

Segundo ele, o principal destaque do 
projeto será a exigência da sustentabilida-
de ambiental em toda a cadeia produtiva da 
construção, prevendo a implantação, uso e 
manutenção (reaproveitamento de água da 
chuva, economia de energias, gerenciamento 
correto de resíduos, ventilação e iluminação 
natural, correto uso de materiais in natura, 
até a preferência aos pedestres e acessibi-
lidade). “Será um prédio inteligente que vai 
servir de referência para a cidade. O concurso 
pode até ser a semente de uma futura certi-
ficação do espaço”, explica. Ele também des-
taca a transparência do processo. “Os jurados 
serão figuras notáveis e o processo todo on 
line dá credibilidade ao concurso.”

SUGESTÕES

ALÉM DA PORTA, sempre que possível, deve haver janelas amplas 
permitindo a visibilidade da rua para o interior da loja e vice-versa, com 
o mesmo nível de segurança da porta, quando fechada

SE TIVER TOLDOS, estes devem ser, quando possível, posicionados acima 
da linha de visão da porta, não reduzindo o campo visual

SE A EDIFICAÇÃO for de esquina, a importância de haver janelas laterais 
é maior, posto que se formarão pontos cegos naturais, nas laterais do 
prédio, se não houver janelas

SE A EDIFICAÇÃO da loja for geminada com outra edificação ou loja, é 
importante manter atenção sobre a segurança dela, principalmente se 
estiver desocupada

“
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Paraná dá exemplo no 
recolhimento de embalagens 
vazias de agrotóxicos e investe na 
conscientização do agricultor 

EMBALAGENS DE AGROTÓXICO Programas para maior segurança ambiental

por PATRÍCIA BLÜMEL

Dois programas do Governo do Estado do Paraná 
buscam a segurança alimentar e ambiental com o uso 
adequado de agrotóxicos. O programa Acerte o Alvo foi 
primeiro desenvolvido em Londrina e logo será levado 
a todo o Estado. O segundo programa é o de destino 
final de embalagens vazias de agrotóxicos, que nasceu 
antes da exigência legal e hoje é exemplo para o País. 

sob controle

O programa de destino final de em-
balagens vazias de agrotóxicos é exe-
cutado pela Superintendência de De-
senvolvimento de Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental (Suderhsa), au-
tarquia da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente (SEMA) em parceria com o 
Instituto Nacional de Processamento de 
Embalagens Vazias (Inpev) e a Universi-
dade Federal do Paraná (UFPR).

PASSIVO AMBIENTAL PR recolhe 97% das embalagens

Excelência em recolhimento
Hoje 97% das embalagens vazias 

de agrotóxicos são recolhidas no Para-
ná. “Alcançamos um nível considerado 
de excelência”, afirma o engenheiro 
agrônomo Rui Leão Mueller, chefe do 
Departamento de Tecnologia de Sane-
amento da Suderhsa. 

Segundo ele, isso se deve ao trabalho 
de conscientização do agricultor. “Antes 
as embalagens eram jogadas na proprie-

DESTAQUE Unidade de Recebimento da 
Anpara em Cambé: seis milhões de embalagens 

recolhidas em seis anos de funcionamento
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NO ALVO Agricultores de Londrina participam de treinamento 
(fotos acima) e secretário da Agricultura Valter Bianchini (ao 
lado): conscientização para aplicação correta de agrotóxicos

LIMPO Programa difunde aplicação correta de agrotóxicos

Acerte o Alvo sem erro
O programa Acerte o Alvo foi desen-

volvido durante dois anos em Londrina. 
“O programa nasceu da preocupação em 
relação à correta aplicação dos agrotóxi-
cos”, explica o engenheiro agrônomo Val-
ter Bianchini, secretário da Agricultura e 
do Abastecimento. 

O programa é inédito no Brasil e cons-
cientiza os agricultores sobre a correta 
aplicação de agrotóxicos para evitar a de-
riva, que acontece quando o produto atin-
ge propriedades vizinhas, cursos d’água, 
vegetação ou migra para áreas mais dis-
tantes, causando um problema ambiental. 
“Todos são prejudicados, o proprietário 
que não despeja o conteúdo necessário de 
agrotóxico em sua plantação; o vizinho, 
que pode ter a plantação contaminada, e 

a população em geral, que pode consumir 
um alimento intoxicado”, explica o enge-
nheiro agrônomo Edson Consalter, coorde-
nador do programa.

Segundo ele, na região de Londrina 
o programa diminuiu a deriva em 75%. 
“Isso graças ao treinamento de dois mil 
operadores de máquinas pulverizadoras e 
o envolvimento de 200 engenheiros agrô-
nomos”, explica. 

Quando é constatado que a deriva atin-
ge plantações vizinhas o proprietário pode 
ser punido com advertência ou com multa 
de dois a dez salários mínimos. No caso de 
reincidência, a multa dobra de valor. “A 
importância do programa é justamente o 
trabalho educativo para evitar a aplicação 
de punições”, afirma o coordenador.

CENTRAL O engenheiro agrônomo Zambaldi, da 
Anpara: recebimento de embalagens vazias dade, em rios ou queimadas.” Muitas em-

balagens ainda estão enterradas nas pro-
priedades. “O próximo passo é, em curto 
prazo, fazermos o rastreamento dessas 
embalagens para retirá-las do meio am-
biente”, informa.

O Paraná possui atualmente 73 postos 
de recebimento licenciados de embala-
gens, sendo 14 centrais. “O agricultor faz a 
Tríplice Lavagem na embalagem e a enca-
minha para o local indicado na nota fiscal”, 
afirma. Para os pequenos produtores que 
moram nas regiões mais distantes existem 
postos itinerantes de recolhimento.

Os postos de recebimento são man-
tidos por 17 Associações de Revende-
dores de Agrotóxicos e cooperativas 

agrícolas do Paraná e o transporte das 
embalagens para as indústrias de reci-
clagem ou para incineração é de res-
ponsabilidade das indústrias fabricantes 
dos agroquímicos. As embalagens que 
vão para o reaproveitamento são trans-
formadas pelo Inpev em 16 produtos.

EXEMPLO - A Associação Norte-Pa-
ranaense de Revendedores de Agroquí-
micos (Anpara) mantém uma central de 
recebimento em Cambé e, em seis anos 
de funcionamento, recolheu seis mi-
lhões de embalagens. “Quando começa-
mos com a central o número de devo-
luções era praticamente nulo”, lembra o 
engenheiro agrônomo Irineu Zambaldi, 
gerente da Associação.
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Vazio

ESTADO Falta de renovação de quadros prejudica serviços públicos

Média salarial baixa e ausência de 
planejamentos de longo prazo contribuem 
para desmotivar profissionais das áreas 
tecnológicas, essenciais no segmento, além 
de barrar transferência de conhecimento

>>
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por SÉRGIO DEL GIORNO

O panorama para os profissionais das áreas tecnológicas 
no serviço público não é animador. Os quadros de pessoal 
não são renovados. A experiência dos mais antigos acaba se 
perdendo porque eles se aposentam sem passar seus conhe-
cimentos aos mais novos. O problema é mais grave ainda 
porque, segundo entidades como CREA-PR e Senge-PR (Sin-
dicato dos Engenheiros do Paraná), a simples contratação de 
mais gente não resolverá por si só a questão porque o sistema 
está desmantelado. Na estrutura estadual paranaense, a crise 
se mostra mais forte e preocupante: há secretarias e órgãos 
sem concursos públicos para novos funcionários há 20 anos, 
mas os problemas também se manifestam nas esferas muni-
cipais e até na federal.

Para o presidente em exercício do CREA-PR, o engenheiro 
civil Gilberto Piva, faltam profissionais nos quadros, mas a 
questão é mais ampla. “Outro grande desafio é manter esses 
profissionais, muitas vezes submetidos a salários baixos e tra-
balho sem estímulo”, afirma. Ele não crê que somente o serviço 
público tenha problemas. “Ficamos mais de 30 anos sem inves-
timentos de porte em infra-estrutura no País. Então, as empre-
sas privadas também não têm perenidade de serviço. Acabam 
dispensando mão-de-obra valiosa por falta de perspectivas de 
negócios de médio e longo prazos”, afirma.

Nesse sentido, Piva cobra dos governos em todos os níveis, 
a começar do federal, uma política séria de desenvolvimento 
planejada para longo prazo, que traga investimento contínuo 
na infra-estrutura do País. “Os engenheiros têm um importan-
te papel porque dão parâmetro para todas as áreas”, afirma.

O CREA-PR, diz ele, juntamente com outras entidades, 
procura, por meio de suas ações e programas, mostrar à so-
ciedade e aos administradores públicos que o conhecimento 
dos profissionais das áreas tecnológicas é essencial para um 
desenvolvimento sustentável e permanente.

SEOP Realizam planeja-
mento, orçamento, projetos, 

processos licitatórios e fiscaliza-
ção de contratos e obras

SEDU Recebem demandas, ana-
lisam e organizam licitações para os 

municípios, autorizam as obras, fiscali-
zam resultado final, fornecem projetos de equi-
pamentos públicos, fomentam criação de planos 
diretores, planejamento, licitação, execução e 
fiscalização de obras – via Paranacidade e Comec 
– nas regiões metropolitanas de Curitiba, Marin-
gá e Londrina e nas microrregiões de Cascavel, 
Foz do Iguaçu e litoral. 

IAP Processos de licenciamento, vistorias e análi-
ses químicas e processuais, fiscalização ambiental.

SEAB Tanto na secretaria quanto nas empresas 
e órgãos coligados (Emater, Iapar, Ceasa, Codapar 
e CPRA), trabalham com classificação de sementes 
e produtos agropecuários; pesquisa com grãos, ani-
mais e hortifrutis, extensão rural; inovações tecno-
lógicas; fiscalização; qualidade; controle de doen-
ças, entre outros. 

DER Planejamento rodoviário, projetos, processo 
licitatório, fiscalização de contratos e obras.

A importância
dos profissionais 

ligados ao CREA no 
serviço público

>> ESSENCIAL

A questão salarial também é um dos pontos sen-
síveis. Atrelados ao regime estatutário, os profissionais 
do serviço público estadual têm uma carreira única. 
Um servidor entra ganhando R$ 2.157. As secretarias 
e órgãos consultados informaram que o salário médio 
para quem já tem alguns anos de carreira varia entre 
R$ 3 mil a R$ 5 mil, com picos de R$ 6 mil para aqueles 
próximos aos 30 anos de trabalho. Nessa conta entram 
adicionais de tempo e de cargos, que não são levados 
para a aposentadoria. Mesmo assim, os secretários de 
Estado crêem que não está tão mal. “O salário médio 
não está muito diferente do que se vê no mercado pri-
vado hoje em dia”, analisa o secretário de Estado de 
Obras Públicas, o engenheiro civil Júlio Araújo Filho. 
Para o secretário de Estado da Agricultura e Abaste-
cimento, o engenheiro agrônomo Valter Bianchini, se, 
por um lado, os salários ainda não são ideais, de outro, a 
estabilidade é uma das grandes vantagens. Ele também 

cita a recente modificação nas promoções do Quadro 
Próprio do Poder Executivo como uma melhoria.

A opinião do presidente do Senge-PR, o engenheiro 
eletrônico Ulisses Kaniak, é outra. Ele acha que empresas 
estatais com regime celetista, como Copel e Sanepar, 
apesar de alguns problemas, têm uma carreira atrativa, 
garantem o salário mínimo profissional e têm planos 
de carreira nos quais há possibilidade de o empregado 
evoluir. Mas para os servidores públicos, que atuam sob 
regime estatutário, ele é taxativo. “Os salários não são 
bons, e os profissionais acabam saindo, abrindo ainda 
mais lacunas”, afirma. A mudança no Quadro Próprio, 
em sua opinião, pode trazer melhorias. “Pode ser um 
ponto de inflexão nessa curva descendente, mas até 
chegar ao patamar adequado vai demorar”, afirma. Ele 
reconhece que a Lei de Responsabilidade Fiscal amarra 
os governantes. “Mas não é pretexto para a desvalori-
zação dos quadros profissionais”, afirma.

Salários não são atraentes
VALOR Salário inicial é de R$ 2,1 mil e chega até R$ 6 mil

NÃO MUITO 
O secretário de Obras 
Públicas, Júlio 
Araújo Filho: 
pouca diferença 
de salário entre o 
setor público e o 
privado

NA PÁGINA SEGUINTE Senge quer nova 
estrutura e diz que crise é histórica

>>
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REDISCUSSÃO 
Valter Fanini, do 
Senge-PR: Estado 
precisa repensar 
estruturas e 
fazer promoção 
por méritos e 
capacidade
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O vice-presidente do Senge-PR, o engenheiro civil Valter Fanini, 
diz que a crise é histórica. “Desde as crises econômicas dos anos 

80 e 90, o Estado passou a ser gestor de crise em vez de pla-
nejador e executor de investimentos em infra-estrutura, fun-

ções nas quais os engenheiros têm papel essencial”, diz. Ele tem 
bagagem para tal afirmação: atua há quase 30 anos no serviço 
público, na Comec. “Falta reflexão para organização dos setoriais 

responsáveis pelo planejamento e implantação das infra-estruturas 
de interesse público. Hoje tudo é focado em demandas mo-

mentâneas, é preciso reconstruir as organizações com 
base em contratos sociais bem acabados, onde metas 
e desempenho possam ser avaliados pela sociedade e 
órgãos de controle.” Ele cobra valorização e promoção 
dos profissionais de acordo com o desempenho dentro 
das carreiras e funções técnicas. “O Estado tem autono-
mia para definir uma política dessa forma, mas prefere 

ser simpático a todos, com modelos simplórios, sem ascensão por mérito, só 
por tempo, às vezes colocando pessoas despreparadas em cargos de chefia. Tem 
que ser gente de carreira nas funções de gestão técnica”, diz.

>> O ENGENHEIRO CIVIL TADEU 
GLOWACKI (foto abaixo) tem orgulho 

de trabalhar há 26 anos no serviço público, 
sempre no DER. Ele é gerente de obras e 

serviços, responsável por 228 km de rodovias, 
e adora o que faz. “A liberdade que você tem 
e a segurança do emprego público estimulam 

e você devolve tudo isso em forma de 
dedicação”, diz. Ele aponta as mesmas falhas 

no serviço público: falta gente e salários. 
“Tem que repor quadros para que os mais 

antigos possam passar a experiência para os 
mais novos. Os salários precisam melhorar. E 
o Estado deve dar mais atenção à formação 

continuada. Não é um gasto, tem que ser 
visto como um investimento”, afirma.

Senge quer redefinir estrutura
LONGO TEMPO Para vice-presidente do sindicato dos engenheiros, crise é histórica

>> OMAR SABBAG FILHO é engenheiro civil formado 
pela UFPR, com mestrado em engenharia de construção civil. Está 
na UFPR desde 1979. É professor do Departamento de Hidráulica 
e Saneamento. Em 1980, entrou para a Prefeitura Municipal de 
Curitiba, e, em 1983, assumiu o cargo de secretário de Obras 
Públicas. Depois de alguns anos afastado, em 2005, voltou 
para a prefeitura, onde atua na assessoria técnica da Secretaria 
de Planejamento e Coordenação. “Os profissionais do sistema 
CONFEA/CREA são os mais indicados para planejar e garantir o 
funcionamento do sistema urbano”, afirma. “No serviço público, 
além de renovados, os quadros técnicos devem ser valorizados 
pelos dirigentes e reconhecidos, em sua responsabilidade e 
autoridade técnica, pela população”, diz.

>>A VOZ DA
EXPERIÊNCIA

Dois engenheiros 
com anos de 
serviço público
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REDISCUSSÃO 
Valter Fanini, do 
Senge-PR: Estado 
precisa repensar 
estruturas e 
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>> ESTADUAIS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Está há 15 anos sem ter gente nova. O secretário, o en-
genheiro civil Júlio Araújo Filho, também empresário, 
sente na pele a angústia das limitações do setor pú-
blico. “A renovação de quadros é morosa por causa da 
burocracia e da estabilidade no emprego. Não se pode 
demitir e há limitação orçamentária”, diz. Segundo ele, 
a secretaria tem 30 engenheiros civis. E atualmente há 
750 obras em andamento. “Um engenheiro deveria cui-
dar de, no máximo, dez obras”, diz. Ou seja, pelas suas 
contas, faltariam pelo menos mais 45 profissionais. A 
secretaria pediu concurso público, mas não há previsão 
de realização por parte da Seap (Secretaria de Estado da 
Administração e Previdência).

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Na Sedu, à qual estão ligadas o Paranacidade e a Comec 
(Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba), a im-
portância dos engenheiros e arquitetos é grande para o 
planejamento e andamento de projetos nos municípios. 
“Temos um quadro sem gordura, mas adequado às neces-
sidades. E estamos organizando um concurso para mais 20 
técnicos, sendo 17 engenheiros civis”, diz o secretário, o 
arquiteto e urbanista Luiz Forte Netto.

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ
Vitor Hugo Ribeiro Burko, diretor-presidente do IAP, ligado 
à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hí-
dricos, informou que há 19 anos não há entrada de novos 
servidores. Engenheiros florestais e agrônomos têm im-
portante papel no andamento de diversos processos. “Essa 
deficiência é compensada com adoção de novas tecnolo-
gias e aprimoramento de procedimentos. Também foram 
ampliadas parcerias com instituições e sociedade e, com 
isso, garantimos a qualidade dos serviços. O IAP passa por 
uma fase de planejamento estratégico em que estão sendo 
avaliadas quais são suas efetivas necessidades”, diz.

SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
O secretário Valter Bianchini, engenheiro agrônomo, desta-
ca o papel essencial dos engenheiros e técnicos agrícolas e 
florestais. Ele reconhece que há lacunas, tanto que a Seab 
também ficou 15 anos sem concursos. Mas informou que 

recentemente houve concurso que vai agregar novos engenheiros 
agrônomos e florestais para o quadro da secretaria e que cerca de 
280 novos profissionais de todas as áreas também entraram na 
Emater e no Iapar. “Temos grande quantidade de profissionais em 
fim de carreira e grande preocupação com renovação”, diz.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
O DER, cuja natureza é essencialmente voltada à engenharia, es-
tava com panorama também preocupante: 20 anos sem entrada 
de novos servidores. Segundo o diretor geral Rogério Wallbach 
Tizzot, também secretário de Estado de Transportes, até março 
entraram 30 novos engenheiros civis, seis engenheiros florestais e 
um engenheiro de segurança, de um concurso realizado em 2007, 
e com mais alguns previstos para assumir ainda este ano. “A fi-
losofia do governo, desde que assumimos, em 2003, é valorizar 
o agente público. Até então, usava-se muito serviço externo de 
consultoria”, diz. O presidente da Aeder (Associação dos Enge-
nheiros do DER), o engenheiro civil Octavio José Silveira da Rocha, 
concorda com Tizzot. “O concurso está suprindo a demanda por-
que o biênio terá R$ 1,3 bilhão em investimentos. Os engenheiros 
são muito importantes porque planejam e mantêm uma rede com 
10 mil km de estradas”, diz.

>> MUNICIPAL
IPPUL
Como um exemplo de estrutura municipal, o Instituto de Pesquisa 
e Planejamento Urbano de Londrina também tem como essen-
ciais seus três engenheiros civis, seis arquitetos e dois geógrafos. 
“São responsáveis pelo ordenamento territorial. O planejamento 
passa pela questão ambiental e pelo ordenamento social e econô-
mico”, diz o diretor-presidente João Baptista Bortolotti, arquiteto 
e urbanista. Ele reconhece que a demanda é sempre maior que a 
quantidade de técnicos. “No serviço público as coisas às vezes são 
difíceis porque realizar concursos acaba onerando a folha.”

PAINEL

PÚBLICO
Como estão alguns órgãos públicos 
e ações de melhoria

LONDRINA João Baptista 
Bortolotti, do IPPUL: 

profissionais essenciais na 
manutenção do Plano Diretor e 

ordenamento urbano

NA PÁGINA 
SEGUINTE Governo diz 

que Estado se move

>>
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QUADRO NO ESTADO Profissionais estatutários no Quadro Próprio do Paraná

Geólogos 14
Engenheiros agrícolas 2
Engenheiros agrônomos 242
Engenheiros cartógrafos 2
Engenheiros civis 206
Engenheiros eletricistas 2
Engenheiros florestais 57
Engenheiros mecânicos 6
Engenheiros de pesca 3
Engenheiros químicos 21
Engenheiros sanitaristas 6
Engenheiros de segurança do 
trabalho 2
Arquitetos 30
TOTAL 594

>> Confira abaixo alguns 
dos profissionais atuantes em 
diferentes órgãos e secretarias, 
atualizado até março

SEDU 
8 arquitetos
27 engenheiros civis
2 cartógrafos
2 geógrafos

SEOP
30 engenheiros civis

IAP
Téc. laboratório: 19
Téc. manejo meio ambiente 
(agropec, agrícola etc.): 23
Topógrafos: 06
Eng. agrícola: 1
Eng. agrônomo: 33
Eng. civil: 5
Eng. pesca: 2
Eng. florestal: 34
Eng. químico: 17

VÁCUO O engenheiro agrônomo Izaias Castoldi, da 
Emater, dá assistência a produtor na zona rural de 
Colombo: aposentadoria sem transferir conhecimento

Eng. segurança: 01
Geólogo: 1

SEAB*
Eng agrônomo: 139
Eng florestal: 11
Técnico agrícola (função veterinária): 148 
*Sem contar agregadas: Emater, Ceasa, 
Iapar, Codepar, Celepar e CPRA

DER
Engenheiros civis: 133
Engenheiros florestais: 8
Engenheiros mecânicos: 5
Engenheiro de segurança: 1
Arquiteto: 1
Geólogos: 6

Fonte: Secretaria de Estado da Administração 
Pública. secretarias e órgãos consultados
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A ART (Anotação de Responsabi-
lidade Técnica) é um documento es-
sencial e obrigatório na atuação dos 
profissionais da engenharia e arqui-
tetura. Garante a rastreabilidade de 
projetos, fiscalizações e orçamentos e 
é um acervo para o profissional, um 
verdadeiro portfólio do engenheiro.

De acordo com a gerente de Rela-
ções Institucionais do CREA-PR, a en-
genheira civil Vivian Curial Baêta de 
Faria, a lei obriga que todos os órgãos 
e empresas – públicas ou privadas – 
procedam ao registro de ART. Muitos 
órgãos públicos não fazem o registro, 
mas o quadro está mudando, e alguns 
deles estão buscando parcerias por 
meio de convênios com o CREA-PR 
para regularizar a situação. 

Os convênios garantem registro 
de todas as ARTs necessárias e tam-
bém resgatam trabalhos passados dos 
engenheiros feitos ao longo dos anos. 
Prefeitura Municipal de Curitiba, Tri-
bunal de Contas do Estado e Secre-
taria de Estado de Obras Públicas já 
assinaram o acordo.

Segundo Vivian, esse bom resul-
tado é fruto da iniciativa da entida-
de, que procura conscientizar todos 
os órgãos públicos nesse sentido. “O 
convênio facilita porque permite esta-
belecer procedimentos padronizados e 
em bloco para o registro de ARTs e 
também promove o resgate do acervo 
dos profissionais”, diz Vivian.

EM FALTA Segundo CREA-PR, ART de cargo e função é essencial e obrigatória por lei

Registro de ARTs valoriza profissional

Maria Marta Renner Weber 
Lunardon, secretária de 
Estado da Administração 
e Previdência

Há previsão para reverter o panorama de falta de quadros de engenheiros e a 
perda de experientes servidores?

O Estado ficou muitos anos sem abrir concursos públicos para substituição e reno-
vação dos quadros, e não apenas para as funções de áreas ligadas ao CREA, mas em 
praticamente todas as áreas. Quando assumimos, em 2003, encaramos o desafio de 
repor esses quadros e substituir terceirizações e contratos precários existentes. Há uma 
série de pontos a serem observados, desde disponibilidade orçamentária e financeira 
até pessoal disponível para organizar e gerenciar toda a complexidade que envolve 
concursos públicos. Gradativamente fomos resolvendo as situações mais críticas. A 
partir de 2006 conseguimos lançar concursos para as áreas de agricultura, extensão 
rural e transportes, que envolvem profissionais de áreas ligadas ao CREA.

E a questão do nível salarial diferenciado para servidores não-celetistas, que 
acabam saindo para a iniciativa privada?

Os profissionais de áreas ligadas ao CREA fazem parte, na administração direta, do 
Quadro Próprio do Poder Executivo, o antigo “quadro geral”. Eles fazem parte do car-

Estado está se movendo
>> 2 

perguntas

go de agente profissional, que reúne todas as 
funções de ensino superior. Esse quadro tem 
um plano de carreira específico, com classes 
e níveis salariais, regras para promoções e 
progressões. O Quadro Próprio, que acumu-
lava oito anos sem reajuste na tabela de 
vencimentos, teve esse reajuste em 2006 
e no ano passado. E, com a instituição em 
lei, pelo atual governo, da data para revisão 
anual dos salários de todos os servidores da 
administração direta, que é 1º de maio, está 
garantido, ao menos anualmente, a reposi-
ção da inflação do período. 
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CREA-PR Profissionais das áreas tecnológicas vão às urnas

ELEIÇÕES

20
08
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Votação acontece no dia  
4 de junho em todo o Brasil

Toda a infra-estrutura para a 
eleição será disponibilizada pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
inclusive as urnas eletrônicas. Para 
facilitar a participação, os profis-
sionais puderam escolher, até 24 de 
abril, outros locais de votação, além 
das unidades do CREA-PR. 

Os candidatos, suas propostas, 
informações gerais e editais podem 
ser conferidos no link ELEIÇÕES 
2008 no site do CREA-PR (www.
crea-pr.org.br). Informações so-
bre legislação relativa ao processo 
eleitoral, além dos editais e do ca-
lendário da eleição também estão 
disponíveis na página da Comissão 
Eleitoral Federal, no site do CONFEA 
(www.confea.org.br).

por PATRÍCIA BLÜMEL

O Sistema CONFEA/CREAs realiza, 
no próximo dia 4 de junho, a eleição 
para escolha do presidente do Conse-
lho, diretor geral da Caixa de Assis-
tência dos Profissionais e presidente 
do CONFEA (Conselho Federal de En-
genharia, Arquitetura e Agronomia).

No CREA-PR, 48.557 profissionais 
registrados no Conselho participarão 
do pleito. “Pedimos que todos os pro-
fissionais participem e compareçam 
às urnas para definir de maneira de-
mocrática quem serão os seus repre-
sentantes na defesa e regulamentação 
do exercício profissional”, afirma o 
engenheiro civil Gilberto Piva, presi-
dente em exercício do CREA-PR.

Representatividade 
profissional

A eleição do Sistema CONFEA/CREA 
acontece em todo o País. No total, cerca de 
900 mil profissionais das áreas tecnológicas 
participam. O processo é o segundo maior do 
País, depois das eleições gerais. 

Serão eleitos os presidentes para os 
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquite-
tura e Agronomia dos Estados. No processo, 
também serão eleitos o presidente do Con-
selho Federal e seis conselheiros federais re-
presentantes dos grupos profissionais, além 
do diretor geral da caixa de assistência dos 
profissionais. O CREA-PR não elegerá con-
selheiros federais, pois a vaga já é ocupada 
pela arquiteta Ângela Canabrava Buchmann, 
eleita no final de 2005.

Todos os profissionais registrados e em 
dia com suas obrigações perante o Sistema 
estão aptos a votar. São engenheiros das 
mais diversas modalidades, arquitetos, agrô-
nomos, geógrafos, geólogos, meteorologis-
tas, além de técnicos e tecnólogos das diver-
sas especialidades abrangidas pelo Sistema 
CONFEA/CREAs e Mútua. 

Os eleitos exercerão mandato no triênio 
2009-2011. 

NACIONAL

>>

TODOS OS PROFISSIONAIS com 
anuidade em dia, sendo que a última data 
para pagamento é 5 de maio, ou seja, 30 
dias antes da eleição;

SÓ PODERÃO VOTAR profissionais 
com anuidade em dia e quitada no Paraná.

Segundo determinação da Resolução 
1.021, do CONFEA, podem votar:

PARA VOTAR

INSPETORIAS do CREA-PR em todo o 
Estado (consulte endereços no site)

SEDE Administrativa do CREA-PR  
(Dr. Zamenhof, 35)

REGIONAL Curitiba (Rua Pe. Camargo, 35)

FOZ DO IGUAÇU Itaipu Binacional 

PALOTINA Associação dos Engenheiros 
Agrônomos – Núcleo Palotina Ibiporã 
- Associação dos Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos de Ibiporã

CAMBÉ Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de Cambé

MARIALVA Empresa Planntas 
Planejamento e Assistência 
Agropecuária Ltda.

UBIRATÃ Associação dos Engenheiros 
Agrônomos do Vale do Piquiri

ARAPOTI CERSL – Cooperativa de 
Eletrificação Rural

CURITIBA:
Sede Caixa de Assistência dos Profissionais 
CREA-PR (Dr. Zamenhof, 193)

Copel (BR 277 - Rua José Isidoro 
Biazeto, 158)

UFPR – Centro Politécnico (Jd. 
das Américas)

UFPR – Setor Ciências Agrárias (Rua 
dos Funcionários)

* Os profissionais que não escolheram local 
de votação serão alocados de acordo com o 
endereço cadastrado no sistema informatizado 
do CREA-PR e distribuídos em ordem alfabética

>>

Confira os locais de votação

ONDE VOTAR
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XISTO PR é único estado brasileiro a explorar mineral

Petrobras detém patente 
para a produção de 
óleo a partir do xisto 
betuminoso 

O único estado brasileiro a explo-
rar comercialmente o Xisto é o Para-
ná. A SIX (Unidade de Negócio da In-
dustrialização do Xisto), da Petrobras, 
localizada em São Mateus do Sul, a 
140 quilômetros de Curitiba, explora o 
mineral de uma das maiores reservas 
mundiais, a Formação Irati, que ocor-
re, além do Paraná, nos estados de São 
Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás.

O xisto é o apelido comercial de 
uma rocha sedimentar denominada 
folhelho pirobetuminoso, que contém 
querogênio, um complexo orgâni-
co que se decompõe termicamente e 
produz óleo e gás. Na região de São 
Mateus do Sul há duas camadas de 
xisto: uma superior com 6,4 metros 
de espessura e 6,4% de teor de óleo, e 
outra inferior com 3,2 metros de es-
pessura e teor de óleo de 9,1%.

A Petrobras iniciou os testes para 

Mineral gera produtos e
subprodutos utilizados em
várias áreas industriais

>>

APROVEITAMENTO

TOTAL

Os principais produtos gera-
dos pelo xisto são o óleo com-
bustível, a nafta industrial, o gás 
combustível, o gás liquefeito e o 
enxofre. Segundo o geólogo da 
SIX, Henrique K. Porto Alegre, o 
mineral gera também uma série 
de produtos, entre eles, as cinzas 
de xisto – usadas como insumo 
na produção de cimento –, e os 
finos de xisto – usados como 
combustível e em cerâmica. 

Além da Água de Xisto, Cal-
xisto e Xisto Retortado, produ-
tos destinados à aplicação na 
agricultura.

“O xisto também pode ser 
utilizado para geração de ener-
gia elétrica, como ocorre há 
tempos na Estônia e China, e 
que está em testes no Brasil. 
As cinzas resultantes da queima 
na termoelétrica possuem exce-
lentes características para pro-
dução de cimento pozolânico”, 
afirma o geólogo.

Pura 
tecnologia

exploração do mineral no Paraná em 
1957. Em 1972 foi construída a usi-
na que teve sua última etapa con-
cluída em 1991 com a entrada em 
operação do Módulo Industrial. Atu-
almente processa diariamente 7,8 
mil toneladas de xisto.

O geólogo Eduardo Salamuni, pre-
sidente da Mineropar (Minerais do Pa-
raná), explica que a Petrobras detém a 
patente da melhor tecnologia para ex-
tração de óleo de xisto, desenvolvida 
pela própria Companhia, o Petrosix  . 

Segundo ele, a dificuldade dos 
processos, os altos custos de minera-
ção e de recuperação dos solos mine-
rados, além do custo de compra da 
tecnologia da Petrobras são as princi-
pais barreiras para que novas empre-
sas invistam neste setor. Os Estados 
Unidos detêm a maior reserva mun-
dial de xisto, seguidos pelo Brasil e 
pela União Soviética.

EXCLUSIVA O xisto, de 
onde a Petrobras extrai óleo: 
tecnologia única no País

O LUGAR A unidade da Petrobras em 
São Mateus do Sul: excelência

R
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Convênio amplia acesso de pessoas carentes e foi 
sugerido pelo Ministério Público Federal e articulado pelo 
CREA-PR; profissionais vão atuar de graça

Responsabilidade
por PATRÍCIA BLÜMEL

Um convênio assinado 
entre a Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), Instituto 
Brasileiro de Avaliações e Pe-
rícias (IBAPE-PR) e o CREA-
PR possibilita a ampliação do 
atendimento jurídico gratuito 
feito pelo Núcleo de Práticas 
Jurídicas da UFPR a famílias 
de baixa renda. O convênio 
foi sugerido pelo Ministério 
Público Federal e articulado 
pelo CREA-PR. 

“É um convênio que tem 
uma faceta social já que pos-
sibilita atender a pessoas ca-
rentes que procuram a UFPR 
e muitas vezes não podiam 
ajuizar uma ação por falta de 
dinheiro para pagar uma pe-
rícia, laudo ou levantamen-

to”, explica a engenheira civil 
Vivian Curial Baêta de Faria, 
gerente de Relações Institu-
cionais do CREA-PR.

O convênio assinado em 
fevereiro prevê que profis-
sionais ligados ao IBAPE-PR 
atuem gratuitamente como 
assistentes técnicos nas perí-
cias, elaboração de laudos e le-
vantamentos necessários para 
subsidiar as ações jurídicas de 
interesse social. O CREA-PR 
também isenta esses profissio-
nais do pagamento da ART.

“Atendemos 4,8 mil pes-
soas no ano passado, porém 
muitas ações deixaram de ser 
ajuizadas por falta de condi-
ções das famílias para contra-
tação de profissionais”, conta a 
advogada Viviane Stadler Fa-
gundes, coordenadora do escri-

tório modelo da UFPR. Segun-
do ela, as principais demandas 
por perícias estão vinculadas 
às áreas do direito imobiliário, 
direito do trabalho, principal-
mente nas ações ligadas à se-
gurança do trabalho.

Para a arquiteta Vera Lú-
cia de Campos Corrêa She-
balj, presidente do IBAPE-PR, 
a iniciativa representa uma 
responsabilidade social e pro-
fissional. “Ao mesmo tempo 
em que nossos profissionais 
atendem pessoas carentes, o 
convênio também abre portas 
para a atuação profissional na 
área judicial”, afirma. O IBA-
PE-PR vai prestar três atendi-
mentos técnicos mensais e os 
120 profissionais do instituto 
serão convidados a dar sua 
contribuição social.

CONVÊNIO CREA-PR faz parceria com UFPR e IBAPE-PR para ampliar atendimento

>>

Profissionais ligados 
ao IBAPE-PR vão atuar 
de graça como assisten-
tes técnicos nas perícias, 
elaboração de laudos e le-
vantamentos necessários 
para subsidiar as ações 
jurídicas de interesse so-
cial. O CREA-PR também 
isenta esses profissionais 
do pagamento da ART.

Entenda o convênio

COMO 
FUNCIONA

SOCIAL
Atendimento no Núcleo 
de Práticas Jurídicas da 
UFPR, que terá o apoio de 
engenheiros, arquitetos 
e agrônomos em laudos, 
perícias e levantamentos
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Força 
Engenheiras, arquitetas e agrônomas são 20% 

dos profissionais do CREA-PR, e já chefiam e lideram grandes projetos

Feminina
Elas já somam quase 20% do total 

de profissionais registrados no CREA-PR. 
Mas se as mulheres ainda são minoria 
entre engenheiros, arquitetos e agrôno-
mos, por outro lado ocupam cada vez 
mais posições de ponta e se destacam à 
frente de grandes projetos nessas áreas. 
Um estudo divulgado, em março, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), mostra que a atividade que 
mais emprega mulheres é a administra-
ção pública. Elas são 22% do total de 9,4 
milhões trabalhadoras das seis regiões 
brasileiras pesquisadas. 

Caso que pode ser confirmado no 
Governo do Paraná. De acordo com le-

NA PÁGINA 34  Veja números da participação da 
mulher no mercado de trabalho

>>

vantamento da Secretaria de Estado da 
Administração e da Previdência, dos 165 
mil cargos da ativa, 60% são ocupados 
por mulheres e 40% por homens.

Na Prefeitura de Curitiba a situação 
é semelhante. As mulheres não só são 
maioria em muitas secretarias como 
também estão à frente de grandes pro-
jetos e orçamentos. No Departamento 
de Pavimentação da Secretaria Munici-
pal de Obras Públicas, por exemplo, dos 
sete fiscais de contratos, seis são enge-
nheiras civis. 

Para 2008, cerca de R$ 138 milhões 
do orçamento devem ser destinados para 
pavimentação, o que corresponde a 50% 

MUITO MAIS 
A arquiteta Aurora 
Siuta, da Sociedade 
de Arquitetura e 
Urbanismo de Cascavel: 
desenvolvimento pessoal 
e profissional

da verba total da secretaria em projetos 
fiscalizados pelas engenheiras. “É uma 
profissão e uma função de grande res-
ponsabilidade”, afirma a engenheira 
Carla Isabel Parellada, uma das fiscais 
da obra da Linha Verde, que conta com 
investimento total de R$ 121 milhões.
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SEM PRECONCEITO As seis engenheiras 
que estão à frente do Departamento de 

Obras de Curitiba: Cléia, Jurema, Suzana, 
Nádia, Manuela e Carla

Profissionais no mercado de trabalho
>> As seis engenheiras que trabalham no 
Departamento de Obras da Prefeitura de Curitiba 
são unânimes em afirmar que foram muitas as 
mudanças no desempenho da profissão nos 
últimos anos.

>> Cléia Mara Werneck Marussig trabalha há 30 
anos no departamento. “Por ter sido a primeira 
mulher engenheira no departamento, os homens 
duvidavam que eu conseguisse realizar meu 
trabalho, principalmente o trabalho de campo, 
na obra”, lembra. “Hoje as empreiteiras onde 
a maioria dos trabalhadores são homens vêem 
nosso trabalho com tranqüilidade. Não existe 
nenhum tipo de preconceito”, conta a engenheira 
Manuela do Amaral Marqueño.

>> Jurema Vaz Cordeiro afirma que os 
trabalhadores braçais como encarregados e 
serventes ficam desconfiados, receosos pelo 
fato de seguirem determinações de uma mulher, 
mas com o andamento dos serviços este receio é 
dissipado. “Eles acabam percebendo que, além do 
conhecimento, temos bom senso.” 

>> Para Nádia Mara Kalluf Souto atualmente 
existe uma relação de respeito mútuo e troca 
de conhecimentos. “Nós, mulheres, temos uma 
visão mais detalhista e ficamos mais atentas aos 
detalhes nas obras”, analisa Suzana Glaser Pohl.

>> As engenheiras foram unânimes em afirmar 
que não percebem diferenças de remuneração. “O 
Plano de Cargos e Salários equilibra esta questão”, 
conta Carla Isabel Parellada. Por outro lado ela 
diz que ainda existe discriminação para ocupar 
cargos de chefia. “É difícil ver uma mulher em 
cargo de diretoria, geralmente o topo da carreira 
acaba sendo a gerência.” 

>> Mas essa realidade também está mudando. 
Um bom exemplo é a engenheira agrônoma 
Márcia Helena Laino. Ela ocupa o cargo de chefe 
do Núcleo Regional de Umuarama da Secretaria 
de Estado da Agricultura e Abastecimento 
(SEAB) desde abril do ano passado e foi a 
primeira mulher a ser nomeada para este 
cargo nos 60 anos de existência da secretaria. 
“No serviço público estadual nunca me senti 

discriminada, muito pelo contrário, acredito que 
o governador Roberto Requião apóia a ascensão 
das minorias”, afirma.

>> Na Sociedade de Arquitetura e Urbanismo de 
Cascavel, dos 88 associados, 63 são mulheres. “As 
mulheres estão em busca de desenvolvimento 
pessoal e profissional. Para nós o trabalho 
deixou de ser apenas um complemento na 
renda familiar para se tornar uma 
carreira profissional”, explica 
a arquiteta paisagista, Aurora 
Popenga Siuta, presidente 
da Sociedade.

PIONEIRA A engenheira 
Márcia Helena Laino: 
primeira mulher 
nomeada a chefe 
de Núcleo da 
Secretaria de 
Agricultura do 
Paraná

À FRENTE Elas são seis na área de obras de Curitiba. Agrônoma chefia núcleo
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45%
das bolsas do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) em 2001 eram 
destinadas para mulheres.

49%
é o percentual de bolsistas 
mulheres atualmente

48.557
é o número de profissionais 
registrados no CREA-PR

9.388
deste total são mulheres

ELAS EM DESTAQUE
Mulheres estudam mais
e participação no mercado 
de trabalho cresce

00
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0
s/ inst. e c/ menos 
de 1 ano de estudo

1 a 3 anos 
de estudo

4 a 7 anos 
de estudo

8 a 10 anos 
de estudo

11 anos 
ou mais

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de Emprego.

jan/03 jan/08

3,1 1,6 5,6 3,9

22,1 18,8
17,7 15,8

51,3 59,9

Número em alta
Entre as mulheres trabalhadoras (9,4 milhões) apontadas na pesquisa 

do IBGE divulgada em março, 51,3% possuíam 11 anos ou mais de 
estudo em janeiro de 2003, contra 59,9% em janeiro de 2008. Entre 

os homens, esses mesmos níveis de escolaridade eram de 41,9% e 
51,9%, respectivamente, nos meses de janeiro de 2003 e de 2008. 

Confira a evolução no gráfico, com a distribuição das mulheres ocu-
padas segundo os anos de estudo em janeiro de 2003 e de 2008.

Para debater a participação das mulheres no mercado de tra-
balho, o CREA-PR instituiu no ano passado o Grupo de Trabalho 
Mulher (GT Mulher). O grupo se reúne bimestralmente durante 
as ações da Governança Cooperativa em todas as regionais e 
discute formas de trabalho e ações para valorizar o trabalho da 
mulher na área tecnológica. Nos próximos meses serão promovi-
dos vários eventos voltados a esta temática. Confira:

FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS O tema será discutido em seminá-
rios realizados pelo GT Mulher do CONFEA nas cinco regiões do 
Brasil. O evento será aberto à participação de todas as profissio-
nais do Sistema.

FÓRUM MULHER Com programação de oficinas e palestras, o fó-
rum acontece durante os eventos SOEAA e WEC 2008, em Brasília, 
no mês de dezembro. As interessadas poderão inscrever trabalhos 
técnicos para apresentação no evento. Mais informações no link 
GT Mulher no site do CREA-PR www.crea-pr.org.br

O valor feminino
FORÇA Grupo reúne profissionais do CREA-PR

34
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INICIATIVA Pato Bragado desenvolve projeto para pedreiros e serventes

Mãos à Obra, 
iniciativa da 
Prefeitura, qualifica 
profissionais sobre 
novas técnicas e faz 
inclusão social

Conhecimento e 
cidadania

ÉLIO SEIBERT “Os maiores beneficiados 
somos nós, profissionais, que adquirimos 
novos conhecimentos e técnicas. Além 
disso, os contratantes, que contam com 
mão-de-obra e serviço qualificado. Sou 
responsável por uma equipe de pedreiros e 
incentivo a participação no projeto. Minha 

Um projeto da Prefeitura de Pato Bra-
gado está qualificando serventes e pe-
dreiros sobre novas técnicas de edificação 
civil e, ao mesmo tempo, permitindo uma 
melhoria na qualidade de vida e inclusão 
social para esses profissionais. 

O Mãos à Obra acontece toda sex-
ta-feira à noite. Por enquanto, são aulas 
teóricas. Já neste ano começam as aulas 
práticas. Serão desenvolvidas através de 
diversas fases de construção de duas ca-
sas. Para cada módulos, os participantes 
recebem um certificado. O cronograma 

de aulas foi estipulado pelos próprios 
participantes. Para o desenvolvimento 
prático do projeto, criado pelo setor de 
engenharia da administração municipal, 
por meio do engenheiro civil Jair Marce-
lino, serão empregados materiais doados 
pela iniciativa privada. A prefeitura de-
senvolve o projeto.  

Das residências, uma será sorteada no 
próximo ano, na Promoção da Acibra, em 
parceria com a prefeitura e câmara de ve-
readores. A segunda casa será vendida e o 
valor dividido entre pedreiros e serventes 

que obtiverem, pelo menos, 90% de partici-
pação. A prefeita de Pato Bragado, Normil-
da Koehler, destaca a importância do Mãos 
à Obra exatamente para a qualificação e 
ascensão social dos pedreiros e serventes, 
com inclusão social e cidadania. “O setor 
de construção civil é uma classe de extrema 
importância para o município. São os res-
ponsáveis pela edificação das construções, 
dando forma, beleza e desenvolvimento ao 
município, e com incentivos e instrução 
podem melhorar a qualidade no trabalho e 
da sua família”, afirma ela.

intenção é a perfeição, especialmente no 
acabamento da mão-de-obra”.

ADEMAR WEIRICH “Na experiência diária 
aprendemos muita coisa. Nas aulas do 
projeto entendemos a razão do nosso 
trabalho, da forma pela qual trabalhamos 
e buscamos sempre o aperfeiçoamento. 
Espero aprender novas técnicas e materiais 
para encanamento de água quente”.

ALCEU WERLANG “O Mãos à Obra traz 
diversas vantagens. Além de aprendermos 
mais, podemos perguntar e tirar dúvidas 
sobre as aulas e mesmo sobre as práticas no 

trabalho. Também iremos conhecer outras 
obras e, mesmo com tudo isso, ganhar com a 
construção e a venda da casa”.

A opinião de pedreiros que 
participam do projeto

PALAVRA DE

QUEM FAZ

BOM PARA TODOS 
Pedreiros, serventes 
e participantes da 
organização do projeto 
durante evento em Pato 
Bragado: mão-de-obra 
mais qualificada ajuda 
segmento de construção 
da cidade e dá novas 
oportunidades para os 
trabalhadores>>
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PARA SUBIR 
A presença de 
profissional habilitado 
não só no projeto, mas 
na manutenção de 
elevadores é obrigatória

CREA-PR Conscientização de síndicos e usuários

Atuação de profissional habilitado é obrigatória 
em trabalho de instalação e manutenção dos 
equipamentos e essencial para operação segura

por SÉRGIO DEL GIORNO

A fabricação, instalação e con-
servação de elevadores são ativi-
dades básicas de engenheiros me-
cânicos e técnicos industriais em 
mecânica. Acidentes recentes em 
Belém do Pará, Londrina e Curiti-
ba colocaram o tema em discussão 
pública. No Paraná, o CREA-PR 
está atento e promove fiscalizações 
orientativas.

“O CREA-PR busca ressaltar a im-
portância da manutenção periódica 
desses equipamentos e da necessida-
de da presença do profissional habi-

litado na função”, diz o engenheiro 
mecânico José Carlos Wescher, co-
ordenador da CEEMM (Câmara Espe-
cializada de Engenharia Mecânica e 
Metalúrgica) da entidade.

Segundo ele, a Deliberação Nor-
mativa 24/2000 da CEEMM deter-
mina os fundamentos jurídicos e 
técnicos para registro e fiscalização 
de empresas que atuam em projeto, 
fabricação, instalação, inspeção e 
manutenção de elevadores e escadas 
rolantes. A norma também atende à 
Decisão Normativa 36/1991 do Con-
fea, que traça as exigências e regu-
lamentação para a atividade.

Elevadores
EM ORDEM?

Veja alguns pontos definidos pela 
DN 24/2000 da CEEMM

>>SAIBA
MAIS

A ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) deve ser renovada 
anualmente, o que permite a 
rastreabilidade dos responsáveis 
técnicos pelos elevadores

EMPRESAS e engenheiros que  
atuam na área devem ser  

registrados no CREA-PR

CADA engenheiro pode ser responsável 
técnico por, no máximo, 150 
unidades por ano. Cada elevador 
deve passar por pelo menos uma 
vistoria preventiva mensal e por uma 
inspeção trimestral
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Fiscalização é um desafio 
Um exemplo do desafio da fisca-

lização está na Regional de Curitiba 
do CREA-PR. Segundo o gerente da 
regional, o engenheiro eletricista e de 
segurança Mario Guelbert Filho, são 
32 cidades fiscalizadas, onde se en-
contram 10 mil elevadores. Segundo 
ele, o CREA-PR faz a FEF (Fiscalização 
de Empreendimentos em Funciona-
mento) nos edifícios, que é orientati-
va e procura conscientizar condomí-
nios residenciais e comerciais sobre 
as exigências da lei e da importância 
da presença de profissionais quali-
ficados como responsáveis técnicos 
por diferentes equipamentos, como 
elevadores e escadas rolantes, caldei-
ras, centrais de gás, ar condicionado, 
entre outros.

Com relação aos elevadores, a fis-
calização exige que uma cópia da ART, 
que deve ser renovada anualmente, e 
que esteja sempre visível aos usuários. 
“Também orientamos o síndico ou ad-
ministrador a ter um livro que registre 
toda a manutenção feita nos eleva-
dores”, diz Guelbert. Apesar do grande 
número de unidades, os acidentes na 
área de atuação da Regional são re-
lativamente poucos: somente quatro 

nos últimos cinco anos.
Guelbert diz que a utilização pelo 

CREA-PR do sistema informatizado 
de Fiscalização de Obras Renováveis 
está otimizando o serviço. “Como o 
volume de empreendimentos e ele-
vadores é muito grande, o sistema 
facilita verificar e fiscalizar a reno-
vação das ARTs.”

Segundo José Carlos Wescher, 
coordenador da CEEMM, para me-
lhorar ainda mais a prestação de ser-
viços por parte das empresas e pro-
fissionais especializados, estão em 
avaliação alterações na DN 24/2000 
para os próximos dois anos. “Estamos 
estudando uma forma de aumentar 
o foco da fiscalização e de conseguir 
efetivamente fiscalizar se o profis-
sional habilitado está participando 
do acompanhamento e supervisão 
da manutenção dos elevadores”, diz. 
De acordo com ele, está em estudo 
um convênio do CREA-PR e o Seco-
vi-PR (Sindicato da Habitação e Con-
domínios) para promover palestras 
e difundir informações diretas para 
síndicos sobre elevadores e outros 
assuntos relevantes afetos à conser-
vação e segurança predial.

Engenheiro ressalta responsabilidade
O engenheiro mecânico Ricardo Augusto Scheidt, supervisor de instalação do 

interior do Paraná da empresa ThyssenKrupp, diz que o profissional que trabalha 
com elevadores deve ter atenção nas duas pontas do processo. “As empresas 
de elevadores devem sempre auxiliar na conscientização de condomínios e 
estabelecimentos comerciais para o uso correto do equipamento e para que 
sempre chamem um técnico em caso de paradas entre andares ou outros 
problemas”, diz. Por outro lado, os técnicos devem estar sempre atualizados em 
questões tecnológicas para garantir cada vez maior qualidade e confiabilidade 
aos serviços prestados e sempre seguir todos os procedimentos de segurança para 
evitar acidentes de trabalho.

CABINE O engenheiro mecânico José Carlos 
Wescher, coordenador da CEEMM do CREA-PR: 
atuação para garantir segurança

ART É obrigatória cópia renovável anual sempre visível nos prédios

VALOR Ricardo Scheidt diz que profissional atua em todas as frentes
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Profissional multidisciplinar
GEOGRAFIA São várias as possibilidades de atuação no mercado de trabalho

PROFISSÃO E MERCADO um guia de oportunidades

por PATRÍCIA BLÜMEL

A ciência geográfica revelada des-
de os gregos e pela escola de Sagres 
se renova a cada dia. “O geógrafo, ca-
pacitado a discutir a dualidade socie-
dade-natureza, é um dos profissionais 
requisitados na busca de soluções para 
os problemas emergentes do mundo 
globalizado”, afirma a geógrafa Ana 
Muratori, inspetora do CREA-PR.

Segundo ela, o geógrafo é indis-
pensável em projetos como Estudos de 
Impacto Ambiental (EIA), Zoneamento 
Ecológico-Econômico (ZEE), que en-
volvem atividades de seu conhecimento 
como levantamentos físico-ambientais 
e socioeconômicos. Além de auxiliar na 
utilização de dados espaciais automati-

zados através de ferramentas como os 
Sistemas de Informações Geográficas.

O geógrafo Fabiano Saraiva tra-
balha há dez anos na área e diz que 
“as oportunidades profissionais estão 
melhores tanto na iniciativa privada 
como em entidades públicas, mas ain-
da existe desconhecimento da socieda-
de em relação à atuação do geógrafo”. 
Fabiano trabalha atualmente como 
analista em Reforma e Desenvolvi-
mento Agrário no Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária.

A geografia evoluiu muito com a in-
trodução e uso de novas geotecnologias 
“Bem como pela visão multidisciplinar 
do geógrafo, tornando-o competente 
para trabalhos conjuntos em equipes de 
planejamento”, explica Ana.

O geógrafo estuda as interações entre homem e natureza e 
geralmente trabalha em parceria com outros profissionais

Para saber 
MAIS

>> Veja as opções de estudo e 
onde o profissional pode atuar

OS ESTUDANTES podem optar pela licenciatura – para dar aulas no 
ensino fundamental e médio – ou por uma das três áreas de atuação: 
climatologia, biogeografia e geomorfologia – que capacitam para 
trabalhar como autônomos ou em empresas públicas e privadas

A DURAÇÃO MÍNIMA do curso para obter diploma nas duas 
modalidades passa de quatro para cinco anos

AS EMPRESAS PÚBLICAS que mais empregam geógrafos são as 
nacionais: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), IBAMA 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais) e INCRA

E AS REGIONAIS como: COMEC (Coordenação da Região 
Metropolitana de Curitiba) e IPARDES (Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social).

O CURSO de geografia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) é um 
dos mais antigos do País, criado em 1938.

EM ALTA Fabiano Saraiva 
trabalha há 10 anos na área: 
cada vez mais oportunidades
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AGENDA para você se programar >>CURSOS, CONGRESSOS E WORKSHOP

Próximas reuniões do programa que aproxima 
o Conselho dos profissionais

GOVERNANÇA COOPERATIVA CREA-PR

>>
18/06 LONDRINA Governança Cooperativa

19/06 MARINGÁ Governança Cooperativa

20/06 CURITIBA Governança Cooperativa

24/06 CASCAVEL Governança Cooperativa

25/06 PATO BRANCO Governança Cooperativa

26/06 PONTA GROSSA Governança Cooperativa

O QUE É? Compreendem a Governança Cooperativa, Reuniões Modais, Colé-
gio de Inspetores, Audiências com o Presidente, Reuniões de Gestão, CREAjr-
PR e Reuniões com Entidades de Classe.

Fenarc 2008
13 A 18/05
 A Feira da Engenharia, Arquitetura e Construção – Fenarc 2008 – acontece de 13 a 18 

de maio, no Centro Regional de Eventos de Cascavel. A feira reúne expositores nacionais e 
regionais e tem como público-alvo lojistas, revendedores, profissionais e acadêmicos das 
áreas de engenharia, arquitetura e decoração. Paralelamente aos negócios, será realizada 
a Jornada de Engenharia e Arquitetura, que conta com palestrantes de renome nacional e 
envolve lideranças, profissionais e acadêmicos de instituições de ensino do Sul do País e de 
países vizinhos. Na feira serão oferecidos cursos rápidos ou “oficinas da construção”. Mais 
informações: (45) 3226-1749 ou pelo site www.fenarc.com.br

>>
29/5 A 1/6
O MUNDO DA CERÂMICA

A EXPOCER 2008 (Feira de Fornecedo-
res para a Indústria Cerâmica) será de 
29 de maio a 1º de junho, em Curitiba. 
O objetivo é aproximar a indústria for-
necedora da consumidora para aper-
feiçoar os processos de produção e es-
timular a organização empresarial com 
foco no desenvolvimento sustentável. 
Mais informações pelos telefones 
(41) 3203-1189 ou 3022-0383 ou no 
site www.montebelloeventos.com.br. 

24 A 27/6
NOVOS CAMINHOS

O 3º Congresso Internacional de Bioener-
gia debate o aproveitamento dos resídu-
os das indústrias de base, com técnicos e 
especialistas do Brasil e de outros países. 
O evento terá uma mostra de produtos e 
serviços para a produção de energia alter-
nativa, a BIOTech Fair. O congresso será 
dias 25 e 26 de junho e a BIOTech Fair, de 
24 a 27, ambos no ExpoTrade Pinhais, em 
Curitiba. Informações: (41) 3362-1180 ou 
no site www.porthuseventos.com.br.

>>

11 A 14/6
TERCEIRA RECICLAÇÃO

A terceira edição da ReciclAção - Feira e 
Jornada Brasileira de Reciclagem Preser-
vação & Tecnologia Ambiental acontece 
em Curitiba. Em paralelo à feira serão re-
alizados eventos técnicos e científicos. O 
objetivo da feira é fomentar a realização 
de negócios no segmento ambiental e de 
reciclagem. O evento acontece no Expo 
Curitiba. Informações pelos telefones 
(41) 3203-1189 ou 3022-0383 ou no 
site www.montebelloeventos.com.br.

>>13 A 15/5
PARA AVANÇAR

O 4º ConBATER (Congresso Brasileiro 
de Assistência Técnica e Extensão Ru-
ral) será de 13 a 15 de maio, em Lon-
drina. O objetivo é trocar experiências 
e fomentar a discussão para aprimorar 
o setor agrário brasileiro. A promoção 
e realização do evento são da Asso-
ciação dos Engenheiros Agrônomos de 
Londrina e Federação dos Engenheiros 
Agrônomos do Paraná. Mais informa-
ções em www.aea-ld.com.br/conbater. 

>>

7 A 9/10
SENSORIAMENTO REMOTO

Curitiba realiza, de 7 a 9 de outubro o 80 
Seminário de Atualização em Sensoriamen-
to Remoto e Sistemas de Informações Ge-
ográficas Aplicados à Engenharia Florestal. 
O seminário é realizado desde 1994 a cada 
dois anos em Curitiba. O evento é de res-
ponsabilidade da FUPEF. Mais informações 
no site www.8seminarioflorestal.com.br.

>>
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Economia de R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00 por hora 

ou R$ 87,6 milhões a R$ 131,4 milhões 
por ano na compra do combustível

Redução na emissão de gases de efeito estufa na 

ordem de 27,3 a 40,9 toneladas por hora ou 239 a 
358 mil toneladas por ano de GEE

Obtenção de créditos de carbono da ordem de 

US$ 440 a US$ 792 por hora, ou de 7 a 12,5 
milhões de reais por ano

Recuperando-se de 8% a 12% das perdas nos 
sistemas de vapor das empresas do Paraná, o que 
seria uma razão conservadora, obter-se-ía:

>>

VALE A PENA

Contato: motta@thermometal.com.br

A preservação do meio ambiente, o efeito estufa e 
as emissões de carbono são expressões que começam a 
freqüentar com maior assiduidade as agendas de empresá-
rios, executivos e demais cidadãos, extrapolando, portanto, 
os outrora restritos manuais de ativistas, ambientalistas e 
outros especialistas do gênero. 

Temos estudado já há alguns anos a viabilidade de se 
buscar o incremento da eficiência energética (térmica, em 
nosso caso) da indústria de transformação paranaense sem 
onerar o fluxo de caixa das empresas. 

Precisamos explicar: é que os necessários estudos de 
engenharia para concluir-se quanto à viabilidade ou não de um 
projeto de ganho de eficiência concorrem com muitos outros 
projetos que podem também impactar diretamente na produção 
e nos custos das empresas, mas cujos resultados podem parecer 
mais tangíveis ou diretos. Afinal de contas, praticamente não se 
vê o vapor que se perde nas tubulações industriais...

Podemos dizer que o consumo de vapor no Paraná não 
ficaria por menos de 1.500 toneladas por hora de vapor, e, para 
simplificar, consideraremos o óleo combustível tipo BPF como 
padrão para esta simulação. Sabe-se que, no Paraná, tem-se 
amplo espectro de combustíveis utilizados, desde bagaço de 

cana, cavaco de madeira, lenha, óleo BPF, óleo 
Diesel, Gás natural, GLP, podendo-se 

obter equivalentes energéticos para 
um mesmo combustível.

Teremos, aproximadamen-
te, considerando-se óleo 
BPF (R$ 1,13/kg) como 
combustível, para gerar 
essas 1.500 toneladas 
por hora de vapor, um 
consumo de aproxima-
damente 110 toneladas 
por hora do combustível. 

A Klabin, segundo afirmou seu diretor de ambiente e energia, 
José Oscival dos Santos ao Portal Celulose Online, deverá 
obter US$ 50 a US$ 60 a cada tonelada de óleo não queima-
da em créditos de carbono (seriam, ainda segundo Oscival, 
3,1 ton de gases de efeito estufa emitidos a menos a cada 
tonelada de óleo não queimada). 

Os benefícios se somam ao aumento da produtividade das 
empresas, melhoria da qualidade do ar, redução na pressão 
sobre os preços dos combustíveis pela demanda e, ainda, a 
melhoria na qualidade do produto final das empresas.

Entendemos que, se para o setor privado, possa haver 
outras prioridades de investimento, já não vale o mesmo 
para o setor público, ou ainda, para a sociedade. 

Portanto, vale divulgar que o empresariado tem condições 
de financiar – estudos e projetos, obras e instalações, máquinas 
e equipamentos, serviços técnicos e especializados, sistemas de 
informação, monitoramento, controle e medição – tais projetos 
com taxas anuais de TJLP + 4 a 5% com prazo total de até 
72 meses, incluindo-se carência de até 24 meses. E os projetos 
podem ser certificados como MDL (Mecanismo de Desenvolvi-
mento Limpo), gerando créditos de carbono às empresas benefi-
ciadas pelos projetos! É só começarmos a faxina!!!

Os benefícios se somam ao aumento da 
produtividade das empresas, melhoria da 
qualidade do ar, redução na pressão sobre 
os preços dos combustíveis e melhoria na 
qualidade do produto final das empresas” 

“
É só começarmos a faxina...

OPINIÃO

ENERGIA LIMPA Redução no consumo de vapor pode diminuir emissão de gases e uso de combustível fóssil 

por Carlos Eduardo Momblanch da Motta, Engenheiro Mecânico pela UFPR e diretor da ABEMEC-PR 
(Associação Brasileira dos Engenheiros da Modalidade Industrial, seção Paraná)
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PLURAL um tema, duas opiniões

ALTERNATIVA Confira as opiniões do agrônomo Dall’Agnol, da Embrapa, e do químico Bill Costa, do Tecpar

Um novo mercado
O Brasil, pela sua extensão territorial e condições de clima 

e solo, é o país que se oferece, como poucos no mundo, para a 
exploração da biomassa com fins energéticos. Assim, o biodie-
sel constitui uma importante opção para a diminuição da 
dependência dos derivados de petróleo com ganhos ambien-
tais, representando um novo mercado para diversas culturas 
oleaginosas. São alternativas fortemente associadas à geração 
de empregos e renda e a inclusão social.

A atual capacidade instalada de produção é estimada 
em 2,5 bilhões de litros/ano, com cerca de 46 fábricas em 
operação e ao redor de 80 em processo de implementação ou 
projeto. Um marco histórico foi a obrigatoriedade da adição 
de 2% de biodiesel a todo o diesel comercializado a partir de 
janeiro de 2008 e, surpreendente, o anúncio pelo Conselho 
Nacional de Política Energética – CNPE, estabelecendo em 
3% o percentual mínimo obrigatório de adição de biodiesel 
ao óleo diesel (mistura B3) a partir de 1o de julho de 2008.

Apesar desse cenário otimista, o grande gargalo da 
produção de biodiesel no Brasil hoje é a indisponibilidade 
de matéria-prima em escala suficiente e seu preço elevado. 
A preocupação com a implantação de unidades produto-
ras antes do desenvolvimento de uma agricultura voltada à 
energia tem levado muitas indústrias a operar com capaci-
dade ociosa ou mesmo interromper suas atividades. 

Tendo em vista a grande diversidade de matérias-primas 
alternativas e potenciais no País, acreditamos que contornare-
mos o problema. Além disso, o estabelecimento de uma política 
agrícola ampla e específica e que atenda tantos os agricultores 
quanto os produtores de biodiesel é essencial para a consolida-
ção de nosso Programa de Produção e Uso do Biodiesel.

Diferente do Programa Pró-Óleo do Governo Federal dos 
anos 80, que morreu no nascedouro, o atual Programa Nacio-
nal de Produção e Uso de Biodiesel – PNPB – tem melhores 
perspectivas de êxito: seu uso – em percentuais crescentes 
– é obrigatório, tem mais incentivo oficial e mais empenho 
do Governo Federal. 

Se bem que o preço da matéria-prima para produção do 
biodiesel (óleo vegetal e gordura animal) esteja valendo mais 
do que o diesel mineral, seu preço não deverá manter-se em 
tais níveis, embora não se espere que recue aos níveis anterio-
res, pois a demanda por mais alimentos e energia continua em 
alta. Também porque a atual escalada dos preços do petróleo 
promete ser sustentável.

 A indústria do biodiesel vive uma crise momentânea 
gerada pelo alto custo das matérias-primas. Com o preço do 
óleo vegetal valendo cerca de US$ 500,00/ton, em 2004, até 
meados de 2006 era viável produzir biodiesel com o barril de 
petróleo valendo US$ 60,00. Hoje, o barril de petróleo preci-
saria valer US$ 130,00 para ter a mesma viabilidade. 

Muitos empresários acreditaram na proposta do governo e 
investiram na construção de modernas usinas de biodiesel, hoje 
ociosas. Eles apostam em um ou mais dos seguintes eventos: 

1. Oferta de mais incentivos oficiais. 
2. Antecipação do uso obrigatório da mistura B5.
3. Aumento no preço do petróleo.
4. Redução no preço dos óleos vegetais e gorduras animais. 
Com o óleo de soja – o único disponível em escala 

– valendo mais do que R$ 2,50/litro, o biodiesel só deixa 
margem de lucro com o litro valendo mais de R$ 3,00. O 
preço médio do último leilão promovido pela Petrobras não 
passou de R$ 2,18/litro. Os preços médios dos dois leilões 
anteriores da ANP foram ainda mais desestimulantes: 
R$ 1,80 e 1,86/litro de biodiesel.

Mais incentivo e empenho

O biodiesel tem futuro?

AMÉLIO DALL’AGNOL é engenheiro agrônomo da Embrapa

BILL COSTA é químico com doutorado em Ciência e Engenharia de 
Materiais, diretor técnico do Tecpar (Instituto de Tecnologia do 
Paraná) e coordenador do CERBIO (Centro Brasileiro de Referên-
cia em Biocombustíveis)
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DE PONTA novidades a seu favor

Uma obra limpa
Produto desenvolvido por arquiteto não precisa ir ao forno, 
evitando queima de madeira e emissão de poluentes

ECOLÓGICO Tijolo solo-cimento reduz custos de mão-de-obra e de material

Três perguntas
Norberto Roehrig, arquiteto, diz que o tijolo solo-cimento evita desperdício

Por que o sr. utiliza esse tipo de tijolo?

Tive um pedido de um cliente meu quan-
do fui construir uma casa. Fui até Ma-
ringá conhecer a tecnologia. Um laudo 
da UEM (Universidade Estadual de Ma-
ringá) atesta as especificações técnicas.

Como é feito?

Pega-se a terra, que, dependendo do 
tipo de terreno, pode ser do próprio local 
da obra. Ela é moída e misturada com 

união das peças. “As pessoas não acre-
ditam que uma obra possa ser feita com 
cola”, diz. Outro diferencial é que o ti-
jolo é autoportante: tem dois furos que 
servem para introdução de concreto, 
fazendo as vezes das colunas estrutu-
rais e evitando uso de madeira. Os furos 
também facilitam a inserção da parte 
elétrica e hidráulica. Já o reboco, que 
com tijolo tradicional deve ter espessu-
ra de 1,5 cm a 2 cm, passa a apenas 3 
mm com esse material, economizando 
ainda mais material.

De acordo com Roehrig, mes-
mo com um custo maior do milheiro 
— cerca de R$ 360 contra R$ 260 do 
tradicional —, o tijolo solo-cimento 
acaba trazendo uma economia de cer-
ca de até 35% em material e de 20% 
em mão-de-obra.

por SÉRGIO DEL GIORNO

O arquiteto Norberto Roehrig, que 
tem uma empresa de construção em 
Londrina, introduziu na cidade uma 
novidade: o tijolo solo-cimento. Conhe-
cido como tijolo ecológico, não precisa 
ser assado em fornos, trazendo econo-
mia de energia e evitando a queima de 
madeira e a emissão de gases do efeito 
estufa. Outra vantagem é a redução de 
gastos globais com mão-de-obra e com 
material de acabamento.

Já com larga utilização em outros 
Estados, como São Paulo, Rio de Janeiro 
e Pernambuco, o uso ainda é tímido no 
Paraná, segundo Roehrig, por resistência 
a novas técnicas. Uma das vantagens do 
tijolo é a possibilidade de usar cola bran-
ca escolar no lugar de argamassa para a 

LIMPA Detalhe do tijolo solo-cimento e exemplo de construção: opção para 
minimizar desperdício e diminuir custos

cimento e tudo é umedecido. O material 
é prensado e fica curando por sete dias.

Quais as vantagens?

Preserva a vegetação porque não quei-
ma em fornos e não necessita de ma-
deira para as colunas de concreto. E 
economiza argamassa porque pode ser 
fixado com cola, e o reboco é de espes-
sura menor. Faz uma obra limpa, sem 
desperdício, o objetivo de todo arquiteto 
e engenheiro.

>>

N
R 

O
br

as
/D

iv
ul

ga
çã

o

Di
vu

lg
aç

ão
/N

R 
O

br
as



43

52 mil exemplares com 
distribuição gratuita e dirigida 
a todos os engenheiros, 
arquitetos e agrônomos 
habilitados no CREA-PR, mais 
7 mil empresas, entidades de 
classe e o setor público.

Coloque a sua marca aqui.

(41) 3236-2141
comercial@todaeditora.com.br
www.todaeditora.com.br

ANUNCIE NA REVISTA CREA-PR, A MAIOR DO PARANÁ

A engenharia,
a arquitetura
e a agronomia 
estão em tudo.

Revista

cR
EA

 p
R




