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CARTA Álvaro J. Cabrini Jr. agradece o comparecimento recorde às
urnas e já começa a colocar em prática as novas metas.
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mostra resultados
Programa de Acessibilidade do CREA-PR
foi criado em 2006 e promove seminários
e fóruns em todo o Estado sobre o tema.

>> TODAS AS SEÇÕES

DO LEITOR O prefeito de Paranaguá, José Baka Filho, contesta vídeo
apresentado por palestrante durante fórum de inspetores.
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EXPRESSO Londrina inaugura praça para homenagear os 100 anos
da imigração japonesa, que tem grande colônia na região.
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CARTA

a palavra do presidente

PLANEJAMENTO Estamos no caminho certo, mas ainda há muito por fazer

Divulgação/CREA-PR

Mãos à obra
Quero agradecer aos profissionais do Paraná que
validaram, nas urnas, a continuidade do trabalho que
vem sendo feito no CREA-PR. O resultado do pleito
mostrou o caminho a ser seguido. Comemoramos com
os olhos voltados para o futuro, para a busca da excelência nas ações do Conselho, contribuindo ainda
mais para a inserção e valorização do profissional no
mercado de trabalho.
Temos pela frente eleições municipais proporcionais e majoritárias. O CREA-PR tem propostas para o
desenvolvimento sustentado do Estado e dos municípios e seus profissionais e entidades de classe podem
debater com os futuros prefeitos e vereadores e contribuir com seu conhecimento para o bom planejamento regional.

ÁLVARO J. CABRINI JR., Presidente
do CREA-PR, é engenheiro agrônomo

“
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EXCELÊNCIA
Comemoramos
com os olhos
voltados para
o futuro, para
a busca da
excelência nas
ações do Conselho,
contribuindo
ainda mais para
a inserção e
valorização do
profissional no
mercado de
trabalho”

Em destaque nesta edição a expansão da engenharia civil. A estabilidade econômica, aumento nos
prazos de financiamento e juros mais baixos possibilitam a retomada dos investimentos no mercado
imobiliário, depois de anos de estagnação. Momento
de valorização para profissionais, estudantes e trabalhadores da área e de benefício para a sociedade como
um todo, com atendimento da grande demanda por
casa própria que ainda existe no Brasil.
Momento propício também para a busca de inovações e novas tecnologias e para a discussão de temas ligados à área tecnológica. Neste sentido, a WEC
(World Engineer Convention) será um marco. Pela
primeira vez no Brasil, o evento promovido pelo CONFEA é uma oportunidade única para que profissionais
e entidades de classe contribuam com experiências e
acompanhem o pensamento de nomes importantes
sobre assuntos ligados à engenharia mundial.
Ainda em destaque nesta edição a reportagem
sobre ocupação irregular e o impacto negativo desta prática para o desenvolvimento dos municípios. A
necessidade urgente de uma política pública para o
descarte do lixo eletrônico, seu impacto no meio ambiente e idéias para o reaproveitamento deste material também são abordadas.
Boa leitura!

DO LEITOR

a opinião de quem lê
Escreva para esta seção: comunicacao@crea-pr.org.br

ESPAÇO DEMOCRÁTICO
Senhor Presidente,
Pelo presente, venho demonstrar meus sentimentos de
indignação pela situação ocorrida no XVII Fórum de
Inspetores do CREA-PR, na presença de inspetores do
CREA e membros dirigentes.
Na oficina de Comunicação com a Imprensa, foi
tomado como referência do palestrante um vídeo postado no site www.youtube.com.br.
Acredito que esta foi uma atitude irresponsável da
presidência do CREA que não deve ter tido a preocupação prévia de tomar conhecimento do teor do
material que seria utilizado na palestra.
O palestrante não sabe a veracidade dos fatos e deu
notoriedade a uma denúncia apócrifa que denegriu
a imagem de Paranaguá e do seu Prefeito. Denegriu
até mesmo a imagem de uma entidade idônea como o
Provopar-Paranaguá (Programa do Voluntariado Paranaense) para integrantes do CREA de todo o Estado.
O vídeo apresentado não tem a ver com a imprensa,
e se realmente achasse o material relevante e insubstituível para ter como exemplo de sua explanação, o
palestrante poderia ter agido com discrição e apenas
citar o caso.
Na Oficina de Comunicação com a Imprensa, o senhor
Presidente deveria se aconselhar com jornalistas profissionais e teria conhecimento que o tratamento que
todo jornalista sério e transparente tem com a notícia

é de ouvir os dois lados. O senhor, portanto, poderia
ter praticado um pouco desta linha ética que conduz
o puro jornalismo e mostrar aos inspetores o que se
chama parcialidade dos fatos.
Já que apresentou o vídeo, cuja autenticidade é duvidosa, sem poupar o nome da cidade ou dos envolvidos, deixando insinuações no ar, seria contundente e
sensato tornar a público, naquele mesmo momento,
o outro lado do fato, comprovando a imparcialidade
com a apresentação da versão do Provopar postada
no mesmo site, acessando o link: http://br.youtube.
com/watch?v=mZinYFLPDYo
Esta é uma carta de repúdio e espero que seja gentilmente encaminhada a todos os profissionais integrantes do sistema CONFEA/CREA-PR e publicada na
revista do CREA, a fim de restabelecer a verdade.
Apresento minhas considerações. José Baka Filho,
Prefeito de Paranaguá
RESPOSTA: Agradecemos a manifestação com relação
à Oficina de Media Training, realizada no mês de março
próximo passado, durante o XVII Fórum de Inspetores
do CREA-PR, e trazemos alguns esclarecimentos quanto às questões levantadas por Vossa Senhoria:
1. O CREA-PR não tem como procedimento avaliar
previamente materiais utilizados por palestrantes em
eventos promovidos pela entidade, por entender que a
censura não faz parte do processo democrático.
2. Os exemplos utilizados, bem como o conteúdo mi-

nistrado pelo jornalista, são de responsabilidade do
profissional.
3. O CREA-PR dispõe de profissionais da área do Jornalismo devidamente registrados e capacitados para desenvolver as atividades relacionadas à Comunicação Social.
Cumprimentamos Vossa Senhoria e oferecemos as
ferramentas ao alcance desta regional para contribuirmos com a gestão do município de Paranaguá.
Gilberto Piva, Vice-Presidente do CREA-PR

CAPA DA REVISTA
A quem criou a capa da revista (edição 50). O verbo
“ter” não é sinônimo de “existir”, logo a capa deveria
dizer “HÁ VAGA”. Professor Hélio I. M. Camanducaia,
Engenheiro Mecânico e Eletricista
RESPOSTA: Caro Hélio, se estivermos falando de linguagem formal, o senhor tem razão. Mas o jornalismo,
que deve ser abrangente, usa a linguagem coloquial.
E nela, o verbo “ter” é usado com o mesmo sentido, e
muito mais força, do que “existir”. Mesmo na música
e na poesia é bem comum. Dois exemplos. Primeiro,
um verso muito conhecido de um dos maiores letristas
brasileiros, Chico Buarque, em “Roda-Viva”: “tem dias
que a gente se sente como quem partiu ou morreu...”.
E talvez o nosso maior poeta, Carlos Drummond de
Andrade, em “No meio do caminho”: “No meio do caminho tinha uma pedra... tinha uma pedra no meio do
caminho ...”. O Editor
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um giro pelo Paraná
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EXPRESSO

Praça homenageia a imigração japonesa

100

ANOS AQUI
Cravada no centro de Londrina, a praça Tomi
Nakagawa foi construída para homenagear os 100
anos da imigração japonesa no Brasil.
Com referências nos jardins orientais e vários
elementos da cultura japonesa, a praça abriga espelhos d’água, lago seco, ponte, jardins, toriis (portais japoneses), totens de pedra e lanterna. Além de
um monumento de mais de 20 metros, composto
por duas torres que se encontram no cume.
Um estudo foi realizado para que ao amanhecer o sol se encontre no vão das duas torres. (por
Muriel Amaral)

SÍMBOLO
A praça Tomi
Nakagawa, uma
homenagem
de Londrina
aos 100 anos
da imigração
japonesa

PATO BRANCO Cidade ganha regional do Ministério da Agricultura

Mais perto do campo
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Uma Unidade Técnica Regional
do MAPA (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento) foi inaugurada em Pato Branco e atenderá a 18
municípios da microrregião. A Unidade
representa facilidade aos produtores de
sementes, em relação ao controle de documentos e à fiscalização pelo MAPA. A
reivindicação é da AEAPB (Associação dos
Engenheiros Agrônomos de Pato Branco),
articulada pelo deputado federal e engenheiro agrônomo Moacir Micheletto, com
participação do secretário estadual da
Agricultura e do Abastecimento, Valter

Bianchini e do diretor geral da Seab (Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do
Paraná), Herlon de Almeida.
“Aqui na região são produzidas 40%
das sementes de soja do Paraná”, lembra
o presidente da AEAPB, Carlos Scipioni.
Antes da instalação da Unidade Técnica
Regional do MAPA em Pato Branco, os
produtores de sementes de soja da região se reportavam à Unidade de Guarapuava, embora o volume de sementes da leguminosa produzido naquela
região seja menor, lembra Scipioni.
(por Marielle Sandalovski Santos)

CASCAVEL Concessionária reforma e moderniza o Trevo Cataratas, que recebe fluxo de três BRs

Para melhorar o

A pedido de entidades organizadas, a
concessionária que administra esse trecho
da 277 (EcoCataratas) investe na readequação do trevo. As obras começam em julho
e devem ficar prontas três meses depois.
A soma de R$ 450 mil vai ser aplicada no
alargamento de pistas, na definição de
novas vias, na pavimentação de marginais
e na adoção de um sistema de semafori-

zação inteligente. Os semáforos poderão
ser acionados da central da concessionária e segundo as condições do tráfego.
Apesar do investimento, a medida é considerada intermediária e deverá amenizar
a situação por até quatro anos. A solução
definitiva, segundo a superintendência
regional DER, será a construção de viadutos.
(por Jean Paterno)

Lorena Manarin

O Trevo Cataratas de Cascavel é um dos
principais entroncamentos rodoviários do
Sul do País. Recebe o fluxo das BRs 277, 369
e 467, que ligam o Oeste do Paraná a várias
regiões do País e à tríplice fronteira com o
Paraguai e Argentina. Vinte e cinco mil veículos trafegam pelo trevo diariamente e há
congestionamentos pesados nas horas de
pico, principalmente pela manhã e à noite.

TRÁFEGO

MOVIMENTO
Trevo Cataratas,
em Cascavel, que
recebe fluxo diário
de 25 mil veículos

CREA-PR FISCALIZA
ATERRO DA CAXIMBA

Fiscais do CREA-PR vistoriaram o Aterro Sanitário da Caximba, que recebe diariamente 2.400 toneladas de resíduos de
Curitiba e de mais 16 municípios da Região
Metropolitana. Os fiscais acompanharam
toda a operação da Caximba, desde a movimentação de veículos na área, do lixo no
aterro, até o tratamento de chorume e não
encontraram nenhuma irregularidade.
O engenheiro eletricista Mário Guelbert
Filho, gerente da Regional Curitiba, destacou que o principal objetivo é verificar a
situação dos profissionais e das empresas
terceirizadas que participam das atividades
do aterro. A ação acontece nos aterros de
todo o Estado. (por Patrícia Blümel)

>>

>>

CURITIBA

IRATI
ARECI INICIA PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

O Programa de Capacitação e Atualização da Mão-de-obra da Construção Civil,
desenvolvido pela ARECI (Associação Regional dos Engenheiros Civis de Irati) já iniciou sua programação de cursos gratuitos
para o aprimoramento dos trabalhadores
da construção civil. O primeiro foi o curso
“Estruturas em Concreto Armado – Peças

CONHECIMENTO
Participantes de
curso do Programa
de Capacitação
em Irati

e Armaduras”. Durante as aulas, ministradas pelos Engenheiros Civis Carlos Alberto
Sima, Anderson Filus e Dagoberto Waydzik,
foram abordados temas como peças mais
comuns em obras em concreto armado, dimensionamento, legislação e a necessidade
de projetos elaborados de acordo com as
normas técnicas. (por Marielle Santos)
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EXPRESSO

um giro pelo Paraná

GUARAPUAVA

MUITO MAIS

AEAG E CREA
PROMOVEM DEBATE
SOBRE RECEITUÁRIO

ATÉ 2010

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná (Sinduscon – Norte PR) empossou a nova
diretoria, que terá como presidente o
engenheiro civil Osmar Alves. “Para
essa gestão, temos como metas atuar nas frentes de redução da folha de
pagamento, quanto à diminuição de
impostos e também na valorização de
profissionais da construção e qualificação da mão-de-obra”, afirma Alves.
A nova gestão também pretende
atuar nos financiamentos de imóveis.
Esse setor no Brasil representa, de acor-

do com o presidente, 3% do PIB nacional, um índice baixo se comparado a
países como México e Chile. “Poderia
ser menos exigente o acesso para aquisição de imóveis”, aponta o presidente.
A nova gestão permanece até 2010
e conta com mais de 500 empresas
sindicalizadas e 100 associadas, diretamente ligadas à indústria da construção civil (construtoras, escritórios
de projetos, fornecedores de insumos,
empreiteiras) em 87 cidades do norte
do Paraná. (por Muriel Amaral)

Mais de 90 profissionais e estudantes da área de agronomia da região
de Guarapuava participaram de uma
discussão sobre Receituário Agronômico promovida pela Associação dos
Engenheiros Agrônomos de Guarapuava (AEAG). Segundo o presidente da
associação, José Roberto Papi, o foco
da palestra foi a legislação que trata
do tema. Para o próximo semestre será
feito um novo encontro para abordar
as técnicas corretas de aplicação de
defensivos e insumos. “Desde o ano
passado o CREA vem incentivando a
discussão sobre o assunto e resolvemos
trazer especialistas para debater os aspectos legais da prescrição e compra
de defensivos”, explica o presidente.
(por Marielle Santos)

Katje Zanetta Borba

OFERTA Londrina, uma das
cidades do norte do estado onde
o Sinduscom-NortePR quer atuar
no financiamento de imóveis
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LONDRINA Sinduscon-Norte PR tem nova diretoria e novos desafios

>>

PATO BRANCO
CREA DEBATE
REGIMES
TRIBUTÁRIOS

mento final: preparação
es do PCQ durante o treina
itor
aud
Os
PA
ETA
VA
NO

CURITIBA Auditores do Prêmio CREA de Qualidade são capacitados

BOA GESTÃO
Os 23 auditores do Prêmio CREA de
Qualidade (PCQ) participaram de treinamento no final de maio, na Regional
Curitiba do Conselho. São eles que farão
as visitas às 31 entidades, das 85 ligadas ao Sistema CONFEA/CREA, que participam da primeira edição do Prêmio. “É
uma participação expressiva, que mostra
a importância e os resultados do trabalho desenvolvido pelo CREA-PR desde
2004 no apoio à profissionalização das
associações de classe”, afirma o gerente
da Assessoria de Apoio às Entidades de
Classe e coordenador do PCQ, Claudemir
Marcos Prattes.
O objetivo é incentivar e reconhecer
as organizações ligadas ao Sistema que

se destacam com modelos de excelência
em suas gestões. Participam organizações
de pequeno, médio ou grande porte. As
entidades vencedoras serão conhecidas
no final deste ano. Além da premiação
para as três entidades com maior pontuação também serão entregues prêmios
destaque nos nove itens avaliados.
“Espero contribuir com as entidades
nos objetivos de busca da excelência, já
que a participação do prêmio por si só é
uma ferramenta para avaliação e aperfeiçoamento da gestão”, afirma o engenheiro Químico da Inspetoria de São José dos
Pinhais, Valmir Moro Conque Filho, um
dos participantes da capacitação. (por
Patrícia Blümel)

CASCAVEL

>>

Valorizar a

Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia se reuniram para discutir os diferentes regimes de tributação. O
palestrante foi o segundo vice-presidente
do Sescap-PR, Mauro César Kalinke. A intenção foi apresentar um panorama geral
sobre tributação, assunto que afeta empresários e profissionais que atuam nas áreas afins ao CREA-PR. Entre os regimes de
tributação estão o simples, o presumido, o
real e o autônomo. No momento da escolha,
devem-se considerar vários fatores, entre
os quais Kalinke destaca a possibilidade de
satisfazer as necessidades do maior número
de contratantes. (por Marielle Santos)

ASSOCIAÇÃO TEM
SEGUNDA MULHER
COMO PRESIDENTE

Depois de 34 anos, a Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Cascavel volta
a ser comandada por uma mulher. A engenheira civil e agrícola Ivete Giovanella foi
eleita para presidir a entidade na gestão
de 2008/2009. A primeira mulher a ocupar a função na associação foi a arquiteta
Solange Smolarek, em 1974, que também
entrou para a história como primeira presidente da Aeac. Como metas, Ivete quer
fortalecer a integração de engenheiros e arquitetos, valorizar
ainda mais o Convênio Casa
Fácil e envolver os profissionais em palestras e treinamentos sobre as novidades
da área tecnológica. (por
Jean Paterno)
À FRENTE Ivete,
engenheira civil no
comando da AEAC
de Cascavel
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PALAVRA

perguntas e respostas

MEIO AMBIENTE Secretário faz balanço da situação ambiental no Paraná

É preciso consciência
Rasca Rodrigues afirma que governador deu sinal verde para
recomposição dos quadros da secretaria e diz que a Mata Atlântica
no Estado ainda é agredida de “forma criminosa”

“
“

NOVAS VAGAS
O governador Roberto
Requião deu sinal verde para
que a gente recomponha os
quadros, que faremos este
ano e no ano que vem, na
Sema, Iap, Ipáguas e ITCG.”

PREMIADO
Estamos reconstruindo
esse patrimônio (florestas
de mata nativa) com o
Programa Mata Ciliar,
que é o maior programa
de plantio de matas do
mundo, inclusive premiado
pela ONU, na Alemanha.”

POR SÉRGIO DEL GIORNO
Mais do que proteger as florestas e os recursos naturais, o secretário de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o engenheiro agrônomo
Rasca Rodrigues, considera essencial promover ações e políticas que tragam envolvimento da sociedade. Para isso, a secretaria, além de investir
na fiscalização e repressão a crimes e irregularidades, tem parceria com
diversos órgãos e empresas públicas e com entidades civis para alcançar
resultados concretos e conscientização. Veja mais na entrevista a seguir.
Qual a política para reposição de profissionais que se aposentam ou que
deixam a secretaria? O número de profissionais é suficiente?
RASCA RODRIGUES É uma situação que permeia toda a administração pública, um conhecimento público que, com a aposentadoria dos profissionais
e falta de novos, se perde. O governador Roberto Requião deu sinal verde
para que a gente recomponha os quadros, que faremos este ano e no ano que
vem, na Sema, Iap, Ipáguas e ITCG. Mas o número de profissionais vai depender da capacidade do Estado de se endividar. Para boa parte, já fizemos
concurso e só faremos a convocação. Mas há algumas profissões que não temos no quadro próprio, como engenheiro eletricista e engenheiro ambiental,
para os quais as vagas deverão ser criadas para realização do concurso.
Há mais de 20 anos o setor de transportes reivindica a construção do trecho
da BR-101, que iria ligar a BR-116 com Antonina e Antonina a Garuva (SC),
abrindo um novo acesso ao litoral. O principal entrave é ambiental. Qual é
a perspectiva?
RASCA RODRIGUES Isso tem que ser muito bem estudado, mesmo porque
envolve áreas de unidades de conservação. O Colit (Conselho do Litoral) está fazendo uma análise muito profissional do projeto. Se houver encontro do benefício econômico com a salvaguarda ambiental, ele
prosperará. No segundo semestre, deverá ser feita uma apresentação ao
Conselho Estadual do Meio Ambiente.
>> CONTINUA NA PÁGINA 12
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Rafaelle Mendes / SEMA

SEM RISCO O secretário Rasca Rodrigues,
para quem a expansão da produção de
álcool e açúcar no Paraná não ameaça
as florestas: “já estamos consolidados do
ponto de vista de degradação”
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PALAVRA

“

“

perguntas e respostas

CONSCIÊNCIA
A mata (Atlântica)
é agredida de forma
criminosa. Mas reduzimos
em 88% a área
desflorestada. Compramos
aeronaves, aumentamos
o efetivo da Polícia
Ambiental. Mas a mata
só deixará de cair quando
a sociedade perceber que
está contribuindo contra
sua própria existência.”

DESAFIO
Diversos setores exploram
muito mal a capacidade
do meio ambiente de
gerar riquezas. E é um
desafio para nós, técnicos
e entidades como o CREA,
lutarmos por políticas
públicas e privadas
nesse sentido.”

Segundo dados da UFPR, a cobertura florestal natural do Paraná é de 18%, sendo
cerca de 10% com florestas bem conservadas. Na floresta de Araucária, o percentual
de cobertura florestal eleva-se para 24%, sendo quase 13% de florestas em bom grau
de conservação. Quais são as ações para melhorar o quadro?
RASCA RODRIGUES Os números são verdadeiros. Temos florestas em vários estágios.
O que não temos em grau elevado são florestas nativas intocadas. No caso da araucária, menos de 1%, e menos de 3% de floresta como um todo. É pouco. Estamos
reconstruindo esse patrimônio com o Programa Mata Ciliar, que é o maior programa de plantio de matas do mundo, inclusive premiado pela ONU, na Alemanha.
São 69 espécies que trazem biodiversidade e refúgio para a fauna. Desde março de
2004, já plantamos mais de 80,5 milhões de árvores, com envolvimento de 76 mil
pessoas em 270 cidades.
O bioma da Mata Atlântica ocupa, segundo diretriz da própria secretaria, 98% da área
do Estado, incluindo floresta com araucária. É um dos biomas mais ameaçados no País.
Ela tem salvação?
RASCA RODRIGUES A mata é agredida de forma criminosa. Não dá para colocar um
policial em cada árvore. Mas reduzimos em 88% a área desflorestada. Esses dados
foram divulgados pela SOS Mata Atlântica e pelo Inpe. Caímos para quarto lugar
em desmatamento. Compramos aeronaves, aumentamos o efetivo da Polícia Ambiental, compramos dezenas de barcos e de veículos, aumentamos a capacidade
de monitoramento e controle. Mas a mata só deixará de cair quando a sociedade
perceber que está contribuindo contra sua própria existência.
O Paraná vai aumentar a produção de álcool e açúcar em 15%, com uma área plantada superior a 500 mil hectares na safra 07/08. Como evitar o avanço em áreas de preservação?
RASCA RODRIGUES Não serão as florestas que darão lugar a novos plantios, mesmo
porque já estamos consolidados do ponto de vista de degradação. O que temos que
fazer é pegar as áreas muito degradadas e colocar como prioritárias. Além disso,
diversos setores exploram muito mal a capacidade do meio ambiente de gerar riquezas. Temos um programa do Iapar chamado Integração Pecuária e Lavoura que
comprova isso. Um mesmo solo onde se usava uma cabeça de gado por hectare,
hoje está utilizando nove cabeças. E é um desafio para nós, técnicos e entidades
como o CREA, lutarmos por políticas públicas e privadas nesse sentido.
O relatório do IBGE mostra que o rio Iguaçu é o segundo mais poluído do Brasil quando
passa pela Região Metropolitana de Curitiba, ficando atrás apenas do rio Tietê, em São
Paulo. Qual é a causa principal?
RASCA RODRIGUES A causa é o esgoto doméstico somado ao aterro sanitário da
Caximba. São trechos do rio que não passam de 30 km. A partir do km 30, começa
a diminuir o nível de poluição, chegando no km 70 não dando mais para ser percebida. Então, não dá pra comparar com o Tietê. Os dados mais recentes mostram
estabilização. A política da Sanepar de implantar 100% de coleta de esgoto nas
bacias dos mananciais vai trazer uma melhoria visível daqui para a frente.
Como o senhor vê a saída da ministra Marina Silva e a entrada de Carlos Minc no
Ministério do Meio Ambiente? Muda algo na relação com o Paraná?
RASCA RODRIGUES Não muda nada em nossa relação. A saída da ministra é a
queda de um símbolo, de uma pessoa lutadora. O ministro Minc tem sua história
política calcada na defesa da ecologia, mas chega no momento em que toda a
sociedade discute o desenvolvimento e em que o meio ambiente é visto como um
dos impedimentos. Então, o ministro não pode ser visto como aquele que acelera
os licenciamentos, mas como aquele que coloca rigor técnico nas licenças para
garantir respeito à legislação e para trazer investimentos com sustentabilidade.
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+ 2 PERGUNTAS

Fundo garante compensação
para área preservada
JOÃO PAULO KOSLOWSKI Engenheiro agrônomo
e presidente da Ocepar (Sindicato e Organização
das Cooperativas do Estado do Paraná)
No Paraná, a estrutura fundiária é predominantemente de pequenas propriedades. A recuperação das áreas de preservação permanente e reserva
legal gera uma redução de área e perda econômica. É possível que venha a
ser implantado um sistema de pagamento por essa preservação?
RASCA RODRIGUES A compensação por área preservada está prevista na Lei da Mata Atlântica. Ela criou um fundo, que terá que ser
regulamentado, para possibilitar que os Estados possam oferecer recursos aos agricultores que estão com área florestada maior do que
a lei no passado exigia, e que agora estão impedidos de cortar por
causa da tipologia florestal. Esse agricultor tem crédito ambiental e
deve ser remunerado por isso. Ou dentro do seqüestro de carbono ou
de mecanismos que a própria lei permite, que é o caso desse fundo.
E assim também na recuperação. Criamos a primeira cooperativa
de crédito de carbono com 187 agricultores exatamente para eles
comercializarem as ações que estão fazendo para recuperar um patrimônio ambiental perdido. Estamos com soluções compartilhadas,
Emater, agricultor, IAP, Sema, cooperativas, todos trabalhando para
proporcionar ao agricultor uma viabilidade econômica ao mesmo
tempo em que preserva as áreas obrigatórias.
SÍLVIO BARROS Engenheiro civil com especialização
em engenharia ambiental e prefeito de Maringá
Como o secretário avalia a implantação da tecnologia de tratamento de lixo
adotada por Maringá, a Biopuster?
RASCA RODRIGUES É uma tecnologia alemã que permite compostar
todo o lixo, no caso de Maringá em torno de 300 toneladas por dia,
e reutilizar isso na agricultura, eliminando o chorume, a decomposição, os gases e o próprio resíduo. Como tecnologia, é extremamente
importante porque não teremos mais um aterro sanitário poluindo
o meio ambiente, pelo contrário, estará produzindo insumos para
aumentarmos a capacidade produtiva do campo, criando um ciclo
fantástico, já que estamos ali com quase 90% de aproveitamento do
lixo. Isso aumenta a matéria-prima na natureza e faz com que se
crie uma cultura completamente diferente na região. Foi revolucionário também porque o que existia eram seres humanos disputando
espaço para catar lixo para sua sobrevivência. Também permite a
biorremediação do aterro anterior: está trabalhando com lixo novo
e com o lixo antigo. E não gera passivo ambiental, já que não tem
limitação da vida útil. Temos que louvar essa iniciativa, única no
País, e temos expectativa de que possa ser reproduzida no Paraná
e até no Brasil.

PERFIL
O PROFISSIONAL
RASCA RODRIGUES
é secretário de Estado de
Meio Ambiente e Recursos
Hídricos do Paraná
> LINDSLEY DA SILVA Rasca Rodrigues,
49 anos, é natural de Mandaguari (PR). É
engenheiro agrônomo formado em 1986
pela Universidade Federal do Paraná
> É SECRETÁRIO do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos do Paraná desde
março de 2006
> É FUNCIONÁRIO de carreira do
antigo ITCF (Instituto de Terras,
Cartografia e Florestas) há quase 20
anos, acompanhando nesse período
a transformação do órgão em IAP
(Instituto Ambiental do Paraná), no qual
chegou à presidência entre 2003 e 2006
> FOI DIRETOR-FINANCEIRO e
presidente do Senge-PR (Sindicato
dos Engenheiros do Paraná) entre
os anos de 2003 a 2005
> AINDA DE 2003 a 2005, também
compôs o Conselho Administrativo e
Fiscal da Copel
> TAMBÉM OCUPOU o cargo de Diretor
de Meio Ambiente da Prefeitura de
Pinhais, de 2001 a 2002
> DE 1993 A 1994, atuou na
chefia de gabinete do então
secretário do Meio
Ambiente, Eduardo
Requião
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GUIA CREA-PR

o conselho ao seu dispôr

SERVIÇO Central de Informações do CREA-PR une tecnologia e qualificação para atender bem

>>

Muito mais

TECNOLOGIA
DE PONTA

qualidade

Recursos sofisticados garantem
atendimento de qualidade

De janeiro a maio deste ano já foram realizados
42.872 atendimentos; internet é passo seguinte

SISTEMA DE GESTÃO DE CALL CENTER
— gestão em tempo real das posições de
atendimento
PCS — gravação digital de todas as chamadas

por Patrícia Blümel

MANUAL ELETRÔNICO — ferramenta
de consulta de informações durante o
atendimento

Desde que foi reestruturada, em
2002, a Central de informações do
CREA-PR avança em qualidade e produtividade. No último ano dobrou o número de atendentes, de oito para 16, e
a capacidade para atendimentos simultâneos. Somente de janeiro até maio
deste ano já foram realizados 42.872
atendimentos. “Os atendentes usam recursos de ponta. Quando um profissional ou empresa entra em contato, aparece automaticamente na tela os dados
de protocolos, débitos, ofícios, contatos
anteriores, com quem falou pela última vez no CREA e se os telefones estão
atualizados”, conta o gerente do Departamento, Sandro Marangoni.
Andréa de Oliveira Jaques, que
presta assessoria desde 2002 na estruturação da central, conta que as ligações
são gravadas e os contatos são todos

TELA EXCLUSIVA para consulta e registro de
contatos da Central no Sistema Corporativo
do CREA-PR

>>

AVANÇO
Veja a evolução no
atendimento

PRIMEIRO SEMESTRE 2007

33% das ligações atendidas direto
54% correio de voz
11% campanhas
2% abandonadas

MAIS A equipe de atendentes e o gerente
do departamento, Sandro Marangoni: cada
vez melhor

69% das ligações atendidas direto
28% correio de voz
2% abandonadas
1% campanhas

Leandro Taques

PRIMEIRO SEMESTRE 2008

registrados. Além disso, há distribuição
automática das chamadas de profissionais, empresas e estudantes CREAjr e
Correio de Voz. “Tudo isso garante mais
segurança do atendimento e comodidade para os usuários”, analisa.
A qualificação é outra questão que
merece destaque. Todos os profissionais
passam por um processo de treinamento de, no mínimo, quatro meses. Elma
Elisa Saraiva Cordeiro é a funcionária
mais antiga da central. Ela foi a primeira atendente de telefone do CREA-PR,
em 1991. “Eram três linhas e, às vezes, todas tocavam ao mesmo tempo”,
lembra. “Hoje o atendimento está mais
profissionalizado e recebemos bem mais
agradecimentos do que reclamações.”
Até o final do ano a Central fará,
além do atendimento telefônico, também Web Atendimento, ou seja, vai receber os e-mails que chegam pelo “fale
conosco” do site do Conselho.
A Central de Informações do CREAPR atende pelo 0800 41 0067, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

CURTAS
RECONHECIMENTO CONFEA premia trabalhos de todo o País

Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba-PR
e-mail comunicacao@crea-pr.org.br
site www.crea-pr.org.br
Fones (41) 3350-6700 ou 0800-410067
DIRETORIA

Prêmio valoriza a
inovação e a criatividade
Inscrições podem ser feitas até primeiro de agosto
Os segundos lugares em ambas as categorias terão a mesma premiação, mas para
evento realizado no País.
A intenção é que a edição do prêmio
aconteça anualmente, sempre com a premiação durante a SOEAA. Acesse o site
www.confea.org.br e confira o edital com
mais informações.

CEA Eng. Agrônomo Paulo Gatti Paiva
CEARQ Arquiteta Anelise Gomes Wielewicki Matos
CEEC Eng. Civil Francisco José Coelho Ladaga
CEEE Eng. Eletricista Antonio Carlos Dequech José
CEEM Eng. Mecânico José Carlos Wescher
CEEQ Eng. Químico René Oscar Pugsley Júnior
CEGEM Geólogo Fernando Scholl Bettega
CONSELHEIRA FEDERAL
Arquiteta Angela Canabrava

cREA pR
CONSELHO EDITORIAL 2008
PRESIDENTE Engenheiro agrônomo Álvaro J. Cabrini Jr. CEA
Eng. Agrônomo Natalino Avance de Souza. CEARQ Arquiteto
Agostinho Celso Zanelo de Aguiar. CEEC Eng. Civil Gilberto
Piva. CEEE Técnico em Eletrônica Waldir Aparecido Rosa.
CEEMM Eng. Mecânico Pedro Maia Filho. CEEQ Eng. Químico
Renê Pugsley Junior. CEGEM Geólogo Fernando Scholl Bettega.
COMISSÃO DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL Eng. Mecânico
José Carlos Wescher

OPORTUNIDADE Conselho Federal lança edital de chamada pública

CONFEA financia novos projetos
O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) aprovou edital
de Chamada Pública para conceder apoio
financeiro a propostas da sociedade civil para
execução de projetos de interesse do Sistema
CONFEA/CREAs.
O valor será de até R$ 35 mil por projeto,
no limite de dez projetos.
A data final para envio eletrônico e
impresso da proposta é até às 18 horas do dia
1º de agosto. A divulgação dos resultados será
no dia 8 de setembro. As propostas podem ser
enviadas pelo “Formulário de Apresentação de
Propostas”, disponível no www.confea.org.br,

CÂMARAS ESPECIALIZADAS

Revista

O CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) lançou,
recentemente, o primeiro Prêmio de Inovação e Criatividade Tecnológica. Podem
participar profissionais de todas as áreas
abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREAs do
País. As inscrições vão até 1º de agosto.
A intenção é selecionar os melhores
trabalhos produzidos em duas categorias:
trabalhos escritos e produtos. A premiação para os primeiros colocados em
cada uma das categorias será
passagens, diárias e inscrições
em evento internacional ligado
à profissão. A premiação será
em uma sessão solene, durante a 65° SOEAA (Semana Oficial da Engenharia da Arquitetura
e da Agronomia), que acontece em
dezembro, em Brasília.

PRESIDENTE
Eng. Agrônomo Álvaro J. Cabrini Jr.
1º VICE-PRESIDENTE
Eng. Civil Gilberto Piva
2º VICE-PRESIDENTE
Eng. Civil Sérgio Astir Dillenburg
1ª SECRETÁRI0
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1º TESOUREIRO
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DIRETOR ADJUNTO
Téc. Industrial Waldir Aparecido Rosa
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edital. As propostas impressas devem ser
protocoladas no CONFEA ou enviadas por
correio, mediante registro postal para o
endereço: SEPN 508 – Bloco B – Edifício
Adolfo Morales de Los Rios Filho – CEP
70740-542 – Brasília/DF.
Os projetos devem estar alinhados com
os seguintes projetos do CONFEA: Pensar o
Brasil, Projeto Memória Histórica do Sistema CONFEA/CREAs, Fortalecimento das
Entidades Nacionais e aos mecanismos de
implementação das propostas do 6º CNP
(Congressos Nacionais de Profissionais).

Coordenação Anna Preussler (jornalista)
Editor Flávio Arantes
Editor-adjunto Patrícia Blümel
Colaboram nesta edição
CREA-PR Rolf Gustavo Meyer
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toda@todaeditora.com.br / www.todaeditora.com.br
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MARCO Maior evento da engenharia mundial será em Brasília, em dezembro

WEC é no
CREA-PR incentiva
a participação
de entidades e
profissionais
do Estado no 3º
Congresso Mundial
de Engenheiros,
pela primeira vez no
continente americano

Brasil

Os olhos do mundo da engenharia estarão voltados para o Brasil
entre os dias 2 e 6 de dezembro deste ano quando acontece, pela
primeira vez no continente americano, o Congresso Mundial de Engenheiros (WEC – World Engineers’ Convention). É a terceira edição
do evento, que já passou pela Alemanha, em 2000, e pela China, em
2004, e este ano acontece em Brasília.
Para o presidente do CREA-PR, Álvaro J. Cabrini Jr., a WEC é uma
oportunidade de mostrar o valor da engenharia brasileira. “É fundamental que profissionais e entidades de classe do Paraná participem
do evento e aproveitem a oportunidade para conhecer as inovações e
tendências da engenharia mundial. Também é fundamental que utilizem seu conhecimento e experiência acumulados para contribuir nos
debates”, afirma.
O tema abordado será “Inovação com responsabilidade social” e
a expectativa é de que cinco mil profissionais participem do evento.
Segundo o presidente do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia), Marcos Túlio de Melo, o evento será “um
marco para a engenharia brasileira, principalmente para aquelas modalidades que não contam com encontros mundiais, como é o caso dos
agrônomos e arquitetos.”
A organização é do CONFEA, Febrae (Federação Brasileira de Associação de Engenheiros) e a WFEO/FMOI (Fédération Internationale
des Organisations d’Ingénieurs) e conta com o aval de entidades como
a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura), a OEA (Organização dos Estados Americanos), a CNI
(Confederação Nacional da Indústria) e Abipti (Associação Brasileira
das Instituições de Pesquisas Tecnológicas), além do apoio dos governos federal e do Distrito Federal.

>>
NA PÁGINA 18
16

Congresso acontece
em bom momento da
engenharia

PROGRAMAÇÃO Exposição mostra energia para o futuro

Evento terá várias
mostras paralelas
A edição nacional da WEC 2008 contará com eventos paralelos como a realização dos Fóruns da Mulher e do Estudante e Jovem Engenheiros e a ExpoWEC, Exposição Tecnológica Mundial com o tema: Energia para o futuro. Além
disso, acontecerão, este ano, o Congresso da Upadi (União Panamericana de
Engenheiros), a 65ª SOEAA (Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da
Agronomia) e ainda o Congresso Nacional de Avaliação e Perícia.
O responsável pela Superintendência de Programas e Projetos e pelo comando da WEC 2008, engenheiro eletricista Antonio Martins, explica que, por isso,
a projeção de participantes no Brasil é maior do que a dos reunidos nas edições
anteriores do congresso.
Um dos profissionais de renome internacional confirmado para a WEC 2008 é
Mário Molina. Ele ganhou, com dois mexicanos, o prêmio Nobel de Química em 1995
por seu trabalho sobre o perigo que clorofluorcarbonetos empregados em aerossóis,
tanto industriais quanto domésticos, representam para a camada de ozônio. Desde
2000, Molina integra a Pontifícia Academia das Ciências, em Roma.
Edgar Morin, sociólogo e filósofo, além de graduado em Direito, História e
Geografia é um pensador do estudo da complexidade e também deve participar
com o tema: “Uma nova perspectiva para a Engenharia”.

>>

PROGRAME-SE
Confira as datas, horários e locais
que já estão definidos

WEC 2008

Data: 2 a 6 de dezembro
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília DF

EXPOWEC

Data: 2 a 6 de dezembro, das 14 às 20 horas
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília DF

FÓRUM DA MULHER

Data: 4 de dezembro, das 16h45 às 19h45
Envio de trabalhos até 15/8 – consulte os temas no site da WEC
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília DF

FÓRUM DOS ESTUDANTES E JOVENS ENGENHEIROS
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília DF

* Acompanhe as novidades e confira mais informações no site da WEC 2008
— www.wec2008.org.br/pt/index.php
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Leandro Taques

PROPAGANDA A arquiteta Angela
Buchmann, conselheira e diretora do
CONFEA, diz que divulgação será reforçada
por eventos preliminares em todo o País

NOVO TEMPO Para entidades, oportunidade é única para debater novos caminhos

Congresso acontece em momento de
expansão da engenharia no Brasil
Para o engenheiro civil Gilberto
Piva, vice-presidente do CREA-PR, o
congresso não deve se repetir no Brasil nas próximas duas ou três décadas.
“O encontro acontece em um momento em que a engenharia brasileira está
otimista com o futuro do País e é uma
oportunidade de se conhecer o pensamento e o que está sendo discutido pela
engenharia mundial”, explica.
O vice-presidente do Instituto de
Engenharia do Paraná, Jaime Sunyê
Neto, concorda. “É um momento de investimento na infra-estrutura do Brasil,
após 25 anos perdidos. A engenharia
está retomando sua importância social
e necessitando de novos conhecimentos”, analisa.
Sunyê também
ressalta a importância do engajamento das entidades
de classe. “As en-

IMPACTO Para Jaime Sunyê Neto,
evento só alcançará o impacto
desejado com participação das
entidades de classe: discussão
18

Leandro Taques

A cinco meses do início do congresso, os organizadores da WEC têm trabalhado na divulgação em todo o País. Em
março deste ano, lideranças do Paraná
participaram da apresentação do evento para empresas do Sul do País. “A divulgação está sendo feita desde o início
deste ano, mas será reforçada por eventos preliminares em todas as regiões do
País e também em nível internacional”,
explica a conselheira Federal e diretora
do CONFEA, arquiteta Angela Canabrava Buchmann.
Ela participou da visita às empresas
da região Sul e disse que a receptividade foi muito boa, mas a divulgação
precisa do apoio e mobilização de todos
os profissionais, entidades de classe e
instituições de ensino superior técnico
e tecnológico. “Este compromisso também deve estar na agenda de cada um
dos integrantes do Sistema CONFEA/
CREAs”, afirma.

tidades têm a obrigação de maximizar
a janela de oportunidade que se abre e
provocar uma discussão profunda sobre
a sociedade, no que diz respeito à engenharia, sua função e possibilidades. Sem
o efeito multiplicador que as entidades
podem proporcionar dificilmente a WEC
terá o impacto desejado”, avalia.
Para a conselheira Federal é fundamental a engenharia brasileira apresentar experiências e debater o papel que
desempenha na promoção do desenvolvimento sustentável. “É um momento
em que os profissionais do País precisam se mobilizar para pactuar compromissos de referência e impulsionar os
setores da área tecnológica.”
Entre as empresas visitadas para
divulgação do evento na Região Sul
estão a Volvo do Brasil, a Gerdau, a Taurus, Marcopolo, Dânica, Embraco e
WEG Motores.

Estéfano Lessa

SISTEMA CREA-PR terá Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho

O valor da segurança
Novidade permite que casos envolvendo engenheiros
de segurança sejam analisados por instância própria

AVANÇO

A partir de 2009, o CREA-PR
terá mais uma câmara especializada,
a de Engenharia de Segurança do
Trabalho. Atualmente representada
por uma comissão sem poder deliberativo, a câmara terá condições de
melhorar a fiscalização, a avaliação
e a resolução de processos. Essa é a
opinião do presidente da Apes (Associação Paranaense de Engenharia
de Segurança do Trabalho), José

Para José Luiz de Souza, a câmara especializada vai trazer várias melhorias: definir
normativas de fiscalização, ampliar a ação
fiscal e trazer maior agilidade e qualidade à
análise de processos. Um dos pontos mais positivos é que a câmara dará maior visibilidade
e força para que o CREA cumpra sua função
de cobrar melhorias do poder público.
Segundo ele, a entidade faz bem seu papel
de verificar a presença do profissional qualificado e das ARTs, mas os órgãos públicos pecam
na cobrança de cumprimento rigoroso das leis.
Para Souza, as estruturas fiscalizadoras, como
as DRTs (Delegacias Regionais do Trabalho),
padecem de uma das principais deficiências
do setor público: falta de pessoal. “As leis que
temos são boas, mas falta maior rigor na fiscalização. Uma opção dos órgãos públicos para
ampliar a fiscalização é a assinatura de convênios com o CREA, ajudando assim a diminuir o
número absurdo de acidentes de trabalho que
temos no País”, diz.

profissionais com especialização em
segurança do trabalho estão inscritos no CREA-PR

660

horas é a duração do curso de especialização em segurança do trabalho,
uma pós-graduação aberta a todos os
engenheiros e arquitetos e seu campo
de atuação está definido em lei

APOIO O engenheiro José
Luiz de Souza, presidente
da Apes: atuação mais
abrangente e melhoria na
normatização e na
fiscalização
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Leandro Taques

1.760

Luiz de Souza. Engenheiro eletricista
com pós-graduação em engenharia
de segurança do trabalho, Souza é
também conselheiro do CREA-PR e
integrante da comissão da especialidade. Ele vê como um grande avanço a criação da câmara.
“Atualmente, as diversas câmaras repassam à comissão os casos
pertinentes, esta avalia, analisa e
devolve à câmara especializada que
iniciou o processo, que acaba ficando
responsável por enviar a demanda
para a Plenária. Com uma câmara,
os próprios engenheiros de segurança do trabalho poderão avaliar e julgar seus pares e propor ações mais
adequadas e apresentar os processos
na Plenária”, diz.
A criação da câmara foi aprovada
na Plenária em dezembro de 2007.
Em junho, na Comissão do Terço, ficou definido que ela terá três representantes, número mínimo permitido. Essa composição agora deverá ser
aprovada na Plenária e depois pelo
CONFEA. Segundo Souza, um dos representantes será da Apes. Os outros
dois ainda deverão ser definidos após
consultas jurídicas no CREA.

Melhor fiscalização

EDIFÍCIOS Sistema garante rota de fuga sem fumaça mas é pouco usado ainda

Espaço mais SEGURO
A utilização de sistema de pressurização de escadas ainda não é muito difundida em Curitiba, embora seja grande aliado
da segurança das pessoas durante incêndios. A utilização desses sistemas já é prevista em lei municipal (Lei 11.095/2004,
complementada pela Lei 12.393/2007). A
pressurização de escadas tem o objetivo de
manter o ambiente livre de fumaça e gases
tóxicos. “Em caso de incêndio, a fumaça
é o maior perigo porque causa pânico,
dificultando as ações de segurança pessoal. Portanto, deve ser o principal fator a
ser considerado para evitar intoxicação e
morte”, diz o engenheiro mecânico Pedro
Maia Filho, do CREA-PR, conselheiro da
CEEMM (Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica).
Ele explica que o sistema é simples
e automatizado. “Garante um período
de duas horas para que os ocupantes do
prédio saiam em segurança em casos de
emergência. Não requer grandes obras nas
escadas já existentes e, nos prédios em
construção, elimina a necessidade de fazer
antecâmaras, diminuindo a área construída, como prevê a Associação Brasileira de
Normas Técnicas”, diz. Para os projetistas que se interessam pelo tema, a norma
14.880/2002 traz todas as exigências técnicas sobre a instalação e o funcionamento desse tipo de sistema.
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Foram as ocorrências de incêndio
em edificações registradas pelos
Bombeiros em Curitiba, de janeiro
a junho de 2008
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COMO
FUNCIONA

>>

Escadas pressurizadas já estão
previstas em lei municipal e
trazem mais segurança em
casos de incêndio

Veja um
esquema
simplificado
do sistema de
pressurização
de escadas

3

2
1
1

Um ventilador é instalado na base do edifício

2

O aparelho tem uma tomada de ar externa

3

Em caso de incêndio, o aparelho garante, com introdução
de ar através do duto de pressurização, que as escadarias
de emergência fiquem livres da fumaça, permitindo uma
evacuação mais segura do prédio

CURITIBA AINDA PRESSURIZA POUCO
A pressurização já é exigida em São Paulo e aceita no Rio de Janeiro. Em
Curitiba, a prefeitura segue as exigências do Corpo de Bombeiros. O sargento
Sebastião Nabor, do setor de Vistorias, diz que já há casos em que a corporação
está fazendo pareceres técnicos pela instalação da pressurização. Mesmo assim, ainda são poucos os edifícios com o sistema. Como exemplo, há o Estação
Embratel Convention Center. Já a Construtora Thá, em associação com a Rossi,
vai construir um complexo multifuncional que prevê o equipamento, diz o coordenador de obras da empresa, o engenheiro civil Nilton Neilor Antonietto.

LIXO ELETRÔNICO Engenheiro pretende criar espaços de captação e destino final

DESCARTE DA ROBÓTICA
Idéia é transformar sucata em produtos e pesquisar destino de componentes tóxicos
subprodutos da informática com o reaproveitamento da sucata e, em parceria
com instituições de ensino, a pesquisa
para destinação adequada de componentes tóxicos.
Essa tem sido uma grande preocupação ambiental para países de todo o
mundo. Segundo estudo da Universidade das Nações Unidas, 1,8 tonelada
de materiais são usados no processo
de fabricação de um único computador com monitor CRT de 17 polegadas
(veja arte ao lado). “É essencial buscar
uma forma de aproveitamento de todo
esse material”, afirma Fraletti.

Segundo o engenheiro, existem
muitas aplicações para a sucata. “Nos
anos em que ministro o curso para
crianças e também para adultos surgiram muitas idéias empreendedoras
e que são comercialmente viáveis”,
explica. Um dos exemplos é a decoração feita para a ECOVIA – Caminhos
do Mar no final de 2007. Fraletti e 110
crianças carentes da Colônia Pereira,
na rodovia Alexandra-Matinhos, criaram com sucata, em oficinas de robótica, personagens em tamanho natural
de um presépio e árvores de Natal que
se movimentavam sozinhas.
Leandro Taques

O engenheiro civil Maurício Beltrão
Fraletti trabalha com computação desde
1977 e viu o crescimento e a evolução
da informática no Brasil. “Acompanhei
desde os primeiros modelos de computadores”, afirma. Desde 2004 ele ministra
no Paraná – atualmente no Centro de
Integração Empresa-Escola, em Curitiba, e na Universidade Federal do Paraná
Litoral - cursos e oficinas sobre robótica
utilizando sucata. Foi assim que ele teve
a idéia de montar o projeto “Fábricas da
Robótica sem Mistérios”.
O projeto, ainda conceitual, prevê a destinação correta de produtos e

PROJETO O engenheiro civil
Maurício Beltrão Fraletti:
destinação adequada para
lixo eletrônico

Paraná estuda projeto para lixo
No Brasil ainda não existe legislação que regulamente o descarte. No
Paraná, um projeto para destinação
correta foi aprovado, em março, pela
Assembléia Legislativa e sancionado
pelo governador Roberto Requião recentemente. O projeto prevê que as
empresas produtoras, distribuidoras e
que comercializam equipamentos de

informática sejam obrigadas a criar e
manter um Programa de Recolhimento,
Reciclagem ou Destruição de Equipamentos de Informática, sem causar poluição ambiental. O controle e a fiscalização ficariam sob responsabilidade da
Secretaria de Meio Ambiente. O projeto
é dos deputados estaduais Edson Praczyk e Rosane Ferreira.

CUSTO

>>

FALTA Brasil não tem regulamentação para lixo eletrônico

PARA A NATUREZA

1,8 tonelada de materiais são
usados no processo de fabricação de
um único computador com monitor
CRT de 17 polegadas. Confira

239 litros de combustível fóssil
21 quilos de produtos químicos
1.360 litros de água.
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RETOMADA Estabilidade e expansão da economia aquecem o mercado imobiliário

por PATRÍCIA BLÜMEL
A economia estável, a redução da
taxa de juros e o aumento do prazo
dos financiamentos deram fôlego
novo à construção civil. O setor cresce a taxas aceleradas depois de quase
uma década de estagnação.
“O Brasil vive um bom momento e os indicadores mostram que não
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se trata de uma bolha e sim de um
crescimento sustentado. Se não tivermos percalços na economia como a
volta da inflação, estimamos dez anos
de crescimento para o setor”, avalia
o vice-presidente do Sinduscon-PR
(Sindicato da Indústria da Construção
Civil no Estado do Paraná), engenheiro civil Normando Antônio Baú.
Números do sindicato mostram
que, no Paraná, os lançamentos imo-

biliários (empreendimentos verticais
com quatro ou mais pavimentos) de
janeiro a abril deste ano chegaram
a 1.405 unidades, 90% mais que no
mesmo período do ano passado (739
unidades). O número de empregos
também indica aquecimento do setor.
No Paraná, de janeiro a abril deste
ano foram gerados 6.635 novos postos de trabalho, número 69% superior
aos 3.927 empregos do igual período

de 2007. Em Curitiba, o crescimento
no número de empregos no mesmo
período é ainda maior: 111%, passando de 1.900 (janeiro-abril 2007) para
4.013 (janeiro-abril 2008).
E, segundo Normando, a possibilidade de crescimento ainda é grande. No
Brasil, o segmento imobiliário responde
por 5% do PIB (Produto Interno Bruto),
que representa a soma das riquezas do
País. Esse mesmo índice corresponde a

17% no Chile, 11% no México e chega
a 46% na Espanha. “Esses países alcançaram esses índices depois de dez anos
de estabilidade econômica. Isso mostra
que o setor tem potencial para crescer
no Brasil e chegar a compor 18 ou 20%
do PIB daqui a dez anos”, analisa o engenheiro civil.
Durante o período de estagnação,
que afetou o setor de 2000 a 2007,
muitas empresas brasileiras e também

Leandro Taques

cima
paranaenses faliram, caso da Encol.
Quem sobreviveu, segundo Normando, está ansioso e preparado para o
crescimento. “As empresas estão maduras e prezam pela boa engenharia,
boa técnica e também por economia
de custos para competir no mercado
com produtos de qualidade. Antes
elas faziam economia, agora estão
prontas para recuperar o tempo perdido e fazer engenharia”, afirma.

>>

NA PÁGINA 25
Os números do mercado
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>>

EM NÚMEROS
Eles mostram o grande aquecimento do
setor imobiliário no Paraná. Confira

111%

90%

foi o crescimento de vagas de
trabalho em Curitiba de janeiro a abril
de 2008 em relação a 2007 no setor

52%

foi o crescimento no número
de lançamentos no Paraná de
empreendimentos residenciais acima
de quatro andares de janeiro a abril
de 2008 em relação ao mesmo
período de 2007

foi o aumento do volume de alvarás
para novas construções verificado de
janeiro a abril de 2008 em relação ao
mesmo período de 2007 no Estado

>>

TEM POTENCIAL
Participação do segmento imobiliário no PIB dos países

5% 12% 16% 40%
BRASIL
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MÉXICO

CHILE

ESPANHA

ALVARÁS PARA NOVAS CONSTRUÇÕES EM CURITIBA

Veja a evolução
do mercado
imobiliário
em Curitiba

2000

2001

2002

2003

2004

843.952

2.286.501

1.671.251

1.839.179

1.640.257

1.278.110

2.028.816

1.625.783

ÁREA TOTAL LIBERADA – residenciais e não residenciais (m2)

1.605.602

>>

CRESCIMENTO ACELERADO

2005

2006

2007

2008
(de jan. a abril)

LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS EM CURITIBA

2000

2001

2002

1.405

3.927

1.892

1.006

1.708

1.860

1.650

911

1.711

UNIDADES RESIDENCIAIS em empreendimentos
residenciais verticais acima de 4 andares

2003

2004

2005

2006

2007

2008
(de jan. a abril)

>> NAS

PRÓXIMAS
PÁGINAS
A experiência de
quem está há 40
anos no mercado
e a necessidade
de mão-de-obra
qualificada
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O passado e futuro da construção
O engenheiro civil Ramon Andres
Doria trabalha desde 1966 na construção civil e há 20 anos tem a própria
empresa, a Doria Construções Civis. Ele
acompanhou as diversas etapas por que
passou a economia brasileira e seus reflexos na construção civil. Com os bons
indicadores, o empresário estima um
crescimento de 15% para este ano. O
segredo, segundo ele, é a busca de diferenciais para driblar as crises econômicas e se manter no mercado.
“Vi o milagre brasileiro dos anos 70
com grandes obras em todo o Brasil e
também no Paraná”, lembra Doria. Na
época, recém-formado, ele trabalhava em uma construtora. “Participei de
obras importantes como o primeiro
shopping e o primeiro velódromo de
Curitiba, o interceptor de esgoto junto
ao Lago Igapó, em Londrina, e acaba-
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mentos na usina de Salto Santiago. Foi
onde adquiri experiência para abrir minha própria empresa”, conta Doria.
Em pleno Plano Cruzado, em 1986,
nascia a Doria, junto com um período
de desabastecimento, de falta de mãode-obra e de material de construção.
“Foi então que apostamos mais fortemente
em um novo nicho: a
prestação de serviços
para terceiros”, explica
o empresário. A aposta
deu certo.
No final do ano
DE OLHO
Doria, que tem 40
anos de profissão, viu
mudanças profundas
no mercado

passado a empresa, prevendo o crescimento da demanda e para se consolidar
no mercado da Região Metropolitana de
Curitiba, firmou parcerias com empresas como a Goldsztein, de Porto Alegre,
e a Cyrela Brazil Realty, de São Paulo.
“São empresas competentes e líderes
em suas regiões”, afirma.

Fotos: Leandro Taques

OTIMISMO Engenheiro que atua no setor há 40 anos comemora expansão

TREINAMENTO Não falta mão-de-obra, mas qualidade

Com a expansão da oferta de vagas
no setor da construção uma preocupação é com a qualificação da mão-deobra, já que no período de crise também
foram abandonados os investimentos
em treinamento. O número de profissionais envolvidos em obras, desde
engenheiros até serventes, é suficiente
para atender à demanda, na opinião de
Normando Baú, vice-presidente do Sinduscon-PR. A preocupação é que estes
profissionais precisam de cursos para
começar nesta área ou para se atualizar. “A construção civil se modernizou
nestes últimos sete anos e surgiram
novas tecnologias e técnicas”, afirma. O
Sinduscon, em parceria com o Senai e o
Sebrae, oferece cursos para o setor. Somente com o Senai são 30 opções entre carpintaria, serralheria, desenhista,
operador e muitas outras.
No Oeste do Estado um curso também especializa pedreiros, serventes e
mestres-de-obras. Com 600 horas de
duração, os profissionais são preparados
para atender à demanda. “Gente qualificada é um bem cada vez mais difícil
de encontrar”, informa o engenheiro
civil Ernani Magnabosco, idealizador do

projeto, realizado em parceria com um
instituto educacional ligado à Faculdade Bagozzi, de Curitiba. A primeira turma já está tendo aulas desde março em
Toledo e, segundo o idealizador, o curso
deve ser estendido também para outras
cidades da região, como Cascavel.
AQUECIMENTO FAVORECE RECÉMFORMADOS – Os reflexos do bom
momento da construção civil também
podem ser sentidos no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná (UFPR). De acordo com o
coordenador, engenheiro civil Marcos
Antônio Marino, este tem sido o melhor dos últimos dez anos em oferta
de estágios para os alunos. “Em relação a 2007 a procura por estagiários
dobrou e 90% dos alunos que colaram
grau em março deste ano estavam
empregados”, informa.
Carla Caroline Allessi foi uma das
beneficiadas. Cursando o quinto ano
de engenharia na UFPR ela começou
a estagiar já no segundo ano. “Não
tive problemas para encontrar estágio”, conta ela que hoje é estagiária
de uma construtora.

>>

Crescimento exige
mais experiência

MAIS
NÚMEROS
TOTAL DE
FINANCIAMENTOS
IMOBILIÁRIOS NO
PARANÁ
COM RECURSOS DO FGTS
(Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço da Caixa
Econômica Federal)

154 mi

R$

Janeiro a março de 2008

544 mi

R$

Em 2007

COM RECURSOS DO SBPE
(Sistema Brasileiro de Poupança
e Empréstimo, do Banco Central)

NOVO Normando Baú,
do Sinduscon-PR, diz que
modernização do setor trouxe
novas tecnologias

108 mi

R$

Janeiro a março de 2008

713 mi

R$

Em 2007
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ELEIÇÕES Profissionais da área tecnológica de todo o País elegem representantes

A favor da

democracia
No Paraná foram eleitos Álvaro
J. Cabrini Jr., José Joaquim
Rodrigues e Marcos Túlio na
eleição com o maior número de
votantes da história CREA-PR

por PATRÍCIA BLÜMEL
Os profissionais ligados ao Sistema
CONFEA/CREAs de todo o País compareceram às urnas no último dia 4 de junho.
No Paraná, foi reeleito para a presidência
do CREA o engenheiro agrônomo Álvaro
J. Cabrini Jr., com 75% dos votos válidos
(3.650). Para a direção geral da Mútua/
Caixa PR venceu José Joaquim Rodrigues
Junior, com 3.103 votos. Para o CONFEA
foi reeleito Marcos Túlio de Melo, com
41.224 votos em todo o Brasil. Ele também foi o mais votado no Paraná, onde
conquistou 3.231 votos. O mandato dos
representantes vai de 2009 a 2011.
De acordo com o Conselheiro do
CREA-PR e coordenador da Comissão
Eleitoral Regional, Wiliam Alves Barbosa,
aumentou a participação dos profissionais
nesta eleição. “Tivemos o maior número
de votantes (13%) de todos os processos
eleitorais já realizados no CREA-PR.”
Considerando que o voto é voluntário,
essa participação é muito significativa,
disse Wiliam Barbosa.
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O QUE VEM POR

AÍ

Confira o que pensam e o que querem os candidatos para a nova gestão

ÁLVARO CABRINI JR – CREA-PR
O que profissionais e comunidade em geral
podem esperar de seu segundo mandato à frente
do CREA-PR?

MARCOS TÚLIO DE MELO - CONFEA
O que profissionais e comunidade em geral
podem esperar de seu segundo mandato à frente
do CONFEA?
ACREDITO que o trabalho desenvolvido durante
nossa primeira gestão tenha influenciado e nos
reconduzido ao cargo. Durante os próximos três
anos continuaremos a valorizar o profissional
através do fortalecimento do Sistema CONFEA/
CREAs e Mútua. Temos atuado no cenário político
defendendo projetos de lei de interesse da área
tecnológica e feito parcerias com entidades
privadas e órgãos do governo, o que vem
dinamizando a atuação do nosso Conselho e dos
CREAs. E este trabalho já é reconhecido pelos
nossos registrados, que enxergam, agora, seu
Conselho valorizando-os junto à sociedade. Mais
uma vez, agradeço a todos que participam de seu
Sistema Profissional.

O RESULTADO da eleição mostra que 75% dos
profissionais reconhecem o trabalho que vem
sendo feito na reestruturação do Conselho e
na valorização do profissional e confirma que
o CREA-PR deve continuar neste caminho. Na
prática, o novo mandato começa agora. Vou
antecipar a execução do planejamento estratégico
para começar a executar todas as propostas que
foram democraticamente homologadas pelos
profissionais nas urnas. Os debates ocorridos
nesta eleição mostraram que os profissionais
das áreas tecnológicas estão preparados
para colaborar com seu conhecimento para o
desenvolvimento sustentável do Estado e, com
isso, contribuir para a melhoria da qualidade de
vida de todos os cidadãos.

JOSÉ JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR (ZEZINHO)– MÚTUA/CAIXA PR
O que os profissionais podem esperar de seu mandato à frente da Caixa de Assistência?
O RESULTADO das eleições do último dia 4 de junho mostra claramente que os
profissionais do Paraná entendem que a Mútua vem trilhando o caminho certo,
confiando a mim 69% dos votos válidos. Para a gestão 2009/2011 reafirmo que todas
as propostas, por mim apresentadas nesse período eleitoral, serão permanentemente
perseguidas, a fim de darmos cumprimento a tudo com a mais absoluta transparência,
como sempre fizemos. Muito obrigado pela confiança.
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CULTIVO FLORESTAL Cultura é a 3ª em exportações

Plantando

florestas

Criação de plano e de divisão específicos traz
novas perspectivas ao negócio agroflorestal
por SÉRGIO DEL GIORNO
A ausência de uma política
específica e a confusão conceitual sobre áreas nativas e florestas
plantadas vêm de longa data no
País e têm causado prejuízos para
o atrativo comércio de base florestal (papel e celulose, madeira
serrada e painéis). No Paraná, que
tem no negócio agroflorestal sua
terceira maior força na economia
do campo, ficando atrás apenas
da soja e de carnes, esse quadro
começou a mudar em 2006. Foi o
ano da criação do PFM 100 (Plano
Floresta Madeira para os próximos
cem anos) pela Seab (Secretaria de
Estado da Agricultura e Abastecimento) e por representantes do
setor. Esse planejamento veio junto com outra conquista, a criação,
dentro da secretaria, da Divisão de
Cultivos Florestais.
Roberto Gava, presidente executivo da Apre (Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal), uma das entidades que
encabeçou essa luta, acha
que o fato é um marco. Isso
porque, por fatores históricos, a criação do Ibama no
final da década de 80 reuniu várias funções e concentrou nas mãos do órgão
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a gestão e proteção ambiental e a
responsabilidade pela silvicultura
comercial. “Nos Estados, ocorreu
a mesma coisa. O cultivo florestal
ficou atrelado aos órgãos ambientais, quando deveria estar ligado à
área agrícola”, analisa.
“A beleza é que, agora, o PFM
100 está baseado em fomentar o
plantio de madeira em todo o Estado, incluindo as pequenas propriedades. Isso traz condições de
o homem do campo utilizar áreas
que não sejam ideais para outras
culturas para diversificar sua
produção e, assim, participar de
um segmento comprovadamente
rentável par o produtor de florestas”, diz.
Para o chefe da Divisão de
Cultivos Florestais, o engenheiro agrônomo Renato Viana Gonçalves, essas ações mostram uma
correção de rota, trazendo o setor
novamente ao foco da Seab, sem
descuidar das questões ambientais. A criação da divisão também
é uma boa notícia para os técnicos
dentro do serviço público, onde sabidamente faltam profissionais: 14
engenheiros florestais concursados
foram recentemente integrados
aos quadros da Seab justamente
para trabalhar com o planejamento agroflorestal.

PLANEJANDO O engenheiro agrônomo Renato Viana Gonçalves:
plano para fomentar o negócio agroflorestal no Paraná

Fotos: Leandro Taques
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CULTURA O plantio de
florestas é um dos grandes
destaques na economia
agrícola no Estado

MAIS

Veja vantagens que trouxe a criação
da Divisão de Cultivos Florestais

ALIADO

Meio ambiente
também é
preocupação
O presidente da Apre, Roberto Gava,
e o chefe da Divisão de Cultivos Florestais da Seab, Renato Viana Gonçalves,
concordam que o setor é um dos grandes aliados na preservação ambiental.
“Uma política clara com planejamento
para o negócio acaba se refletindo no
meio ambiente”, diz Viana.
Para Gava, o segmento já contribui
nesse sentido, embora o esforço não
seja plenamente reconhecido. Segundo ele, em geral, as empresas do setor
vão muito além dos 20% obrigatórios
de manutenção de área de reserva legal.
“Por exemplo, temos hoje 5 milhões de
hectares de florestas plantadas no Brasil, com 4,3 milhões de hectares de áreas preservadas. No Paraná, temos 930
mil hectares plantados, com 320 mil
hectares de área preservada, o que chega a quase 40% de preservação”, diz.

>>

FORÇA

VERDE

O tamanho de cada um dos
três principais negócios do
campo no Paraná

2º Carnes (aves, suínos e bovinos)
Toneladas – 994,44 milhões
Valor – US$ 1,53 bilhão

12,5%

Trigo

4%

Florestas plantadas

4%

Fonte: Faep/Apre - 2007

EXPORTAÇÕES AGROPASTORIS
PARANAENSES EM 2007

Toneladas – 8,65 bilhões
Valor – US$ 2,71 bilhões

20%

Milho

CONTRATAÇÃO de 14 engenheiros florestais concursados para a Seab e para
os órgãos agregados, como Emater e
Iapar, para operacionalização do desenvolvimento florestal paranaense
AGLOMERAÇÃO de ações e informações de diversas entidades relacionadas aos cultivos florestais sob a
coordenação da Deagro no Sistema
Estadual da Agricultura
LEVANTAMENTO da cadeia produtiva
de florestas plantadas
ORGANIZAÇÃO e estabelecimento de
parcerias para elaboração e execução
de Planos de Fomento Florestais Regionais, visando ao atendimento do
setor agropecuário
PLANEJAMENTO para o atendimento
de 20 mil agricultores familiares com
o cultivo florestal até o ano agrícola
de 2009/2010
PARTICIPAÇÃO em grupos de trabalho nas áreas de mudança climática,
reserva legal, indicadores ambientais e
recursos hídricos
PROJETOS especiais para sistemas silvipastoris, produtores de água, heveicultura (seringueira) e biocombustíveis

1º Complexo de soja (grão, farelo, óleo)

ÁREA OCUPADA DO TOTAL DO ESTADO
Soja

ATITUDE

3º Complexo florestal
Toneladas – 1,91 bilhão
Valor – US$ 1,26 bilhão
Fonte: Secex/MDIC
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ACESSIBILIDADE

Fotos: Divulgação SEPLAN/Cascavel

FUNCIONA

Em Cascavel e em
Curitiba projetos
merecem destaque pela
garantia de acesso

EXEMPLO Praça de
Cascavel teve projeto
alterado para incluir
itens como o piso
tátil: acessibilidade

por PATRÍCIA BLÜMEL

Desde que foi criado, em 2006, o Programa de Acessibilidade do
CREA-PR realiza eventos em diversas cidades do Estado. Destas discussões
com diferentes públicos, surgem resultados práticos. Dois exemplos são a
adequação de projeto em Cascavel e o trabalho desenvolvido em Curitiba.
Saiba mais.

CASCAVEL Projeto é adequado para atendimento às normas

Evento garante adaptação

Em Cascavel, a realização de dois eventos,
um promovido pela Prefeitura e outro pelo
CREA-PR, garantiram a adaptação do projeto
de reforma da Praça Vereador Luiz Picolli, mais
conhecida como Praça da Bíblia. “O projeto
para o local, que era o maior ponto de conflito de tráfego da cidade, estava praticamente
terminado quando participei do seminário e
resolvi incluir a acessibilidade e tornar a obra
um marco”, explica o engenheiro civil especialista em Gestão da Construção, Alessandro
Honoré Beraldi Lopes, secretário de Planejamento de Cascavel.
Foi assim que a praça recebeu projeto de
revitalização com abertura de novas pistas
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de tráfego, melhoria nos passeios, paisagismo, instalação de equipamentos públicos e
dispositivos de acessibilidade como piso tátil
e sinal sonoro nos semáforos.
Segundo o secretário, as ações não param
por aí. “Estamos trabalhando para avançar no
atendimento às normas em todas as regiões
da cidade com a adequação das calçadas,
projeto da Praça do Japão e o projeto Rota Acessível, que em
parceria com diversos órgãos,
vai adequar uma área em
torno do Terminal Rodoviário
para acesso às pessoas com
deficiência.”

MUDANÇA Secretário de Planejamento de Cascavel, Alessandro
Honoré Lopes: adequação da cidade

Confira as principais ações do Programa
de Acessibilidade de 2006 até maio de 2008

> Adequação das ARTs com campo
onde o profissional declara estar
ciente quanto ao atendimento às
normas vigentes
> Criado material de divulgação do tema
> Realização de cursos por meio do
PRO-CREA

Ocupar e manter
espaços públicos
Confira o que o coronel da
Polícia Militar Roberson Luiz
Bondaruk diz sobre espaços
públicos em seu livro “A Prevenção do crime através do
desenho urbano”.

> Criação de espaço para o Programa de
Acessibilidade na página do Conselho
> Adequação de algumas sedes do
Conselho em Curitiba e no interior
do Paraná
> Treinamento dos fiscais do CREA-PR
sobre acessibilidade para realização
das FIAs - Fiscalizações Integradas de
Acessibilidade

A SITUAÇÃO

> Firmados convênios com Ministério
Público Federal e Prefeitura Municipal
de Curitiba.

Leandro Taques

> 21 seminários sobre o tema Acessibilidade: Responsabilidade Profissional
com participação de 2.600 pessoas
em 19 cidades e sete encontros do
Fórum Permanente de Acessibilidade

>>

MAIS RESULTADOS

desenho urbano
CONTRA O CRIME

CONSCIÊNCIA
Arquiteta Maria
Miranda: diagnóstico
da acessibilidade em
plano de Curitiba

A manutenção do espaço público é fundamental para a prevenção do crime. Assim,
se não ocupamos e mantemos o espaço
público o delinqüente o fará. O direito e
o dever de influir no desenho urbano da
cidade, seja na área próxima à residência
de cada um ou não, deveria ser encarado
como um dos mais importantes.
Os semáforos, por exemplo, há muito deixaram de ser apenas um local de
passagem, e passaram a ser um local de
vitimização. Com freqüência, acontecem
nestes locais crimes graves como roubos
e latrocínios.

TRÊS DICAS

1.

Instalação de semáforos com
temporizador, que permite ao
condutor do veículo calcular
quanto tempo resta para que o
sinal verde apareça e, em função
disto, reduzir a velocidade antes
de chegar ao semáforo, evitando
permanecer parado, o que facilita
a ação do delinqüente

2.

Melhora da visibilidade com
remoção de tapumes de obras
próximas às esquinas, de entulho,
caçambas e manter a arborização
bem podada

3.

Diversidade de usos na
proximidade do semáforo. Se a
área próxima ao semáforo possuir
lojas, farmácias e panificadoras
ao invés de paredes fechadas,
a atuação do delinqüente fica
reduzida, pelo risco de serem
capturados ou impedidos de agir
por lojistas e fregueses que por
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ali passam

CURITIBA Técnicos viram realidade dos deficientes

Caminho é sem volta
Em Curitiba, um fórum promovido,
em abril, pelo CREA-PR trouxe a vivência prática das pessoas com deficiências
para os profissionais do quadro técnico
do Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba (IPPUC). Eles andaram em cadeiras de rodas e participaram
de um coffee break no escuro. “Foi uma
experiência de impacto para os profissionais que ficaram muito impressionados
com a dinâmica”, afirma a arquiteta Maria Miranda, da equipe de supervisão de
planejamento do IPPUC.
Durante o seminário, a arquiteta
apresentou a diretriz sobre acessibilida-

de do Plano Setorial de Mobilidade Urbana e Transporte Integrado (Plan Mob).
O plano desenvolvido pelo IPPUC, desde
2006, contém um diagnóstico detalhado
da legislação e das condições de acessibilidade da cidade.
Segundo Maria Miranda ainda este
ano acontecerá o desdobramento em
planos de ação para a execução posterior
pelas diversas secretarias da Prefeitura.
“Os técnicos da Prefeitura de Curitiba
estão sensíveis à importância da acessibilidade e se preocupam em atender às
normas vigentes. Este é um caminho sem
volta”, analisa a arquiteta.

URBANISMO Falta de política pública leva à irregularidade

perto demais
Morador em região próxima a mananciais traz
riscos ambientais, sociais e conflitos fundiários
As ocupações irregulares,
principalmente nas margens de
rios, são uma realidade em todo o
País, resultado de décadas de falta de políticas públicas para moradias, ausência de fiscalização e
até oportunismo de grileiros. Mas
não são só os mais carentes que,
por falta de opção, vão para a ilegalidade. Um exemplo está nos
lagos formados pelas barragens
das usinas hidrelétricas da bacia
do rio Iguaçu, no sudoeste do Estado. “Há irregularidade em praticamente todos os lagos. Mas o
que apresenta maiores problemas
é o lago da Usina Hidrelétrica de
Salto Osório, no município de São
Jorge d’Oeste”, afirma o arquiteto
e urbanista Dalcy Salvati, inspetor do CREA-PR na Regional de
Francisco Beltrão.
Segundo ele, de cerca de 250
residências, mais de 80 estão parcialmente ou totalmente dentro
da área da cota prevista de 398

metros de altitude em relação ao
nível do mar, que é a cota máxima
de alagamento previsto pela usina.
Muitas também avançam sobre a
faixa de preservação permanente. São 87 processos judiciais em
tramitação na Justiça Federal, sendo que cerca de 15 residências já
foram demolidas totalmente ou
parcialmente. As ações foram iniciadas pela Eletrosul e hoje continuam pela empresa privada Tractebel Energia, que assumiu o ativo
e passivo da usina. O IAP (Instituto
Ambiental do Paraná) também deverá promover ações judiciais para
que sejam respeitadas as faixas nas
margens do lago. Os proprietários
brigam na justiça por seus direitos,
alegando que não foram indenizados pela faixa de preservação.
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SALVANDO Obras para regularizar
margens do Iguaçu nas Vilas
Audi/União e Nova, e casa popular
para reassentamento em Curitiba:
investimentos nas bacias da cidade

E 37 O mapa da ocupação
em Curitiba e RMC

SÃO BENTO DOS LAGOS DO IGUAÇU Lago foi formado em 1975 e atraiu moradores

Ocupação irregular ocorre há décadas
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A ocupação irregular em São Bento dos Lagos do Iguaçu começou há décadas. Segundo o arquiteto Dalcy Salvati,
quando o lago foi formado, em 1975, despertou o interesse
de muitas pessoas. Como eram áreas rurais, os proprietários
iniciaram a venda de lotes sem que houvesse planejamento
ou loteamento. Contribuiu o fato de, na época, não se exigir o
cumprimento da legislação ambiental.
Segundo Sessuaf Polanski, vice-presidente da Associação
dos Proprietários do Lago do Iguaçu, as primeiras construções

foram autorizadas pela própria Eletrosul. Hoje, mesmo já tendo sido declarada região urbana, os loteamentos ainda não
foram regularizados.
Dalcy alerta que engenheiros e arquitetos devem prestar
atenção para evitar esse tipo de situação. “Na elaboração do
projeto ou na execução da obra ou serviço, o profissional deverá
consultar os órgãos competentes em todas as esferas e verificar
a legislação. Todos os envolvidos em obras têm a sua parcela de
responsabilidade e respondem por isso”, diz.

Fotos: COHAB Curitiba

PASSIVO Cohab tem projeto que promete tirar 4 mil moradias da situação irregular

Curitiba tem 13 mil famílias em margens de rios
Embora Curitiba seja conhecida como
cidade-modelo, não escapa dos mesmos
problemas que atingem todas as grandes
metrópoles. É o próprio diretor-presidente
da Cohab Curitiba (Companhia de Habitação Popular), Mounir Chaowiche, que reconhece isso. Segundo dados do órgão, 55
mil famílias moram em áreas irregulares ou
insalubres na capital. Dessas, 13 mil estão
na beira de rios, dentro das faixas de 30 m a
50 m das margens que deveriam ser preservadas. Todos os principais rios que cortam a
capital sofrem com o problema,
“Regularizar a situação traz benefício
ambiental e é um resgate social porque trazemos moradias dignas e urbanização das

áreas”, diz Chaowiche. Atualmente, o órgão
tem projetos de urbanização de 39 vilas e
construção de casas que vão beneficiar 10,6
mil famílias, sendo que 4.500 terão que ser
realocadas. Dessas, 4 mil realocações são devido à ocupação nas beiras de rios. No total,
são R$ 188,5 milhões de investimento, sendo
62% com recursos da prefeitura e financiamentos e o restante vindo da Caixa Econômica Federal e Ministério das Cidades, via
PAC (Plano de Aceleração do Crescimento).
Arquitetos, urbanistas e engenheiros
foram essenciais para chegar a esse abrangente projeto. O mapeamento das áreas foi
feito pela Cohab juntamente com as secretarias de Meio Ambiente e de Urbanismo e

com o Ippuc (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba). Todo esse estudo
deu origem ao PRF – Plano de Regularização
Fundiária. As intervenções realocam pessoas
em risco, recuperam vilas, implantam coleta
de esgoto, fazem parques lineares e recuperação de vegetação e constroem equipamentos públicos, como creches, escolas, quadras
de esporte e postos de saúde.
Para Chaowiche, a forma que as cidades devem atuar é preventiva, fornecendo
opções e facilitação de compra de casas
populares para evitar a invasão de áreas de
preservação. Recentemente, inclusive, o órgão assinou convênio com o CREA-PR com
esse objetivo.
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MAPA
DOS RISCOS
Ocupação irregular em Curitiba
As principais bacias e os números de
famílias beneficiadas pela Cohab Curitiba
no programa Moro Aqui/PAC

1ª ETAPA
EM ANDAMENTO
1

2

RIO VILA FORMOSA
Urbanização: 1.013
Reassentameno: 571

3

RIBEIRÃO DOS PADILHAS
Urbanização: 219
Reassentamento: 682

4

RIO BELÉM/RIO VILA GUAÍRA
Urbanização: 830
Reassentamento: 677

2ª ETAPA
CONTRATAÇÃO DE OBRAS
5

RIO ATUBA
Urbanização: 91
Reassentamento: 421

6

RIO BARIGÜI
Urbanização: 502
Reassentamento: 657

7

MORADIAS ITAQUI
Urbanização: 313

ETAPA DE CONTRATAÇÃO
DE RECURSOS
8

UNIDOS DO UMBARÁ (RIO BARIGÜI)
Urbanização: 101
Reassentamento: 199

9

PANTANAL (RIO IGUAÇU)
Urbanização: 445
Reassentamento: 320

10 TORRES II (RIO BELÉM)
Reassentamento: 145

11 MENINO JESUS (RIO ATUBA)
Urbanização: 413
Reassentamento: 114

12 VILAS NORI E TRÊS PINHEIROS
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5

RIO IGUAÇU
(VILAS AUDI, UNIÃO E NOVA)
Urbanização: 2.450
Reassentamento: 717

(RIOS BARIGÜI E PASSAÚNA)
Urbanização: 250
Reassentamento: 150

11

6

4

8
12
2

12

10

1
9

3
7

>>

MAPA
DA SOLUÇÃO
Veja os principais projetos para
regularização na RMC e em
outras regiões
PAC 1 - EM ANDAMENTO
Investimento: R$ 164 milhões
Onde: Campo Magro, Colombo, Pinhais e
no Guarituba (Piraquara)
DESTAQUE 1: a ação no Guarituba é o maior
projeto de regularização fundiária em andamento no País. Na ocupação, vivem 12 mil
famílias (mais de 44 mil pessoas) em áreas
de risco ou às margens dos mananciais que
garantem o fornecimento de água para a
Grande Curitiba. O projeto visa à preservação
do manancial composto por parte das bacias
dos rios Itaqui, Piraquara e Iraí, além da urbanização da região

P U B L I C I D A D E

-

DESTAQUE 2: em Campo Magro, o investimento vai dar posse a 42 famílias e reassentar
outras 468, com objetivo de fazer um Plano
de Recuperação Ambiental e Urbanização do
município, onde está a APA (Área de Proteção
Ambiental) do Passaúna, rio da bacia secundária do alto Iguaçu que abastece parte da
RMC. A proposta é fazer a recuperação ambiental das áreas degradadas nas margens do
ribeirão Custódio, rio Passaúna, rio Bambeca
e nas áreas de restrição à ocupação

C A L H A U

PAC 2 - A SER LANÇADO
Investimento: R$ 8,6 milhões
Onde: Campo Largo, Fazenda Rio Grande,
União da Vitória e Cambé

PAC 3 - A SER LANÇADO
Investimento: R$ 6,7 milhões
Onde: Almirante Tamandaré, Apucarana,
Cambará, Castro, Cândido de Abreu, Guarapuava, Mangueirinha, Porto Amazonas, Pitanga,
Quedas do Iguaçu e Santa Maria do Oeste

PROMESSA PAC habitacional do Paraná quer eliminar a maior parte das irregularidades

Região Metropolitana também investe
Na RMC (Região Metropolitana de
Curitiba), também há grandes bolsões
de ocupações de mananciais. O PAC
habitacional do Estado, coordenado
pela Cohapar (Companhia de Habitação
do Paraná) pretende eliminar a maior

parte desse passivo ambiental e social,
com realocação de famílias, construção
de casas e urbanização de vilas. Serão
R$ 179,3 milhões a serem investidos
nos próximos dois anos e meio em três
projetos espalhados por municípios da

RMC e fora dela. Todos com a função
de garantir habitação às pessoas que
ocupam regiões de risco irregulares na
beira dos rios e que incluem salvação
dos mananciais com implantação dos
“Parques Beira-Rio”.
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PROFISSÃO E MERCADO

um guia de oportunidades

METEOROLOGIA Profissão exige matemática e física

De olho no TEMPO
Onde CURSAR

Confira as universidades que
oferecem o curso no Brasil
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ)
Universidade Federal de Campina Grande
(UFCG)
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Universidade de São Paulo (USP)
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM)
Universidade do Estado do Amazonas

>>

Onde TRABALHAR

Conheça os principais campos
de trabalho
empresas públicas como Simepar, Embrapa
e Infraero
empresas privadas de previsão do tempo
como docentes em instituições
de ensino
em centros de pesquisas em Meteorologia
VALE A PENA
A meteorologista
Sheila Radmann,
uma das 13 inscritas no CREA-PR:
curso difícil e com
muita teoria
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por PATRÍCIA BLÜMEL
A Meteorologia foi regulamentada em 1980, mas ainda são poucas as instituições que oferecem o
curso no Brasil. No Sul do País, somente o Rio Grande do Sul possui
o curso na Universidade Federal de
Pelotas (UFPEL).
Poucos também são os profissionais da área. No CREA-PR, são
13 meteorologistas registrados. Uma
delas é Sheila Radmann da Paz, gaúcha de Pelotas e que trabalha há três
anos e meio no Instituto Tecnológico Simepar, em Curitiba. “Quem for
escolher essa profissão deve ter em
mente que é preciso gostar muito de
cálculo e de Física”, avisa ela.
Segundo Sheila, o curso é bastante difícil e os dois primeiros anos
têm muita teoria. Durante os quatro
anos do curso são estudadas cinco
matérias de cálculo e onze de Física. Isso porque o Meteorologista
aplica as leis da Física e da Matemática aliadas à tecnologia para
prever fenômenos atmosféricos

como inundações, secas, geadas,
ventanias, relâmpagos, tornados e
furacões. “Cerca de 40% dos alunos
que começam o curso desistem. Na
minha turma, de 40 alunos, somente nove se formaram direto, sem reprovação”, conta.
Sheila estudou na UFPEL e está
formada há cinco anos. Logo após a
graduação fez mestrado em Sensoriamento Remoto Aplicado à Poluição Atmosférica pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. “A
graduação traz um conhecimento
bastante generalizado, o que torna
quase imprescindível para o meteorologista a busca por uma pós-graduação ou mestrado para focar em
uma determinada área”, explica.
Além disso, o aluno deve estar
ciente de que só existe trabalho nos
grandes centros. “Praticamente só
as capitais contratam meteorologistas, mas o mercado está em expansão principalmente porque assuntos ligados a mudanças climáticas
estão sendo bastante divulgados”,
analisa Sheila.

Leandro Taques

>>

Profissionais têm trabalho garantido em
grandes centros e mercado está em expansão

AGENDA

para você se programar

CURSOS, CONGRESSOS E WORKSHOP

>>

Congresso Nacional
em Londrina
31/8 A 4/9
O 27º Congresso Nacional de Milho e Sorgo será em Londrina
(PR), de 31 de agosto a 4 de setembro, no Centro de Exposições e Eventos. A edição tem como tema central a Agroenergia,
Produção de Alimentos e Mudanças Climáticas: Desafios para
o Milho e Sorgo. Informações pelo telefone (41) 3025-5121;
www.cnmslondrina.com.br ou cnmslondrina@fbeventos.com.

>>

19/09
SEMINÁRIO DE ELÉTRICA

A Associação Paranaense de Engenheiros
Eletricistas promove o Seminário Paranaense de Engenharia Elétrica em Curitiba,
de 19 a 21 de setembro. O evento terá
apresentação de trabalhos e palestras nas
áreas de Eletrotécnica, Telecomunicações,
Informática, Eletrônica e Automação. Envie o resumo de seu Informe Técnico para
análise. Informações: www.apee.org.br.

>>

25 A 29/8

PERÍCIA AMBIENTAL JUDICIAL

>>

O IBAPE–PR (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná) realiza, nos dias 25 a 27 de agosto, o
curso de Perícia Ambiental Judicial I, com
o professor Josimar R. de Almeida, doutor
em Engenharia Ambiental (UFRJ). O curso, com 24 horas/aula, será ministrado no
Plenário do CREA-PR, à rua Zamenhof, nº
35 – Alto da Glória, em Curitiba. É destinado aos profissionais que desejam ingressar na área de perícia ambiental.

5 A 7/8
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Acontece nos dias 5, 6 e 7 de agosto, no
Expo Center Norte - Pavilhão Azul, em
São Paulo, o Enie 2008, o 12º Encontro Nacional de Instalações Elétricas.
No congresso, as sessões técnicas são
somente para inscritos, todos os dias,
das 9 às 18 horas. A feira fica aberta
das 12 às 20 horas com entrada franca. Mais informações www.arandanet.
com.br, ou (11) 3824-5300 ou ainda
fsf@arandanet.com.br.

ENCONTRO NOS
CAMPOS GERAIS

2 A 4/9
CONGRESSO EM MOÇAMBIQUE

O 5° Congresso Luso-Moçambicano de
Engenharia será em Maputo, Moçambique, de 2 a 4 de setembro. O CONFEA é
um dos patrocinadores do evento, juntamente com a Ordem dos Engenheiros
de Moçambique, com a qual possui um
Protocolo de Intenções. Mais informações pelo site http://paginas.fe.up.pt/
clme/2008/ ou pelo e-mail sg@fe.up.pt.

>>

O 4º Encontro de Engenharia e Tecnologia dos Campos Gerais (EETCG) acontece de 25 a 29 de agosto, na sede da
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa. A temática é “A
cidade, a engenharia e a sociedade:
Perspectivas tecnológicas”. Será na rua
Balduíno Taques, 500 - Centro - Ponta
Grossa – PR. Fone: (42) 3224-7744.

>>

>>

25 A 27/8

20/08
21/08
22/08
26/08
27/08
28/08

GOVERNANÇA COOPERATIVA CREA-PR
Próximas reuniões do programa que aproxima o
Conselho dos profissionais

LONDRINA

Governança Cooperativa

MARINGÁ

Governança Cooperativa

CURITIBA

Governança Cooperativa

CASCAVEL

Governança Cooperativa

PATO BRANCO

Governança Cooperativa

PONTA GROSSA

Governança Cooperativa

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

por NILVAM JERÔNIMO RIBEIRO BRAVIN – Geógrafo

Espaço urbano, um local de disputas
entre o poder, o estado e marginalizados *
Esse artigo nos é instigado quando percebemos
a cidade como um espaço mutável, que articula e se
modifica conforme a atuação e interesses dos diferentes agentes sociais que a compõe. Analisaremos como
aspectos referentes à valorização de diferentes locais no
espaço urbano poderão tornar o solo um bem de acesso
restrito e seletivo.
O interesse dos agentes especulativos (Imobiliárias
e outros grupos que buscam controlar o uso da terra
no espaço urbano) inicia-se em localidades que sofreram um grande processo de (re)estruturação, mediante a revitalização promovida pelo poder público além
de investimentos do capital privado. Contudo, estas
transformações resultam em uma reorganização destes
espaços, sobretudo de grupos sociais que passam a
ocupar estas áreas renovadas. Ocorrendo a exclusão
dos segmentos de menor renda a locais mais distantes ou de menor infra-estrutura da cidade. Este novo
redimensionamento geralmente é acompanhado da
expropriação de um grupo social em benefício de outro
de maior renda.
A problemática nos surge quando vemos a cidade e
suas disparidades, bairros altamente valorizados contrapondo-se a outros de baixo padrão econômico.
Surge-nos a idéia de poder que a terra urbana dispõe
ao apresentar valores diferenciados visto que cada terreno permite maior ou menor valorização pelo acesso que
pela sua localização. A isso nos referimos à proximidade

com o centro, tempo de deslocamento, atrativos naturais,
segurança, infra-estrutura, lazer e outros.
O espaço se torna seletivo e o fator econômico será
decisivo no acesso diferenciado aos lugares oferecidos
pela cidade.
O preço da terra é definido diferencialmente pela
sua localização. Terrenos com as mesmas dimensões, as
mesmas características topográficas terão preços diferentes, dependendo da sua localização na cidade.
Verifica-se tal aspecto quando analisamos a diferença
no preço de terras próximas a amenidades físicas, tais
como: áreas verdes, mar, lagos, vistas naturais, empreendimentos públicos, entre outros.
Isso ocorre pelo fato de a terra já ter embutido no seu
preço o valor, status e símbolo impostos pela paisagem.
O relacionamento dos habitantes na cidade repousa em
uma hierarquia social. A localização ganhará uma dimensão
social e simbolizará o status econômico de um indivíduo.
Todo esse mosaico nos é instigado quando observamos
o urbano, pois esse legitima disparidades socioeconômicas.
Todos esses conflitos e interesses de diferentes classes,
para a ocupação de um lugar incentivam-nos a aprofundar nossos conhecimentos quanto à questão e à problemática decorrente da intensa valorização de áreas no
meio urbano, pois será com o prejuízo social que especuladores usufruirão a cidade intuitivamente para obtenção
de lucros enquanto outras pessoas não terão um local
digno de se viver.
>> FONTE: Fragmentos de pesquisa de Mestrado*
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“

O relacionamento dos habitantes na cidade tem uma hierarquia social. A localização ganhará
uma dimensão social e simbolizará o status econômico de um indivíduo. Todo esse mosaico nos é
instigado quando observamos o urbano, pois esse legitima disparidades socioeconômicas.”

PLURAL

um tema, duas opiniões

ARQUITETURA Heverson Aranda e Jefferson Navolar debatem criação de conselho

Caminho próprio?
Avançar no atual sistema
Retomando o assunto de criação dos conselhos de Arquitetura,
expresso a minha opinião a esse respeito, por entender que, como
profissional e conhecedor da estrutura de regulação da minha
profissão, é meu dever externar algumas preocupações. Não é
necessariamente uma marcação de posição contrária à criação do
sistema CFA/CRA, embora tenha me apresentado como resistente
a esse separatismo, mas por ter sempre vislumbrado possibilidades
de avanços da nossa profissão dentro do sistema atual, com maior
autonomia regulatória e decisória. A criação de um conselho
próprio, de qualquer que seja a profissão ou modalidade, põe em
risco a estabilidade e a eficiência do sistema atual e não resolve a
angústia de alguns grupos profissionais minoritários que transitam
neste contexto. Senão, vejamos:
Novos conselhos, necessariamente, implicam no surgimento
de novas leis. Essas, certamente, atingirão o equilíbrio da Lei
5.194/66, o que poderá levar a pendências e enfrentamentos
jurídicos intermináveis.
A força institucional corporativa que o sistema detém será
fragmentada, com perdas para todas as suas parcelas.
O patrimônio compartilhado, não somente o financeiro e
o imobiliário, mas o cultural, o social e o político, construídos
em conjunto e a duras penas nos últimos 75 anos restarão, no
mínimo, como questão em aberto.
E as atribuições profissionais compartilhadas, a questão mais
efervescente no sistema hoje, também não resulta resolvida. A
minuta de lei em questão impactará o exercício da profissão de várias
formas. A mais notável é o redesenho do conteúdo dessa profissão,
que aponta em direção a uma redução de sua capacidade, de sua área
de atuação e do distanciamento da dimensão de interveniente social
que conceitual e historicamente sempre teve. Nesta proposta, nem o
edifício, essência da Arquitetura, é considerado como atividade do
arquiteto. Diz a máxima que: “Arquitetura é obra pronta.” E agora, a
Arquitetura passa a ser tratada como um mero ato de design.
Os reflexos imediatos saltam aos olhos. Além do enfraquecimento
da presença social da nossa organização, ressalta-se que o novo
conselho surgirá totalmente divorciado das Entidades de Classe,
inclusive das mentoras do movimento separatista. Esse fenômeno
atingirá também o remanescente dos CREAs, que têm sua base
de apoio exatamente nas Entidades de Classe. Outro reflexo
imediato é a reformulação da figura da ART e da MÚTUA, pois
que a minuta propõe a revogação da Lei 6.496/77. Tudo converge
para o alargamento do caminho em direção à desregulamentação
das profissões e, no caso específico da Arquitetura, se ganha um
Conselho e perde-se a própria Arquitetura.
HEVERSON ARANDA Ex-Conselheiro do CREA-PR e Coordenador Nacional das Câmaras de Arquitetura / CONFEA.

Direito à
Arquitetura
O pleito dos arquitetos urbanistas brasileiros por um Conselho próprio já tem
50 anos (desde 1958, quando o projeto
de lei foi retirado do Congresso Nacional, a pedido do CONFEA) e
conta como signatárias as principais entidades representativas da
classe no Brasil (ABAP, ABEA, ASBEA, FNA E IAB) que formam o
CBA (Colégio Brasileiro de Arquitetos). O sistema CONFEA/CREA,
no qual os arquitetos urbanistas estão vinculados desde a sua
criação, surgiu na década de 30, quando existia apenas uma centena de arquitetos no País. Hoje somos mais de 85 mil.
O sistema CONFEA/CREA congrega aproximadamente 300
modalidades de profissões. Nestas circunstâncias, é muito difícil
discutir especificidades de cada uma delas, inclusive da arquitetura e urbanismo. Por causa deste convívio, freqüentemente a
população e até profissionais de outras áreas de atuação interpretam erroneamente as atribuições profissionais da arquitetura
e urbanismo. Dentre os quase 120 países filiados à UIA (União
Internacional de Arquitetos), menos de 10% não têm atualmente
conselhos próprios e exclusivos e na América Latina resta apenas o Brasil.
Seria inconcebível imaginarmos, no Brasil de hoje, conselhos
ou ordens profissionais que congregassem médicos, bioquímicos
e veterinários, assim como os advogados, contadores e oficiais de
cartórios sob a égide de uma única organização.
O projeto de lei federal n. 4.747/2005, que tratou da criação
do Conselho Federal de Arquitetura e Urbanismo, foi aprovado
pelo Congresso Nacional e vetado integralmente pelo presidente
da República, no final do ano passado, com alegação de inconstitucionalidade, uma vez que, segundo o governo, projetos de lei
que envolvem a criação de conselhos profissionais é prerrogativa
do Poder Executivo e não do Poder Legislativo. Mas o Presidente se
comprometeu a elaborar projeto de lei próprio sobre a matéria.
Dando prosseguimento à matéria, em abril passado a Casa Civil
encaminhou às entidades envolvidas (CBA e CONFEA) a minuta
preliminar do projeto. Em junho, após ouvir seus pares e também
as Câmaras de Arquitetura dos CREAs, o CBA retorna à Casa Civil a
“Contribuição das entidades nacionais da arquitetura e urbanismo
à minuta preliminar elaborada pela Casa Civil”. Finalmente, após
compatibilizar as sugestões, a Casa Civil deverá encaminhar o projeto de lei que cria o conselho próprio dos Arquitetos Urbanistas ao
Congresso Nacional para debate do conteúdo, já que não cabe mais
a discussão quanto ao mérito da matéria.
JEFERSON DANTAS NAVOLAR Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil/Paraná (IAB-PR).
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DE PONTA

novidades a seu favor

INOVAÇÃO Nanotecnologia é considerada estratégica para o desenvolvimento

a tecnologia do invisível
Brasil é líder em pesquisas, que
manipulam átomos e moléculas,
na América Latina
por PATRÍCIA BLÜMEL

>>
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A nanotecnologia é considerada uma
nova revolução industrial. “Sua importância
está principalmente em poder ser aplicada a
todas as áreas de produção e serviços da atividade humana, a exemplo do que aconteceu com o advento da informática”, explica
a antropóloga Noela Invernizzi, doutora em
Política Científica e Tecnológica e professora da Universidade Federal do Paraná.
Segundo ela, a nanotecnologia é uma
realidade e já faz parte do dia-a-dia das pessoas em diversos produtos como cosméticos,
roupas esportivas e materiais de informática,
por exemplo. “O problema principal é que
não existe ainda regulamentação e estudos
suficientes sobre a toxicidade dos produtos
à base de nanotecnologia”, alerta.
O objetivo da nanotecnologia é a manipulação de átomos e moléculas para a
criação de novos produtos e para alcançar a estrutura desejada. O nome surgiu da
unidade de medida nano, que corresponde
à bilionésima parte do metro.
“O Brasil é líder em pesquisas de nanotecnologia na América Latina e a área
é considerada estratégica, tendo, inclusive,
um Programa Nacional de Nanotecnologia,
criado em 2005”, explica a professora. Ela
conta que os cientistas brasileiros contribuem com 1,44% dos artigos publicados
em ciência mundial. No caso da nanotecnologia este índice é de 2,9%.
Noela coordena projeto para análise de
matérias publicadas sobre o assunto nas
principais revistas de circulação nacional e,
segundo ela, a quantidade de reportagens
sobre o assunto ainda é pequena. “É necessária maior divulgação sobre o assunto
para ampliar o debate e discutir também as
implicações econômicas, sociais e éticas da
questão”, avalia a professora.

NO DIA-A-DIA

INDÚSTRIA automobilística, aeronáutica, eletrônica,
Confira outros
exemplos de aplicação de comunicações, química, de materiais, farmacêutica,
biotecnológica e biomédica
de produtos de base
SETOR de fabricação e energético
nanotecnológica*
MEIO ambiente
DEFESA

Número de produtos contendo nanotecnologias no
mercado por categoria**

125

30

21

19

12

10

10
3

Saúde e Eletrônicos e Casa e
esporte computadores jardim

Comidas e Filme- Automóveis Ferramentas Brinquedos
bebidas montagem
e utensílios
para
crianças

FONTES: *Nanotechnology Research Directions: IWGN Workshop Report, setembro 1999)
**(Woodrow Wilson Center, 2006)

Programa

Pensar o

Brasil
Toda terça-feira, você tem um
encontro marcado com a tecnologia e
com os assuntos que influenciam seu
cotidiano: descobertas científicas e
nova s té c nic a s d e Engenharia ,
Arquitetura e Agronomia que estão
ajudando a construir o Brasil.

Um programa de TV sintonizado
com a modernidade e com o trabalho
dos profissionais que compõem o
Sistema Confea/Crea e Mútua. Tudo isso
numa linguagem agradável e
interessante.
Programe-se: terças-feiras, 20h30,
na Rede Vida.
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