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MADEIRA

social e sustentável
Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná quer estimular
uso de madeira para a sustentabilidade. Projeto, que terá
a parceria do CREA-PR, é para todo o Estado, mas começa
pelas cidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano

destaque

em excesso

educação

Gestão de qualidade é
valorizada pelo CREA
com prêmio inédito

Brasil importa 60% de
todos os fertilizantes
que precisa, um recorde

Formação na área
tecnológica pede
avanços e novo olhar

LEITURA RÁPIDA

a revista em duas páginas

32

Dependência
externa eleva custo
de fertilizantes
Segundo o próprio ministro da
Agricultura, Reinhold Stephanes, o
País importa 60% dos produtos usados
na fabricação de adubos – fósforo,
nitrogenados e potássio. É o mais
dependente de importações entre os
maiores produtores agrícolas do mundo.

16 PRÊMIO CREA DE QUALIDADE

18 Água mineral

19 ACESSIBILIDADE

Vencedores do 1º Prêmio CREA de
Qualidade foram conhecidos em novembro. Participaram 30 entidades.

Setor movimenta cerca de US$ 450
milhões anuais. Brasil tem 672 concessões de lavra de água mineral.

O CREA-PR realizou o 1º Seminário
Estadual de Arborização Urbana e
Acessibilidade. Falta planejamento.

26 Agenda parlamentar

CREA-PR promove
ação política

28 Educação

Fórum discute
formação técnica

29 GEOLOGIA

Conselho se aproxima do legislativo
para colaborar com conhecimentos
técnicos nos projetos de lei.

Evento promovido pelo CREA-PR debate nova formação de profissionais
da área tecnológica.

O ex-ministro Paulo Haddad disse em
congresso que mineração enfrenta
preconceito no Brasil desde a Colônia.

Conselho valoriza
a boa gestão
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Mercado cresce
Seminário debate
15% ao ano no Brasil arborização urbana

Mineração sofre
preconceito histórico

29
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CARTA Presidente do CREA-PR fala sobre a ação junto à
Assembléia Legislativa e sobre nova gestão à frente do Conselho.
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DO LEITOR Engenheiro elogia CREA sobre reportagem que
tratou de ocupações irregulares em áreas de proteção ambiental.

CREA-PR premia
melhores práticas
20 MEIO AMBIENTE

Programa vai
aproveitar resíduos
31 CHAMADA PÚBLICA

CONFEA aprova
projeto da Engenova

36 Convênio

PR quer uso
racional de agrotóxicos
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>> TODAS AS SEÇÕES

30 FISCALIZAÇÃO

EXPRESSO Universidades públicas do Paraná se destacam no
cenário nacional, segundo avaliação do Ministério da Educação.

10

palavra O arquiteto e jornalista Lorenzo Carrasco Bazúa
diz que é preciso voltar a construir e produzir bens e serviços úteis.

14

GUIA CREA-PR O Serviço de Auto-Atendimento (SAT) facilita
para você o encaminhamento de serviços que não possuem taxas.

38

PROFISSÃO E MERCADO Engenheiros e técnicos em
eletrônica têm boas oportunidades na área de telecomunicações.

39

AGENDA O IBAPE-PR realiza, nos dias 13 e 14 de fevereiro de
2009, em Curitiba, o Curso de Perícias em Condomínio.

40

Opinião O engenheiro civil Dagoberto Waydzik faz uma
análise da democracia a partir do resultado das últimas eleições.

41

PLURAL Os presidentes da Ocepar e do Sinduscon acreditam
que a crise mundial pode gerar boas oportunidades.
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DE PONTA RPC é a primeira emissora do Sul do Brasil a transmitir sinal da TV Digital
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CARTA

a palavra do presidente

“

contribuição
O conhecimento será
obtido com a efetiva
participação de nossos
profissionais no processo
de formulação dos
projetos de lei”

Divulgação/CREA-PR

Política Conselho se aproxima de parlamentares e oferece conhecimento técnico de profissionais

Álvaro J. Cabrini Jr., Presidente do CREA-PR, é engenheiro agrônomo

CREA-PR em parceria com o legislativo
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A busca constante pela ampliação da inserção dos
profissionais não só no mercado de trabalho como também na discussão das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos municípios é uma das diretrizes do
CREA-PR trabalhadas na gestão 2006/2008 e que será
fortalecida na próxima gestão.
Neste ano demos um importante passo para efetivar esta participação junto ao Poder Legislativo. Numa
ação inédita, representantes de entidades de classe paranaenses participaram da Agenda Parlamentar, ação
realizada pela Assembléia Legislativa do Paraná no
mês de novembro. Na oportunidade, os deputados estaduais reuniram-se com profissionais das diferentes
áreas de atuação do Conselho para a discussão de projetos priorizados e considerados como essenciais para o
desenvolvimento. Estes projetos exigem conhecimento
técnico para sua efetividade. E, com certeza, este conhecimento será obtido com a efetiva participação de
nossos profissionais no processo de formulação destes
projetos.
A receptividade da ação já começa a ser percebida,
tendo em vista a procura dos deputados pela contribuição do Conselho nos projetos em andamento. A Agenda
Parlamentar passa a fazer parte do calendário do CREA.
Para o próximo ano a articulação junto às Câmaras de
Vereadores nos municípios terá a participação das entidades e também dos inspetores. É um importante passo
que o Conselho dá na defesa da sociedade e no atendi-

mento às necessidades da população.
A valorização dos profissionais é outro item de
constante trabalho. Para isso, novas parcerias e convênios foram firmados. Um exemplo que trazemos nesta
edição é com a Fundação de Pesquisas Florestais do
Paraná (FUPEF). Por meio dele serão realizadas ações
conjuntas para a discussão de projetos de pesquisa, visando a atender à necessidade de desenvolvimento dos
municípios paranaenses, tecnologia, preservação e conservação de recursos naturais e educação ambiental.
As entidades paranaenses também passam por um
momento único no Sistema. A entrega do Prêmio CREA
Qualidade nas Entidades de Classe para as entidades
que se destacaram pela gestão e também em diferentes
áreas de atuação valoriza o papel de cada uma delas
na valorização das profissões por meio da participação profissional. Nosso desafio para 2009 é ampliar a
participação das entidades no processo de avaliação e
elevar o índice de pontuação dentro dos quesitos de
qualidade que fazem parte do prêmio.
Este é o último exemplar de 2008 da Revista do
CREA-PR. Para o próximo ano traremos avanços editoriais demonstrando o compromisso do Conselho com a
qualidade da comunicação voltada aos profissionais.
Desejamos a todos Boas Festas e um 2009 repleto de
paz, saúde e prosperidade.
Boa leitura!

cREA pR
Revista

DO LEITOR

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

Gostaria de parabenizar a Revista CREA-PR
pela reportagem “Perto Demais”, apresentada na edição 52. O CREA-PR novamente
cumpre seu papel ao apresentar o problema das ocupações irregulares às margens de rios, lagos e áreas de proteção
ambiental. Também alerta os profissionais
para atentarem à legislação pertinente no
início de qualquer empreendimento, bem
como mostra as ações em andamento e
em projeto para a regularização deste problema. Contudo, a reportagem apresenta
um mapa da Região Metropolitana de
Curitiba e nele não se observa a presença
do município da Lapa. Continuamente
ouvimos nos meios de comunicação de que
este município faz parte da RMC. Gostaria
de uma confirmação se esta informação é
verdadeira ou não. Novamente parabéns
pela reportagem. Atenciosamente,
Anderson Grzelkovski,
engenheiro químico

Caro Anderson, você está correto. O município da Lapa, segundo a Comec (Coordenadoria da Região Metropolitana de
Curitiba), foi o último a integrar a região,
incluído em 8 de março de 2002. O mapa
usado na reportagem está desatualizado.
O editor.

ALERTA
Prezados senhores, parabenizo pela reportagem sobre pressurização de escadas de
incêndio, ao mesmo tempo em que alerto
para que as mesmas sofram a devida fiscalização, para que o sistema seja devidamente dimensionado por engenheiros, de
forma a evitar a implantação de sistemas
que, ao invés de ajudar, agravariam a situação em incêndios, alimentando o fogo ou
dificultando o acesso às escadas. Grato,
André Caon Lima,
engenheiro mecânico
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Mercado
imobiliário em
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lançamentos e
oferta de emprego
disparam em
todo o Paraná

Leandro Taques
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ENGENHEIROS

Congresso
Mundial seráa no
Brasil pela 1 vez

ELEIÇÃO CONFEA/CREAs
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Arnaldo Alves (SECS)

EXPRESSO

A TURMA
Os 60 novos
residentes formados
em Engenharia Civil
e Arquitetura que
agora trabalham
na Secretaria de
Obras Públicas do
Paraná: prática e
aprimoramento

CURITIBA Novos engenheiros e arquitetos são residentes na SEOP

Obra pública
A Secretaria de Estado de Obras
Públicas (SEOP) conta com 60 novos residentes formados na área de
Engenharia Civil e Arquitetura. Eles
fazem parte da segunda turma de Residência Técnica da Secretaria. “Cerca de 80% dos residentes da primeira
turma já estão empregados”, conta o
engenheiro civil Manoel Guimarães
Pangrácio, assessor técnico da Secre-

taria de Obras Públicas.
Os residentes participam do Curso
de Especialização em Construção de
Obras Públicas, oferecido pela UFPR,
e desenvolvem atividades práticas
nos 14 escritórios regionais da SEOP.
“É uma experiência boa porque além
de verificar na prática questões de
acessibilidade e ambientais em diversos tipos de obras, fazemos con-
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Depois de muito impasse e demora, a duplicação da Rua Goiás, em Londrina, foi finalizada.
A rua, agora, conta com cinco
pistas separadas por um canteiro. “O objetivo é desafogar
o trânsito nas vias de acesso da
zona Oeste e oferecer melhor
fluxo para quem se direciona ao
centro pela avenida Juscelino

Kubitschek”, afirma Hirak Ohara,
arquiteto do Instituto de Planejamento e Pesquisa de Londrina (Ippul). A obra começou em
agosto de 2006. Impasses, como
desapropriação de imóveis marcaram o processo de execução e
a obra chegou a ficar paralisada.
O projeto foi orçado em R$ 620
mil. (por Muriel Amaral)

PATO BRANCO

>>

Depois de impasse, rua
Goiás é, enfim, duplicada

>>

londrina

tatos que facilitam a busca de um
emprego”, conta a arquiteta Bruna
Ludmila Cogo Guebur, que participa
do programa.
O engenheiro civil Gustavo Mazer, também residente, concorda.
“Ter os meus dois anos de trabalho
constando do Acervo Técnico é fundamental para comprovar minha
experiência quando for buscar meu
primeiro emprego”, afirma. O residente técnico recebe bolsa-auxílio
de R$ 1.245 mensais e faz de graça
o curso de especialização oferecido
pela UFPR. (por Patrícia Blümel)

71 cidades participam
de Governança

Representantes de 71 cidades, que compõem a Regional de Pato Branco do CREA-PR, participaram das
atividades que integram a Governança Cooperativa
em outubro. Entre as atividades programadas estavam duas palestras: Compatibilização de Projetos,
com o arquiteto e urbanista Adriano Scarabelot; e
Seqüestro de Carbono, com o engenheiro agrônomo
Luís César Cassol, professor doutor em Ciência do
Solo e diretor administrativo da AEAPB. (por Marielle Sandalovski Santos)

TOLEDO Ciclo debate questão ambiental com planejamento

O meio ambiente
É cada vez maior a preocupação dos profissionais da área
tecnológica com o meio ambiente. O 4º Ciclo de Palestras, promovido
pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo em parceria
com o CREA-PR, prefeitura e instituições públicas e privadas, aproximou
o assunto das abordagens ligadas ao planejamento urbano com
foco regional. O evento contou com a participação de engenheiros,
arquitetos, agrônomos, acadêmicos e lideranças empresariais e políticas.
O presidente do CREA-PR, Álvaro J. Cabrini Jr., foi representado pelo
conselheiro Edmir César Dalla Costa.
O ciclo acontece a cada dois anos e procura colocar em pauta temas
pertinentes e que possam, além de contribuir para o aperfeiçoamento
profissional, aprofundar debates de interesse de toda a comunidade,
informa o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de
Toledo, José Carlos de Jesus. Em 2002, a pauta foi centrada nos planos
diretores municipais; em 2004, sobre meio ambiente, e há dois anos o
centro das discussões foi crítica da arquitetura. (por Jean Paterno)

PARTICIPAÇÃO Antonio Ricardo Sardo, José Volnei
Bisognin, Andressa Gurzinski Pelanda, Edmir César Dalla
Costa e José Carlos de Jesus compõem a mesa do evento

>>

GUARAPUAVA

solução precária para tráfego
intenso no trevo cataratas

Entidades se
mobilizam para
garantir acessibilidade

>>

CASCAVEL

Criar meios para melhorar o fluxo de veículos
pelo Trevo Cataratas, em Cascavel, é um desafio constante à concessionária que administra o Lote 3 do Anel de Integração Rodoviário. No trevo circulam, em média, 25 mil
veículos por dia e a novidade é a instalação
de semáforos. É uma medida intermediária,
admite a Ecocataratas. O superintendente
regional do DER, Milton Podolak Júnior, diz

que se os congestionamentos não diminuírem outra solução poderá ser indicada.
O presidente da Associação Comercial e
Industrial de Cascavel, Valdinei Antonio da
Silva, reconhece que uma solução definitiva
seria a construção de viadutos. “Essa é uma
obra estratégica e urgente para a região e
para o Sul do Brasil”, segundo Valdinei. (por
Jean Paterno)

tiva
semáforo do Trevo Cataratas: solução palia
MOVIMENTO Veículos passam pelo novo

Seis entidades de Guarapuava elaboraram um documento conjunto encaminhado aos quatro candidatos a prefeito,
incluindo o prefeito reeleito Fernando
Ribas Carli, cobrando comprometimento
com a garantia da acessibilidade. As
entidades vão acompanhar o trabalho do
executivo e buscar apoio dos vereadores
para as propostas. Participam a Associação dos Engenheiros Agrônomos de
Guarapuava (AEAGRO), a Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Guarapuava
(AEAG), a Associação Brasileira de Odontologia (ABO), a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), o Sindicato dos Contabilistas de Guarapuava e o Conselho Regional
de Medicina Veterinária (CRMV). (por
Jocilaine Santos)
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PONTA GROSSA E MARINGÁ

Universidades se destacam

Duas universidades públicas do
Paraná se destacam na cena nacional,
segundo o Ministério da Educação.
O curso de Agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) é o melhor do País, de acordo
com avaliação do Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes, o Enade.
Dos 3.239 cursos avaliados, apenas
25 conquistaram conceito máximo.
Na área de agronomia o único foi o
curso da UEPG. “Nossos alunos têm
contato com pesquisa desde o primeiro ano. Há também a Fazenda Escola,
onde eles podem colocar em prática
tudo o que aprendem em sala de aula

e nas pesquisas”, afirma o coordenador e professor do curso, engenheiro
agrônomo Rodrigo Matiello.
Já a Universidade Estadual de Maringá é a melhor do Paraná, de acordo
com ranking divulgado em setembro
pelo MEC. O critério leva em conta a
qualidade dos cursos de graduação e
pós-graduação.
Foram avaliadas 173 universidades. A UEM, com 341 pontos, apresentou o melhor índice entre todas
as universidades do Paraná, ficando
à frente, inclusive, da Universidade
Federal do Paraná, a mais antiga do
Brasil. (por Diniz Neto)

PALAVRA DO MEC A Universidade Estadual de Maringá é a melhor do Estado

>>

Entre as
melhores

EQUIPE AEAVI fez curso para a construção civil

UNIÃO DA VITÓRIA
COMO É fazer UM
PROJETO PARA O CONAMA

A construção civil é um dos setores que gera
volume de resíduos que impactam o meio ambiente. Como medida de combate e prevenção,
vigora a Resolução nº 307 do Conama. Para
qualificar os profissionais, a AEAVI (Associação
dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do
Vale do Iguaçu) promoveu o curso de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção
Civil, com a arquiteta e urbanista Rosimeire
Suzuki Lima. Quarenta pessoas, entre profissionais e estudantes, participaram. Para
o presidente da AEAVI, engenheiro químico
e civil Adailton Marcelo Lehrer, o conhecimento produzido por meio do curso
“agrega valor ao trabalho do profissional”. (por Marielle Santos)

>>

LONDRINA

ARQUITETO VAI À
FINAL NA PETROBRAS
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O arquiteto londrinense Eduardo Suzuki ficou entre os três finalistas do
concurso da Petrobras para a concepção do projeto arquitetônico do
Centro de Informação do Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Uma das diretrizes para a idealização do projeto é a contemplação
dos conceitos de sustentabilidade. “O
projeto era ousado. Havia um sistema
de captação de águas pluviais, jardins
suspensos em lajes e integração com
o espaço já existente”, afirma o arquiteto. (por Muriel Amaral)

CASCAVEL Campo Fácil beneficia 560 famílias de produtores

Ficou mais
fácil
560 famílias de pequenos produtores
rurais de Cascavel participam de um projeto inovador que colhe bons resultados
há dez anos. É o Campo Fácil, uma parceria da Associação Regional de Engenheiros Agrônomos, CREA-PR e Secretaria
Municipal de Agricultura. O presidente
da Areac, Odolir Antonio Bortoluzzi, considera o Campo Fácil uma eficiente ferramenta de combate ao êxodo. “Quanto
mais acompanhamento especializado ele
tiver, mais vai produzir e melhor será sua
condição de vida”.
A Areac e seus parceiros bancam um
profissional habilitado exclusivamente
para dar assistência especializada às fa-

mílias. Agrônomos associados também
contribuem. O estímulo à diversificação é
outra das características do Campo Fácil.
Um número mostra o alcance do
Campo Fácil: as famílias assistidas conseguiram, este ano, R$ 4 milhões de recursos do Pronaf, Programa de Apoio à
Agricultura Familiar.
“Essa é uma das formas que as entidades tecnológicas, o CREA-PR, prefeituras e outros parceiros encontram de colaborar com a comunidade. E os resultados
estimulam todos a continuar e a ampliar
ainda mais ações como o Campo Fácil”,
diz o presidente do CREA-PR, Álvaro J.
Cabrini Jr. (por Jean Paterno)

Curso de agronomia
da UFPR é um dos
mais antigos do País

O curso de Agronomia da Universidade Federal
do Paraná comemora 90 anos este ano. “O curso de Agronomia possui uma rica história que
se confunde com a do Brasil”, afirma o engenheiro agrônomo Luiz Lucchesi, coordenador
do curso. Em outubro uma solenidade marcou
a data, mas as comemorações vão continuar
durante este ano e o próximo. “Além de festejar esse importante marco queremos propor
uma reflexão sobre a importância do curso de
Agronomia para a economia e sustentabilidade
ambiental”, explica Lucchesi. Para saber mais
acesse: www.ufpr90anosagronomia.v20.com.
br (por Patrícia Blümel)

>>

>>

CURITIBA

GUARAPUAVA
Jogos reúnem 310 profissionais
em 14 modalidades e integra

Mais de 310 profissionais participaram da primeira edição dos Jogos dos
Profissionais Liberais (Jogproli), em
Guarapuava. A iniciativa, da Associação dos Engenheiros Agrônomos de
Guarapuava (AEAGRO), contou com
o apoio de cinco entidades de classe.
Foram disputadas 14 modalidades e
distribuídas 330 medalhas e 42 troféus. Segundo o presidente da

INTEGRAÇÃO
Participantes dos
Jogos dos Profissionais
Liberais, em Guarapuava

AEAGRO, o engenheiro agrônomo José
Roberto Papi, o objetivo do evento foi
promover a integração das entidades
de classe e dos profissionais. Devido
ao bom resultado, os profissionais e
suas entidades já solicitaram a realização da segunda edição dos jogos no
próximo ano. (por Jocilaine Santos)
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perguntas e respostas

CENÁRIO Crise financeira deve levar à nova reorganização do poder

Nova
ordem mundial
Para o arquiteto e jornalista Lorenzo Carrasco Bazúa, a humanidade
precisa voltar a construir e produzir bens e serviços úteis, em vez de
ficar especulando e jogando no cassino financeiro global

“
“
10

contribuição
O mundo precisa,
e o Brasil pode
contribuir muito, de
um novo paradigma
global baseado na
cooperação e na
busca compartilhada
do desenvolvimento e
do progresso”

De volta
A humanidade precisa
voltar a construir
e produzir bens e
serviços úteis, em vez
de ficar especulando
e jogando no cassino
financeiro global”

por Patrícia Blümel
Carrasco Bazúa afirma nesta entrevista que a nova crise mundial
representa a “ruptura de um paradigma de governança dos assuntos
mundiais”. Mas ele vê oportunidades e acredita que é preciso um esforço conjunto dos vários setores sociais para garantir atualização dos
profissionais das áreas tecnológicas.
O Brasil vivia um momento de euforia econômica com a retomada do
crescimento. Os profissionais das áreas da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia comemoravam as novas oportunidades de negócios. Como a
crise financeira mundial pode alterar este quadro?
lorenzo carrasco Evidentemente, nenhum país poderá se isolar da
crise mundial, que é de ruptura de um paradigma de “governança” dos
assuntos mundiais – relações internacionais, interdependência econômica, demográfica, alimentícia e até mesmo as relações homem-natureza, ofuscadas pelos exageros do radicalismo ambientalista. Também
não há a possibilidade de soluções isoladas que funcionem por muito
tempo, embora acordos e entendimentos regionais possam minimizar
certos problemas e contribuir para as soluções globais.
Na verdade, o que o mundo precisa, e o Brasil pode contribuir
muito para esse entendimento, é de um novo paradigma global baseado na cooperação e na busca compartilhada do desenvolvimento e do
progresso, para enfrentar os grandes desafios mundiais das próximas
décadas: alimentar uma população que logo chegará aos 10 bilhões;
proporcionar infra-estrutura básica para a grande maioria da população; ajustar as instituições multilaterais ao cenário de poder multipolar que está se formando em oposição ao virtual unilateralismo
imposto pelos EUA desde a queda do Muro de Berlim e a implosão da
URSS e enfrentar o crime organizado transnacional; dentre outros.

Continua nas páginas 12 e 13

PARA SAIR
DA CRISE
Carrasco Bazúa,
para quem a
superação da crise
exige investimentos
maciços em atividades
produtivas, com
destaque para as áreas
de infra-estrutura. Ele
cita o “New Deal”, nos
EUA, como exemplo
de que a estratégia
funciona
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perguntas e respostas

O TEMPO TODO
As bases tecnológicas
da economia estão
mudando muito
rapidamente e
isto requer dos
profissionais
atualização
e reeducação
permanente, já que
novas atividades e
profissões estão sendo
criadas e recicladas o
tempo todo”

Não mais
Os EUA continuarão
sendo uma
superpotência, mas
dificilmente voltarão
a ter a capacidade
que tinham de impor
ao resto do mundo
os desígnios das suas
elites dirigentes”

Principalmente, será preciso acabar com a “financeirização” que tomou
conta da economia mundial nas últimas décadas e fez as gerações mais recentes acreditarem que dinheiro pode gerar dinheiro, sem passar pelas atividades produtivas típicas da engenharia.
Quanto aos investimentos, a superação de uma crise como essa passa necessariamente por investimentos maciços em atividades produtivas, principalmente nas áreas de infra-estrutura, uma receita que já demonstrou a sua
eficácia na Grande Depressão da década de 1930, “New Deal” do presidente
dos EUA, Franklin Roosevelt. Aqui será preciso usar crédito público para
esses propósitos.
Momentos de crise também abrem novas oportunidades que, se identificadas,
podem significar ganhos e expansão para alguns setores. Em sua opinião quais
são as novas oportunidades para as empresas e profissionais?
lorenzo carrasco Como sugeri antes, não se trata de adotar uma atitude
passiva diante da crise, como se ela fosse resultante de uma força histórica e
natural irresistível, e ficar tentando identificar “cirurgicamente” os setores que
poderiam se beneficiar desse ou daquele aspecto dela. É evidente que as crises
sempre oferecem oportunidades – o ideograma chinês para crise é composto por
um que significa “risco” e outro que significa “oportunidade”, e não por acaso
a China está formando mais engenheiros do que todos os outros países juntos.
Insisto: a humanidade precisa voltar a construir e produzir bens e serviços úteis,
em vez de ficar especulando e jogando no cassino financeiro global.
E para os profissionais e empresas da área tecnológica, quais seriam estas oportunidades? Como identificá-las?
lorenzo carrasco As bases tecnológicas da economia estão mudando
muito rapidamente com a aceleração da chamada Revolução Tecnocientífica,
e isto requer dos profissionais de todas as áreas atualização e reeducação
permanente, já que novas atividades e profissões estão sendo criadas e recicladas o tempo todo. Para isso, é indispensável um esforço conjunto entre o
setor empresarial, o sistema educacional e as autoridades em geral, pois as
oportunidades e os ganhos são compartilhados por toda a sociedade.
No Brasil, o presidente Lula já declarou que não deve socorrer bancos que apostaram em ações e tiveram prejuízos. Qual a sua análise sobre esta situação? O
Brasil tomou a atitude correta?
lorenzo carrasco Não se trata simplesmente de socorrer bancos e empresas temerários, mas de identificar aqueles cujo funcionamento e existência
têm importância estratégica para o País. Nestes casos, se justificariam intervenções oficiais, desde que as administrações que levaram as empresas a tal
situação sejam devidamente afastadas e até mesmo punidas.
Qual o cenário internacional no momento? Em sua opinião os Estados Unidos
devem sair fortalecidos deste processo?
lorenzo carrasco O mundo passa por uma grande reorganização de poder
global, na qual novos países e blocos de países estão emergindo como protagonistas, entre eles o Brasil. Neste cenário, os EUA continuarão sendo uma
superpotência, mas dificilmente voltarão a ter a capacidade que tinham de
impor ao resto do mundo os desígnios das suas elites dirigentes.

+ 3 PERGUNTAS

Crise deve ampliar
protecionismo agrícola
SISTEMA FIEP
O Brasil tem grandes vantagens comparativas no agronegócio, mas sofre com as
políticas protecionistas da União Européia. A crise financeira mundial é uma janela de
oportunidade para que os países emergentes e os desenvolvidos possam avançar nos
acordos de intercâmbio comercial sem prejuízo para o lado mais fraco?
lorenzo carrasco Ao contrário dos que viam a primazia dos mercados como
o fator supremo na organização econômica das sociedades e dos países, o mundo está retornando à primazia dos estados nacionais, voltando-se a falar em
conceitos como segurança alimentícia e energética nacionais. No caso da agropecuária, é ilusório acreditar que os países europeus, por exemplo, abram mão
da sua própria capacidade produtiva, o que significa que não vale a pena insistir numa retomada da Rodada de Doha da OMC. Basta atentar para os pronunciamentos que tem feito o presidente francês Sarkozy, no sentido de proteger
os setores considerados estratégicos da economia. É difícil prognosticar o que
poderá acontecer, mas se não houver uma retomada do desenvolvimento em
escala mundial, em que cada país possa desenvolver plenamente as suas forças
produtivas, o “livre comércio” tende a dar lugar a protecionismos.
Hamilton Pinheiro Frank Presidente do Sinduscon-PR (Sindicato da
Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná)
O sistema brasileiro de financiamentos tem o privilégio de usar recursos de duas fontes
internas e de remuneração fixa: a caderneta de poupança e o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS). Considerando-se que estas fontes de recursos não foram afetadas pela
crise, que oportunidade poderia obter o setor da construção civil?
lorenzo carrasco O Governo já está acenando com investimentos diretos da
Caixa Econômica na construção civil, o que parece positivo. Porém, um problema é que muitas empresas entraram nos mercados de derivativos, não para se
proteger, mas para especular. Não se sabe o tamanho do rombo, mas este é o
tipo de “investimento” que precisará ser regulamentado e até mesmo proibido.
João Paulo Koslovski Presidente do Sistema Ocepar
O Acordo de Livre Comércio da América do Norte garantiu ao México um aumento em
suas exportações, especialmente para os Estados Unidos. Com a crise, o México perderá
o seu principal comprador, obrigando-o a diversificar suas parcerias. O Brasil, por meio
das cooperativas agropecuárias, poderia ser parceiro neste comércio bilateral?
lorenzo carrasco Na verdade, são 90% das exportações mexicanas que vão
– ou iam – para os EUA. De fato, o México já está sendo afetado e tende a ser
mais ainda, na medida em que se aprofunde a recessão nos EUA. Quanto ao intercâmbio com a América do Sul, em geral, o México precisa recuperar e renovar
a sua capacidade produtiva na agricultura e irá requerer alimentos, tecnologia
agropecuária e outros itens, que podem proporcionar uma série de oportunidades
de negócios. Será uma oportunidade para o México voltar a mirar para a América
do Sul, o que havia esquecido nas últimas décadas, com a ilusão de que bastaria
se atrelar umbilicalmente aos EUA para se tornar um país desenvolvido.

PERFIL
O PROFISSIONAL
Lorenzo Carrasco
é jornalista e arquiteto.
Nascido em Sinaloa, México, estudou
Arquitetura na Universidade Nacional
Autônoma do México. Trabalhou como
jornalista na revista Executive Intelligence Review e como correspondente
das revistas EIR e Resumen Ejecutivo
no Brasil.
Fundador e diretor da revista Fusión
Nuclear e fundador e membro do conselho editorial da revista Benengeli.
Membro fundador do Instituto Schiller.
Fundador do Movimento de Solidariedade Ibero-americana (MSIa). Articulista do jornal quinzenal Solidariedade
Ibero-americana.
Sócio-fundador da Capax Dei Editora.
Membro do conselho editorial dos boletins semanais Resenha Estratégica e
Alerta Científico e Ambiental.
Coordenador editorial dos livros:
Uma demão de verde; A Economia dos
Isótopos e Máfia Verde: o ambientalismo a serviço do Governo Mundial.
Coordenador editorial e co-autor dos
livros Máfia Verde 2: ambientalismo,
novo colonialismo e A hora das
hidrovias: estradas para o
futuro do Brasil
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GUIA CREA-PR

o conselho ao seu dispôr

VÁ DIRETO
Diversos serviços podem ser resolvidos pelos
profissionais diretamente pelo SAT
Um serviço criado pelo CREAPR, em 2003, faz cada vez mais
sucesso. O Serviço de Auto-Atendimento (SAT) facilita o acesso dos
profissionais no encaminhamento
de serviços que não possuem taxas.
“O SAT foi criado primeiro na Regional Curitiba do conselho, onde
atualmente existem duas urnas
para auto-atendimento, uma interna e outra externa, que funciona 24
horas”, explica o economista João
Luiz Pontarola, facilitador do setor
de Atendimento ao Público.
Em Curitiba, em 2004, foram
3.998 serviços pelo auto-atendimento interno e 153 pelo externo.
Até setembro deste ano o número é de 1.286 pela urna interna e

259 pela externa. Com o sucesso,
em Curitiba, o sistema foi também
implantado para as Regionais de
Londrina, Maringá e Ponta Grossa,
mas somente durante o horário de
atendimento da unidade. Em Maringá também existe um posto de
SAT na Prefeitura.
O engenheiro civil Darcy Meira
Souza Filho usa o serviço. “Quando
tenho muita pressa faço o encaminhamento pelo auto-atendimento.
O retorno é rápido e eficiente. Uso
o serviço desde 2003 e recomendo
aos demais profissionais”, conta.
Pontarola explica que os envelopes
são recolhidos todos os dias após o
encerramento do horário de atendimento ao público.

FÁCIL João Luiz Pontarola, facilitador, mostra um terminal
de auto-atendimento: eficiente e mais rápido

PASSO
A PASSO

>>

AGILIDADE SAT do CREA-PR agiliza acesso ao conselho

Todos os serviços que não
têm cobrança de taxas
podem ser feitos pelo
auto-atendimento
SAT:
Retirar os formulários de solicitação de serviços na recepção
da Inspetoria em horário de
atendimento, das 9 às 16h50.
Preencher todos os campos e
assinar (o envelope é auto-explicativo).
Inserir a documentação acompanhada do requerimento de
acordo com o assunto.
Destacar o protocolo, lacrar o
envelope e inserir na urna.

SAT 24 HORAS:
Retirar os formulários de solicitação de serviços com antecedência na recepção da Inspetoria ou
via Internet – www.crea-pr.org.
br – ícone produtos/serviços/
formulário
Retirar o envelope da urna do
auto-atendimento que fica no
portão da Regional Curitiba
(Rua Padre Camargo, 285).
Preencher todos os campos e
assinar (o envelope é auto-explicativo).
Inserir a documentação acompanhada do requerimento de
acordo com o assunto.
Destacar o protocolo, lacrar o
envelope e depositar na urna.
Em caso de dúvida, basta ligar
para o 0800-410067, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18
horas.

CURTAS
vem aí Plenário aprova construção de nova sede do CREA-PR

um novo lugar
Em uma reunião extraordinária, em outubro, feita pelo Plenário do CREA-PR, foi
decidido, unanimemente, pela construção
da nova sede do Conselho no terreno na Rua
Mateus Leme, em Curitiba. No encontro, que
reuniu conselheiros, representantes de entidades de classe e profissionais, a questão foi
amplamente discutida e as reivindicações e
ponderações com relação aos conceitos do
concurso que escolherá o Projeto Arquitetônico da Nova Sede, acatadas.

O concurso será realizado pelo Instituto
de Arquitetos do Brasil (IAB) - PR. Toda a divulgação será feita pelo site do CREA-PR. “A
criatividade dos profissionais da Arquitetura
trará uma solução que seja referência para
a sociedade no atendimento aos princípios
de sustentabilidade e conceitos elencados
pelo Plenário. O resultado será o engrandecimento da arquitetura e engenharia paranaenses”, diz o presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo, Álvaro J. Cabrini Jr.

Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba-PR
e-mail comunicacao@crea-pr.org.br
site www.crea-pr.org.br
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ADMINISTRAÇÃO

MOTIVAÇÃO

O que importa

Para ser feliz

No livro “Tamanho não é Documento
– Estratégias para a Pequena e Microempresa Brasileira”, o autor Belmiro Valverde
Jobim Castor, doutor em Administração
Pública, apresenta um conteúdo amplo
e profundo da administração estratégica
em uma linguagem de fácil entendimento
e leitura. O livro aborda as quatro capacidades estratégicas – de pensar estrategicamente, de
planejar estrategicamente, de executar e de exercer
controle dos resultados estratégicos
obtidos – abordados sob a ótica das
pequenas empresas.

Com o livro “Insatisfação & Felicidade
– Ciclo Motivacional”, os autores João
Carlos Motti, engenheiro mecânico e Eduardo Bettega, comunicador social, refletem
sobre a necessidade de se trabalhar e viver
com motivação. O livro pretende servir de
inspiração para a busca da felicidade, que,
segundo os autores, só é possível com a
eterna insatisfação. É uma
publicação leve, de
fácil compreensão e
voltada para todas as
pessoas com interesse
em repensar seus conceitos e aproveitar os
desafios da vida como
aprendizado para a felicidade.
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Editor-adjunto Patrícia Blümel
Colaboram nesta edição
CREA-PR Rolf Gustavo Meyer
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BEM AVALIADOS Entidades do Paraná se destacam em gestão e são valorizadas

para a

prêmioqualidade
Vencedores do 1º
Prêmio CREA de
Qualidade foram
divulgados em
novembro
As entidades de classe vencedoras do 1º ciclo do Prêmio CREA
de Qualidade nas Organizações
Profissionais foram divulgadas em
novembro, durante o 34º Encontro
Paranaense de Entidades de Classe.
Participaram 30 das 83 entidades
filiadas ao Conselho. “Ficamos surpresos com a boa avaliação que obtiveram as entidades participantes.
Avaliamos nove critérios rígidos em
excelência em gestão, que somavam um máximo de 1.001 pontos
e as entidades tiveram pouca dife-

rença de pontuação, o que é muito
bom, levando em consideração que
é a primeira avaliação”, explica o
gerente da Assessoria de Apoio às
Entidades de Classe e coordenador
do PCQ, administrador Claudemir
Marcos Prattes.
A entidade vencedora foi a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá (AEAM), com 612
pontos. Em segundo lugar ficou a
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel (AEAC), com
587 pontos e, em terceiro, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos
do Noroeste do Paraná (AEANOPAR), com 585 pontos.
Receberam prêmios de destaque
a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Noroeste do Paraná (AEANOPAR), Associação Regional de
Engenheiros Civis de Irati (ARECI),
Associação dos Engenheiros Agrô-

nomos do Paraná – Curitiba (AEAPR), Associação dos Engenheiros
e Arquitetos de Cascavel (AEAC),
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Largo (AEACL),
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá (AEAM) e Instituto
de Engenharia do Paraná (IEP).
“Todas as entidades, independentemente de sua colocação, receberam um diagnóstico com a relação
dos pontos fortes e fracos e uma análise de cenário e também receberão
assessoria do CREA-PR para realizar
o seu planejamento estratégico”, explica Claudemir. As entidades foram
avaliadas por 23 auditores, treinados pelo Conselho. O segundo ciclo
do PCQ também foi lançado durante
o Encontro de Entidades. “Esperamos contar com a participação de
pelo menos 50 entidades neste próximo ciclo”, conta Claudemir.

VALE A PENA O presidente do CREA-PR na premiação e com vencedores (na outra página): valorizando quem faz a diferença
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palavra de

quem venceu

1ºlugar

2ºlugar

3ºlugar

Confira o que pensam os presidentes das três entidades premiadas
2º lugar:
“A iniciativa do CREA ao instituir esse
prêmio foi muito importante porque
permitiu um levantamento pormenorizado das entidades existentes no Paraná e de sua estrutura voltada aos profissionais associados. Esse diagnóstico
viabilizou ainda uma série de indicadores que podem contribuir para novas
ações visando a aprimorar a atuação
das entidades de classe”
Ivete Liliane Dillenburg Giovanella engenheira civil e agrícola e presidente da AEAC

1º lugar:
“O PCQ é um reconhecimento público e
profissional ao desenvolvimento e trabalho das entidades. Para a AEAM foi
importante a participação, pois incentivou os trabalhos da diretoria e associados, proporcionando uma avaliação
e diagnóstico da gestão da entidade e
aproveitamos as exigências em alguns
itens para ampliarmos nossos controles e definirmos uma estratégia para os
próximos cinco anos.”
Marcos José Marques – engenheiro
químico e presidente da AEAM

>>

os NOVE

critérios

Confira os itens pesquisados

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3º lugar:
“Foi muito importante participar porque julgávamos que estávamos com a
gestão adequada, mas com o prêmio,
vimos que há adequações para fazer.
A participação foi fundamental para
melhorar e identificar pontos fortes e
fracos. Percebemos que há muito para
fazer e estamos empenhados em melhorar cada vez mais a gestão de nossa
entidade.”
Maria Felomena Alves de Oliveira
Sandri – engenheira civil e presidente
da AEANOPAR

Modelo de gestão - AEANOPAR
Política de atuação dentro do Sistema
CONFEA/ CREA - ARECI
Qualificação profissional - AEAPR - Curitiba
Ambiente associativo - AEAC e AEAPR - Curitiba
Defesa ética dos direitos dos profissionais e
melhoria do ambiente do exercício profissional
- ARECI
Participação em políticas, engenharia, arquitetura
e agronomia públicas - AEACL
Comunicação - AEAM
Liderança - IEP
Responsabilidade administrativa
e social - AEAPR - Curitiba

AEANOPAR - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Noroeste do Paraná; ARECI - Associação
Regional de Engenheiros Civis de Irati; AEAPR Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná
- Curitiba; AEAC - Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Cascavel; AEACL - Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Campo Largo; AEAM
- Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá; IEP - Instituto de Engenharia do Paraná.

PARTICIPAÇÃO Força feminina em destaque

Mulheres estão à frente de
entidades modelo de gestão
Merece destaque nesta primeira edição do PCQ que, das
três entidades premiadas, duas
são presididas por mulheres. “As
mulheres estão cada vez mais à
frente de entidades de classe”,
afirma a arquiteta e engenheira de segurança Vera Lúcia de
Campos Corrêa Shebalj, presidente do Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Enge-

nharia do Paraná (IBAPE-PR).
Segundo ela, as mulheres
têm se destacado por sua perseverança. “Não desistimos fácil
e nos empenhamos muito para
mostrar a nossa capacidade de
gestão”, explica Vera. Das 89
entidades de classe ligadas ao
CREA-PR, onze são presididas
por mulheres profissionais das
áreas tecnológicas.
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ÁGUA MINERAL Brasil tem 672 concessões ativas de lavra e produção é destaque

em alta

Mercado movimenta cerca de US$ 450 mi por ano e cresce uma média de 15%

18

O Brasil possui uma vasta fonte
de água mineral. Dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) apontam que existem
672 concessões ativas de lavra de
água mineral e potável de mesa.
Contando as inativas, o número
chega a 779 (dados de 2003). São
dados que mostram que é um setor
relevante e que se destaca em relação a outras commodities minerais.
Números da Associação Brasileira de Águas Minerais (ABINAM),
de 2004, embasam a importância do
setor. Segundo o geólogo Carlos Alberto Lancia, presidente da entidade,
o mercado de águas minerais e potáveis de mesa no Brasil movimenta
cerca de US$ 450 milhões por ano,
com crescimento anual médio de
15% desde 1995.
Apesar de sua importância econômica, somente em 2005 foi reativada, por meio da portaria 52/2005,
a Comissão Permanente de Crenologia no DNPM, como instrumento de
gestão destes recursos. A crenologia estuda as ações medicamentosas das águas minerais e termais.

Segundo Lancia, a palavra vem do
grego krenos, que significa fonte
ou manancial e logo, que significa
tratado. “Compreende todos os estudos de fontes de água mineral que,
dentro das atividades de mineração,
tem uma importância fundamental
por ter relação direta com a saúde
das pessoas. É uma forma de provar,
por meio de estudos científicos, as
propriedades da água mineral para
a saúde”, explica.
Segundo ele, essas propriedades
são a composição química e física das
águas, que podem ter efeitos terapêuticos. Isso tanto das águas minerais termais, quanto das radioativas.
A crenologia é uma especialidade da
medicina e não é muito difundida no
Brasil, mas já é muito utilizada para
efeitos terapêuticos na Europa.
No Brasil, a comissão tem objetivos que vão além da questão da
saúde, como estabelecer critérios
para a classificação das águas minerais envasadas e discutir a atualização do Código de Águas Minerais, com ênfase na caracterização e
classificação das águas.

POR AQUI

Região Sul produz
545 milhões de
litros anualmente
A região Sul do País é a terceira
em concentração de áreas hidrominerais. São 29 áreas no total, sendo
11 no Paraná, com produção de 545
milhões de litros anuais, segundo
dados de 2003. No Paraná são comercializadas 20 marcas de água
mineral em garrafão retornável de
10 e 20 litros e 47 marcas em embalagem descartável de 200 ml a seis
litros. “Estes números mostram um
mercado altamente pulverizado”,
explica Lancia, que também é diretor da terceira maior envasadora do
País, a Empresa de Águas Ouro Fino,
que possui 2,5% do mercado brasileiro.

O EVENTO Cerca
de 300 pessoas
participaram
do seminário:
conscientização para
planejamento

seminário Falta planejamento para arborização urbana

no lugar certo
Plantio de árvores
e construção de
calçadas na cidade
devem seguir estudo
A falta de planejamento para a arborização urbana levou muitas cidades
brasileiras a enfrentar dificuldades com
espécies que foram plantadas em lugares
inapropriados e que hoje competem com
calçadas, redes de concessionárias de água
e energia e mobiliário urbano.
Algumas cidades buscam soluções,
como é o caso de Curitiba e Maringá. Ambas fizeram levantamento, diagnóstico
e elaboraram um plano de recuperação e
manutenção das árvores.
Para discutir esses e outros aspectos que
envolvem a arborização e sua interferência
na acessibilidade, o CREA-PR realizou o 1º
Seminário Estadual de Arborização Urbana
e Acessibilidade. “A arborização deve ser

pensada de forma planejada e integrada”,
defende a engenheira florestal, doutora
Daniela Biondi, professora da Universidade
Federal do Paraná (UFPR).
Em sua palestra sobre “Requisitos Básicos para Adequação das Árvores ao Meio
Urbano”, a engenheira explicou que é preciso levar em conta os aspectos funcionais,
ambientais e estéticos no planejamento da
arborização.
“Para definir qual a melhor espécie e
evitar conflitos na arborização é preciso
fazer um estudo do local e também ouvir
a preferência dos moradores”, explica Daniela. A partir deste levantamento se estabelecem objetivos gerais e específicos. “É
nesta fase que se define o que se quer com
a arborização. Se o objetivo é ecológico:
sombra, conforto térmico; social: aumento
da qualidade de vida ou financeiro: valorização imobiliária; ou ainda turístico.”
Segundo a engenheira florestal, todos
estes aspectos devem ser levados em conta
antes de se definirem quais espécies e onde
serão plantadas.

HISTÓRIA Presidente do IAB-PR diz que portugueses priorizaram espaço privado

“Espaços públicos têm a ver com a colonização”
O presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-PR), Jeferson Dantas
Navolar, explicou, na abertura do evento,
que esta é uma questão histórica. “A qualidade dos espaços públicos tem a ver com
a colonização. A colonização portuguesa
priorizou o que é privado, então os espa-

ços públicos, como as vias e seus aspectos
não receberam a devida atenção.”
O arquiteto afirma que a ênfase está
mudando e Curitiba já está buscando reverter esta questão. “Aos poucos estão
sendo planejados os espaços públicos
para atendimento amplo a toda a popu-

lação, mas é um processo que leva tempo para ser revertido”, afirma Navolar.
O seminário foi uma ação do Programa de Acessibilidade do CREA-PR, promovido em conjunto com a Associação
dos Engenheiros Agrônomos do Paraná
(AEAPR-Curitiba).
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MEIO AMBIENTE Meta de programa é aproveitar resíduos e controlar emissões de carbono

O negócio da

madeira
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Programa da Fupef com o CREA-PR propõe ações de sustentabilidade em
regiões carentes e valorização do uso da madeira em construções sustentáveis
por Sergio Del Giorno
A utilização da madeira para qualquer fim prevalece, para muitos, como
um sinal de devastação ambiental. Em
muitos sentidos isso é verdade, quando
é feita sem controle legal, licenciamento
ou manejo correto. Mas a madeira está
em quase tudo, e é verdadeiramente um
elemento renovável, reaproveitável e,
importante dado nos tempos de aquecimento global, é um excelente material fixador de carbono, que representa
cerca de 50% de sua composição. Com
uma vasta porção de floresta tropical
amazônica, formada pela chamada madeira legal, e também com uma grande
vocação agroflorestal, com as culturas de
madeira plantada de pinus e eucalipto, o
Brasil está literalmente jogando fora parte de toda essa riqueza. De acordo com
dados da Fupef (Fundação de Pesquisas
Florestais do Paraná), cerca de 28% de
toda madeira legal extraída é simples-

mente descartada e queimada. É aí que
entra um ambicioso programa da entidade: “2020 – Emissões Controladas”, que
tem no CREA-PR um de seus apoiadores e sustentadores, neste caso, com foco
para as florestas plantadas.
O programa, que também tem apoio
da UFPR, tem como foco estimular práticas, ações e técnicas que contribuam
para a sustentabilidade e tragam benefícios ambientais, no caso, a minimização da emissão de carbono e o aumento
de sua fixação em produtos comerciais.
Daí a importância do uso da madeira. De
acordo com o engenheiro florestal Marcelo Lubas, secretário executivo e pesquisador da Fupef, o programa é aberto
a todos os municípios paranaenses, mas
sua aplicação inicial será preferencialmente nas cidades que têm IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) de menos de 0,700, os mais baixos
do Estado.
Ao verificar os últimos dados dispo-

níveis do IDH-M, de 2000 (veja mapa),
nota-se que, se comparados os três Estados da região Sul e São Paulo, o Paraná
era o que mais tinha municípios (75) nesse
nível, situação que, segundo Lubas, pode
se manter até hoje. O programa busca
contribuir na busca de novas alternativas
de geração de renda e controle ambiental
para prover o desenvolvimento sustentável dessas regiões mais pobres. “E a partir
dessas atividades, o foco é ter emissões
de carbono mais controladas em 2020.
Ou seja, se emitimos por um lado, que
consigamos minimizar por outro e também fixar parte desse carbono, no caso,
em produtos da cadeia produtiva da madeira”, diz Lubas.
VALOR O pesquisador e
engenheiro florestal Marcelo
Lubas, da Fupef: programa
propõe várias linhas de
ação para estimular
negócios

>> NAS PÁGINAS 22 E 23 Projeto é amplo e a parceria com o CREA-PR
Veja o mapa por município do Índice de
Desenvolvimento Humano em quatro Estados.
Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento

>>

O IDH-M

Fonte: Ipardes, 2000

< 0,700
>= 0,700 a < 0,764
>= 0,764 a < 0,800
>= 0,800 a < 0,850
>= 0,850
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JUNTOS Os diretores da Fupef, engenheiros florestais Nelson Nakagima, José Luiz Bolicenha, Dimas Agostinho e Dartagnan Baggio
Emerenciano: atuação em parcerias para execução das atividades num projeto de incentivo ao desenvolvimento do Estado

INOVADOR Uma das metas é incentivar uso de terra ociosa para plantios florestais

Participação é ampla, com várias áreas
O engenheiro florestal Nelson
Nakagima, diretor Administrativo da
Fupef, destaca a abrangência do projeto, que envolve várias áreas da engenharia florestal e do meio ambiente em
prol do desenvolvimento das cidades.
“Outro objetivo nosso é fomentar entre
os pequenos e médios produtores rurais o aproveitamento das áreas ociosas de suas propriedades para plantio
de espécies florestais com a finalidade de seqüestro e fixação de carbono
e também para um futuro estoque de
madeira”, diz. Com relação às madeiras
tropicais, ele lembra que mais de 28%
são desperdiçadas na forma de resíduos que, normalmente, tendem a virar
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fumaça. “A maioria das empresas que
processam essas madeiras acaba queimando esse resíduo”, diz Nakagima.
Uma das linhas de ação do programa é o ciclo de workshops intitulados
“Madeira legal no combate ao aquecimento global” e “Matéria-prima:
madeira – Vantagens ambientais no
uso da madeira em construções”. O
primeiro visa a estimular o uso de resíduos de madeira legal para outros fins,
como na Tecnologia Primas, da própria
Fupef, de produção de pastilhas para
mosaicos. O segundo tem o objetivo de
mostrar que a madeira é uma opção
ecologicamente viável e rentável. Ele
também destaca a importante vertente

social, com atividades como a Oficina
do Pinhão, de identificação e uso de
novas fibras vegetais para artesanato e
outros usos (veja quadro na pág. 25).
Para o engenheiro florestal Dartagnan Baggio Emerenciano, diretor
Científico da Fupef e coordenador do
curso de Engenharia Florestal da UFPR,
a base do programa é o tripé da sustentabilidade: ambiental, social e econômica. “O termo de cooperação com
o CREA-PR é de grande importância
para a interação da entidade com as
propostas da Fupef na área de sustentabilidade, voltadas ao estudo de oportunidades para o desenvolvimento dos
municípios”, afirma.

CREA-PR ajuda a
multiplicar informação
O CREA-PR, por meio de convênio
assinado com a Fupef, vai somar as
potencialidades das duas instituições
e realizar ações conjuntas para o uso
racional dos recursos naturais e o aprimoramento dos profissionais através
de cursos, palestras e workshops, diz a
geógrafa Cacilda Redivo, coordenadora do PRO-CREA.
“O foco da primeira etapa da parceria é a inserção de uma nova percepção, por parte dos profissionais, sobre
o maior uso da madeira bem como a
apresentação dos novos produtos que
estão sendo especificados, como o sistema pastilhado de madeira, fruto da
Tecnologia Primas, desenvolvida pela
Fupef”, diz.
O Conselho utilizará as ferramentas disponíveis para apresentar e aproximar os profissionais dessa questão

importante. Participarão também do
desenvolvimento das seis linhas de
ação do projeto as entidades de classe
paranaenses, que encontrarão no projeto a ampliação do mercado de trabalho dos profissionais, além do uso de
novas tecnologias.
De acordo com ela, o conselho
também participará ativamente no
projeto Diagrama das Araucárias do
Estado do Paraná, de qualificação das
comunidades para a produção de artigos artesanais a partir do sapé da
araucária (veja quadro na pág. 25).
“É uma proposta que, através de diferentes aplicações, cria um produto
artesanal de qualidade e traz renda à
população mais carente”, diz. Outras
ações também estão previstas e serão
desenvolvidas com o apoio das entidades de classe paranaenses.

>>

NAS PÁGINAS 24 E 25
As seis ações que dão a largada no programa

perguntas
O programa “2020 – Emissões Controladas” é um avanço em termos da relação
institucional com a sociedade?
É um grande avanço. Hoje procuramos fazer
as parcerias, e esta é uma excelente parceria
da Fupef com o CREA nessas questões ambientais. O CREA tem papel fundamental por
causa dos profissionais habilitados. Podemos
assim ter maior divulgação das nossas ações,
priorizando principalmente a categoria dos
engenheiros florestais, mas também envol-

vale a pena

As vantagens do uso da madeira
> Menor gasto de energia
Gasto de energia na produção de uma
tonelada de matéria-prima pronta para uso
em obras, em kW/h

Matéria-prima

Gasto

Alumínio

73.000

Plástico

17.000

Cimento

11.000

Vidro

6.200

Madeira

110

Fonte: Laboratório de Energia de Biomassa/UFPR

> Fixação de carbono
Cerca de 50% da madeira é carbono. Uma vez
fixado em produtos, ele não volta à atmosfera,
minimizando o efeito estufa. Cada 10 m3 de
madeira de cumaru, por exemplo, podem fixar
até 5.180 kg de carbono

> Reutilização
A madeira pode ser reutilizada. Um móvel velho
pode ser triturado e utilizado para a fabricação
de painéis de aglomerado. Ou suas partes podem
ser separadas e reutilizadas com outro fim.

>>

duas

>>

ENGAJADO Conselho é parceiro da Fupef no projeto

O engenheiro florestal José Luiz Bolicenha,
presidente do Conselho Consultivo da Fupef, responde

vendo as outras categorias profissionais.
Ele procura valorizar a madeira como um
objeto rentável e sustentável, é esse o caminho? Há muito mito, muita desinformação nesse sentido?
É nesse caminho mesmo. Atualmente, as
madeiras de florestas plantadas, principalmente, têm um valor muito bom como
matéria-prima para todas as indústrias de
base florestal. Já as florestas nativas têm

várias restrições, mas são igualmente valiosas. Então, é preciso direcionar e valorizar a
madeira como forma de otimizar o que já é
feito pelas empresas que plantam, mas sem
esquecer de aproveitar o desperdício das madeiras legais, tropicais.
Quanto mais valor você agregar
aos produtores que utilizam a
matéria-prima florestal,
melhor é para sua
rentabilidade.

AVANÇO O presidente do Conselho Consultivo da Fupef, engenheiro
florestal José Luiz Bolicenha: parceria essencial com o CREA-PR
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funciona
1.

Construções
sustentáveis

Visa a mostrar as vantagens ambientais
de utilização de materiais renováveis
nas construções, em especial a madeira,
considerada o único material estrutural
renovável disponível no mercado mundial. Algumas das ações previstas:

> Palestras

“Madeira legal no combate ao aquecimento global” e “Matéria-prima: madeira – Vantagens ambientais no uso
da madeira em construções”, voltadas a
sindicatos, empresários do ramo florestal
e de construção e profissionais ligados à
construção civil, como arquitetos, engenheiros e designers.

> Cursos

A Fupef desenvolveu, ao longo de mais
de dez anos, um novo padrão tecnológico gerado pela Tecnologia Primas
(Padronização de Resíduos Industriais

>>

como

Saiba mais sobre o programa “2020
– Emissões Controladas”. Conheça
suas seis linhas iniciais de ação

de Madeira Sólida), que permite utilizar restos de madeira legal (tropical) e
de florestas plantadas na fabricação de
pastilhas para mosaicos, produto com
larga aplicação em mobiliário, pisos,
revestimentos e design de interiores em
geral. Cursos estão sendo preparados
para ensinar a nova técnica aos diversos públicos de interesse: arquitetos,
engenheiros, designers, técnicos, instrutores, estudantes, empreendedores,
marceneiros, operadores de máquinas
para madeira e móveis, entre outros.

> Implantação de projetos

O sistema Primas deverá ser implantado
em linhas de produção existentes e também serão fomentados novos modelos
de empreendimento: Oficina da Pastilha
e Montadora de Painéis.

> Seminários

Para divulgação massiva desse novo modelo de empreendimento aos diversos públicos de interesse.

PRIMAS
Tecnologia de
pastilhamento
24

2.

Inventário
de carbono

O programa pretende fazer um inventário das emissões de gases de efeito
estufa nos municípios. Para isso, será
utilizada uma metodologia desenvolvida
pela Fupef, chamada E-control. O estudo
mostrará a emissão por categorias (indústrias, comércio e veículos) e a presença de áreas verdes que estejam fazendo
o seqüestro do carbono. Com isso, os
municípios terão informação para propor políticas públicas para controle ou,
se a cidade estiver positiva em seu balanço de emissões, poderá até propor a
comercialização de créditos de carbono
a outras regiões ou países interessados.

3.

Ações
socioambientais

A proposta é identificar novas matériasprimas, tais como fibras naturais, para
serem utilizadas como instrumentos de
geração de renda. Uma ação dentro desta linha é a Oficina do Pinhão, que utiliza
um material lenhoso abundante no Estado, o sapé (ramo seco) de araucária, e
o pinhão, para criar um novo padrão em
termos de artesanato: as metodologias
de Diagramas das Araucárias do Paraná e o Pinhote. Uma oficina-piloto foi
realizada na localidade de Roça Velha,
em São José dos Pinhais. A partir de dezembro, conforme projeto aprovado pela
Fundação Araucária, a oficina será levada para Tibagi, Reserva, Imbaú, Cândido
de Abreu, Rosário do Ivaí, Rio Branco do
Ivaí e Vetania. Outras parcerias estão
sendo feitas para outros municípios. Conheça as duas metodologias:

social Pinhote
(abaixo) e Diagrama
das Araucárias (foto à
direita): oficina geração
de renda (foto ao centro)

4.

> Diagramas das Araucárias do Paraná: as
pequenas folhas dos ramos de araucária
foram catalogadas e chegou-se à conclusão de que elas têm nove tipos de formato. A partir daí, iniciou-se a construção de
uma oficina para ensinar às comunidades
como retirar essas folhas, classificá-las e
utilizá-las na criação de diferentes padrões de desenho em painéis decorativos,
que posteriormente podem ser utilizados
em vários tipos de peças, como quadros,
mesas e outros. Por outro lado, os diferentes desenhos estão sendo utilizados para
enriquecer a iconografia do Paraná.
> Já o batizado “Pinhote” é uma técnica
de retirar o pinhão sem danificar a casca,
que é então perfurada e pode ser também
utilizada em diversos tipos de artesanato.
Outra vantagem é que o pinhão cru, sem
casca, pode ser cozido, com menor utilização de combustível, trazendo facilidade
e também economia de recursos.

Conscientização
ecológica
Por meio da Metodologia de Pesquisa e
Vizinhança (MPV), a Fupef pretende estreitar a relação entre as comunidades
e as áreas verdes e de proteção de seu
entorno (parques, reservas, praças). São
pesquisadas fauna e flora da área e a percepção que a comunidade tem da utilidade ou não daquele espaço. São então
propostas, em parceria com associações
de moradores, ações de conscientização
para valorizar essas áreas por seus benefícios ambientais. Por outro lado, também
são propostas atividades de marketing
ambiental, como, por exemplo, criação
de artesanato e atividades turísticas, que
tragam benefícios financeiros para a própria população local. Já foi realizada uma
pesquisa-piloto em São José dos Pinhais.

Culturas energéticas
e bioenergia
O programa vai estimular a discussão
e a análise de alternativas energéticas
e de culturas para bioenergia. A idéia é
avaliar a viabilidade econômica de cer-

5.

tas culturas, como de oleaginosas, e dar
orientação para escolhas adequadas de
produtos a serem plantados. Também tem
o objetivo de fomentar projetos como miniusinas de óleo vegetal e diversificação
energética de restos de madeira, como,
por exemplo, para produção de briquetes,
pellets, cavaco e serragem, utilizados para
geração de energia.

Manejo da
arborização urbana
Visa a fomentar e auxiliar as prefeituras
no diagnóstico, adequação ou criação de
Planos de Arborização Viária para garantir uma gestão mais racional de plantio e
manutenção das árvores nas vias urbanas,
a exemplo do que já é feito em cidades
como Curitiba e Maringá. Uma das metas
também é orientar os municípios sobre
o aproveitamento dos restos de podas,
que normalmente seguem para aterros
e apodrecem, quando podem ser usados
em compostagem ou, em uma alternativa
mais rentável, para produção de pellets
(tipo de briquete com alto poder de queima para geração de calor e energia).

6.
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POLÍTICA CREA-PR vai ser parceiro da Assembléia Legislativa

Transferindo
conhecimento
Motivar os profissionais das áreas
tecnológicas a contribuírem com conhecimento técnico para a formulação de
projetos de lei e conscientizar o poder
legislativo da importância desta contribuição foram os principais objetivos
da agenda parlamentar realizada pelo
CREA-PR no mês de novembro, como
parte da programação do 34º Encontro
Paranaense de Entidades de Classe.
Esta foi uma ação inédita do Con-

selho que prevê, também, a discussão
de projetos de lei que contribuem para
o desenvolvimento do Estado. “Identificamos 45 projetos essenciais para o
desenvolvimento, principalmente das
regiões do Estado com baixo Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH). A
nossa idéia é acompanhar estes projetos
e oferecer também ao Legislativo os conhecimentos técnicos de nossos profissionais das áreas de Engenharia, Arqui-

Profissionais das
áreas tecnológicas
vão auxiliar com
conhecimento
técnico no
embasamento de
projetos de lei

tetura e Agronomia para complementar
ou adequar projetos de lei em tramitação”, afirmou o presidente do CREAPR, Álvaro J. Cabrini Jr. durante uma
apresentação no Grande Expediente da
Assembléia Legislativa do Paraná.
As lideranças de organizações profissionais de todo o Paraná visitaram,
em grupos, os deputados em seus gabinetes para explicar a ação. Para o presidente da Assembléia Legislativa do Pa-

parlamento Engenheiro agrônomo Álvaro J. Cabrini Jr, presidente do CREA-PR, fala durante o Grande Expediente da
Assembléia Legislativa (abaixo). Ao lado, representantes de entidades e deputados do Paraná acompanham a sessão
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onde

contribuir

>>

raná, deputado Nelson Justus, a ação do
CREA-PR mostra o quanto é importante
manter a ponte entre as entidades e o
Poder Legislativo.
Segundo ele, “ninguém faz nada sozinho e tudo sempre pode ser melhorado. “Contar com profissionais capacitados para o acompanhamento técnico de
projetos em tramitação torna as ações
da Assembléia Legislativa do Paraná
ainda mais transparentes”, afirmou.
Segundo Justus, as cidades produtivas
são base de um Estado forte e competitivo.
“Neste sentido, o apoio dos engenheiros,
arquitetos e agrônomos do CREA é mais
do que bem-vindo para o fortalecimento
das regiões”, completou o deputado.
Para a presidente da Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Cascavel,
engenheira civil e agrícola Ivete Liliane
Dillenburg Giovanella, que participou
da ação, os profissionais têm muito a
contribuir para o embasamento técnico dos projetos. “Podemos auxiliar para
que os projetos fiquem mais completos e
isso resulta em um atendimento melhor
às demandas da sociedade”, explica.

Conheça alguns dos projetos priorizados
PL 409/2007 – Institui o Programa
Estadual de Recuperação e Proteção de
Minas Naturais de Água.
PL 206/2008 – Dispõe sobre descarte
de pilhas, lâmpadas fluorescentes,
baterias de celular e outros artefatos
que contenham mercúrio metálico em
lixo doméstico ou comercial.
PL 508/2008 – Ficam obrigadas as
empresas potencialmente poluidoras
a contratarem pelo menos um
responsável técnico ambiental.
PL 576/2007 – Projeto Rio Limpo
no Estado do Paraná, com vistas à
revitalização das margens dos rios.
PL 185/2008 – Programa de
asfaltamento e recapeamento das
rodovias estaduais..
PL 219/2008 – Estabelece os prazos

para concessão de licenças ambientais
pelo IAP.
PL 207/2008 – Fica o Departamento
de Engenharia do Corpo de Bombeiros
da PM do Estado do Paraná com a
competência da aprovação do Alvará
de Liberação e Inspeção de Edificações.
PL 188/2008 – Torna obrigatória a
orientação sobre procedimentos de
emergência e segurança em eventos.
PL 201/2008 – Dispõe sobre a recuperação
e o manejo sustentável das áreas de
reserva legal no Estado do Paraná.
PL 839/2007 – Municípios que
possuem sistemas de armazenamento
e reciclagem, nos termos dessa lei,
passarão a receber 2% da repartição
do ICMS, previstos na Lei Estadual nº
9.491, de 21 de dezembro de 1990.
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EDUCAÇÃO Foco deve ser na aprendizagem, e não no ensino, afirma professor

Um novo modelo
A nova formação
de profissionais da
área tecnológica foi
debatida pelo
CREA-PR com
professores e alunos

por Patrícia Blümel
A discussão sobre os desafios da
educação para formação de profissionais das áreas tecnológicas preparados para o atual mercado de
trabalho marcou um evento importante promovido pelo CREA-PR, o
XV Fórum de Docentes e Discentes
do CREA-PR.
“O ambiente de trabalho está cada
vez mais complexo e exigente e o ensino precisa acompanhar estas mudanças”, afirma o professor da Universidade Estadual do Norte do Paraná
– Faculdades Luiz Meneghel, engenheiro agrônomo Rogério Barbosa Macedo,
doutorando em Produção Vegetal.
Ele defende que é preciso repensar
o modelo pedagógico atual. “Precisamos avaliar qual o perfil dos profissionais que entram no mercado de trabalho, se eles realmente estão preparados
e se o projeto político-pedagógico
das instituições de ensino superior
é adequado”, analisa Macedo.
Para Macedo, existe um
distanciamento entre o discurso e a prática pedagógica. “Todos os envolvidos
no ensino devem refletir e
buscar um caminho para

encontro Fórum teve 200 professores e alunos

Evento permite troca de
experiência e aproxima sistemas
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O XV Fórum de Docentes e Discentes aconteceu em setembro, em Foz
do Iguaçu. Participaram cerca de 200 professores, alunos, coordenadores e
profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia do Paraná. O evento nasceu
na gestão do ex-presidente do CREA-PR, engenheiro civil Orlando Strobel e é
promovido pela Comissão de Educação do CREA-PR, presidida pelo engenheiro
mecânico Willian Alves Barbosa. A organização do evento foi feita pelo engenheiro
civil Dante Medeiros Filho, membro da Comissão e contou com diversas palestras
sobre o tema “CONFEA/CREAs e as Novas Demandas do Sistema de Ensino.”

traduzir na prática da sala de aula
tudo o que os projetos pedagógicos
prevêem na teoria.”
Superar estas dificuldades não é
uma missão fácil, segundo o professor,
mas é possível transformar o modelo pedagógico. “A ênfase deve ser na
aprendizagem e não no ensino”. Dentro deste conceito ele cita que educar
não pode ser simplesmente o ato de
transmitir conceitos. “É necessário promover a troca de idéias, aprender com
o aluno e aperfeiçoar a capacidade de
pensar do educando, dando um significado ao que é estudado, para desenvolver a construção do conhecimento.”
O engenheiro procura trazer para
suas aulas alguns destes conceitos.
“Procuro acrescentar às aulas a interdisciplina e atividades que desenvolvam a criatividade, a co-participação
e a reflexão dos alunos. É uma maneira de inovar o ensino e contribuir
para a mudança dos paradigmas” conclui o professor.
PARA MUDAR O professor
e engenheiro agrônomo
Rogério Macedo: defesa
de um novo modelo
pedagógico com foco no
perfil do profissional

MINERAÇÃO Ex-ministro fez palestra em Congresso Brasileiro de Geologia

Preconceito histórico
Para Paulo Haddad, atividade é vital mas sofre discriminação desde a Colônia
por Patrícia Blümel
O economista e especialista em
planejamento econômico Paulo
Haddad, ex-ministro da Fazenda e
Planejamento, diz que a atividade
de mineração sofre um preconceito
histórico no Brasil, desde o período
colonial. “É um preconceito injusto
porque o setor investiu em avanços
tecnológicos para minimizar os impactos ambientais e hoje contribui
para o desenvolvimento sustentável
da região onde está inserido”, afirma. Haddad fez uma palestra sobre o
tema “Recursos minerais e o desenvolvimento econômico-social”, durante o 44º Congresso Brasileiro de
Geologia, promovido pela Sociedade
Brasileira de Geologia - Núcleo PR.
Segundo o economista, no período colonial a área minerada era
explorada e abandonada, gerando,
muitas vezes, uma crise na economia
das cidades onde estava localizada a
mina como, por exemplo, aconteceu
nas cidades mineiras de Ouro Preto
e Diamantina. “Essa imagem da mineração deve mudar. A mineração
evoluiu muito e não há como comparar a atividade daquele tempo com
a atual”, explica.
Esse preconceito também é, se-

gundo o professor, reflexo do governo Juscelino Kubitschek. “Em seu
governo, JK justificou a industrialização do País com argumentos que
bombardeavam o modelo primário
exportador, ou seja, contra produtos
como café e minérios. Essa comunicação forte inferiorizou o modelo
primário exportador, como se fosse
de qualidade inferior à indústria.”
Para comprovar a importância
da atividade para a economia, Haddad afirma que a soma de minérios exportados e importados resulta em superávit de US$ 10 bilhões
para o balanço anual de contas do
País. “É um setor fundamental para
as reservas cambiais brasileiras, especialmente neste momento de crise
mundial. Recursos que podem aumentar a soberania do País, diminuir
a dependência de empréstimos, do
Fundo Monetário Internacional, e ser
utilizados, por exemplo, no
investimento em infra-estrutura e políticas públicas.”
MINERAL
Paulo Haddad
na palestra:
importância e
preconceito

força

Mineração é base
das atividades
econômicas
Outro dado que demonstra a
importância do setor é, segundo
Paulo Haddad, o fato de que as
quatro principais atividades econômicas do País – indústria automobilística, siderúrgica, bens de capital e
eletro-eletrônicos – utilizam ou se
originaram da mineração. “É uma
atividade que pode beneficiar muito
o desenvolvimento de uma região,
já que gera massa salarial local,
demandas e negócios para micro e pequenas empresas
locais, além da contribuição tributária”, defende Haddad.
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excelência Prêmio reconhece trabalhos inovadores na fiscalização do Paraná

Melhores práticas
Vencedores foram conhecidos durante Seminário de Fiscalização do CREA-PR
As melhores práticas na área da
fiscalização foram reconhecidas pelo
CREA-PR com o Prêmio Qualidade
e Inovação da Fiscalização. Ao todo,
concorreram 18 trabalhos desenvolvidos pelos agentes de fiscalização.
Na categoria individual os finalistas foram: Fiscalização de Processos
de Licenças Expedidas pelo IAP, de
autoria da arquiteta Danielle Cenci, e

Distribuição de Roteiros, do engenheiro civil Hélio Xavier da Silva Filho.
Na categoria equipe, os finalistas
foram Fiscalização de Estabelecimentos de Saúde, da equipe de fiscais da
Regional Curitiba, e Multiplicadores
de conhecimento: Inovação, Excelência e Harmonia na Fiscalização, da
equipe da Regional Maringá.
“Todos os trabalhos inscritos e

apresentados são inovadores, de excelente qualidade e sem dúvida trarão
impactos altamente positivos para a
fiscalização do Conselho”, avalia o
presidente do CREA-PR, engenheiro
agrônomo Álvaro J. Cabrini Jr.
Os vencedores foram escolhidos
pelos agentes de fiscalização durante
o III Seminário de Fiscalização, realizado na região de Mallet.

Premiados Cabrini com os vencedores das categorias individual (à esquerda) e equipe

>>

Em destaque
CATEGORIA EQUIPE
Regional Cascavel	
1. Diligências
2. Agronomia – Fiscalização in loco
Regional Curitiba
1. Fiscalização de CSV - Certificado
de Segurança Veicular
2. Fiscalização em estabelecimentos
de saúde
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Regional Londrina
1. Fiscalização em obras renováveis
(caldeiras / vasos de pressão /
elevadores / ar-condicionado)
2. Fiscalização de atividades
agronômicas (parceria com
revendas de defensivos agrícolas)

Confira todos os trabalhos premiados

Regional Maringá
1. Multiplicadores de conhecimento:
Inovação, Excelência e Harmonia na
fiscalização
Regional Pato Branco
1. Fiscalização em obras irregulares na
Regional Pato Branco
2. Fiscalização em construções rurais
através de empresas de prémoldados, ARTs de terraplenagem e
licenças ambientais
Regional Ponta Grossa
1. Fiscalização de atividades florestais
2. Verificação da efetiva participação
profissional em obras e serviços

CATEGORIA INDIVIDUAL
> Fiscalização de equipamentos de
aquecimento de água a gás, arquiteto Paul
Albert Kopf
> Fiscalização de processos de licenças
expedidas pelo IAP, arquiteta Danielle Cenci
> FEF em prefeituras, arquiteto Augusto
Spagnuolo
> Distribuição de Roteiros, engenheiro civil
Helio Xavier da Silva Filho
> Fiscalização de Aviários, engenheiro civil
Christian Kanabushi Massago
> Matriz CUT para uso na fiscalização,
engenheiro de materiais Armando
Madalosso Vieira Filho
> Fiscalização de obras renováveis com foco
na identificação de irregularidades, geógrafo
Sebastião Celso Ferreira da Silva

CHAMADA PÚBLICA CONFEA aprova projeto para difundir conhecimento tecnológico

pela inovação
DETEC vai promover
seminários e editar
um manual para
investimentos em
negócios de ponta
por Patrícia Blümel
A Incubadora de Empreendimentos de Engenharia do Paraná - IE2P,
mantida através de parceria entre a
Agência de Inovação e Engenharia do
Paraná (Engenova) e o Instituto de
Engenharia do Paraná - IEP, teve o
projeto “Desenvolvimento de Novas
Empresas de Base Tecnológica - DETEC” aprovado na Chamada Pública
feita pelo CONFEA. O projeto prevê
cinco seminários em cinco capitais
brasileiras – ainda não definidas – e a
publicação de manual para estimular
o desenvolvimento de novas iniciativas empresariais de base tecnológica

junto às entidades ligadas às áreas
tecnológicas.
“A idéia é mostrar um novo e importante campo de atuação para as
entidades de classe, que é a promoção de novos negócios baseados em
inovação tecnológica. As entidades
podem criar incubadoras e contribuir
para a transformação da tecnologia
em emprego e renda”, afirma o engenheiro mecânico Roberto Gregório da
Silva Júnior, presidente da Engenova
e idealizador do projeto.
A IE2P opera há cinco anos e é
a primeira incubadora de empresas
vinculada a uma entidade de classe
no Brasil. Para Gregório, o projeto
“possibilitará mostrar uma experiência paranaense que pode ser replicada
em outros estados e, ainda, contribuirá para uma maior inserção econômica e social das profissões do Sistema
CONFEA/CREAs”.
O engenheiro civil Marcos Túlio de
Melo, presidente do CONFEA, afirma
que a iniciativa do IEP e Engenova

permite que, por meio da incubação, uma idéia se transforme numa
empresa, um empreendimento com
condições reais de crescimento. “E
isso, com certeza, servirá de exemplo
para muitos dirigentes de entidades
de classe em condições de fomentar
ações como essas que revelam atenção à questão do empreendedorismo
tanto na busca do desenvolvimento
regional quanto nacional.”
Segundo ele, o governo federal sabe que é essencial incentivar o
progresso da área tecnológica porque
amplia as perspectivas de competitividade. “Hoje a inovação é estratégica para o processo econômico
e social. O conhecimento é o
diferencial”, esclarece.
NOVO mundo Engenheiro
mecânico Roberto Gregório:
proposta de apresentar às
entidades as possibilidades
de negócios
tecnológicos

OPORTUNIDADE

PASSO A PASSO

Inovação não é explorada,
diz Engenova

Manual vai orientar
entidades de classe

O presidente da Engenova afirma que a inovação oferece novas oportunidades e deve ser mais explorada. “As entidades de
classe podem ampliar seu papel institucional através da promoção
à inovação, especialmente, através do apoio à capacitação e às
iniciativas empreendedoras de estudantes, profissionais e pesquisadores das áreas tecnológicas. Com isso, além da valorização
profissional, estarão contribuindo efetivamente para geração de
renda e empregos qualificados, bem como para o desenvolvimento econômico”. Segundo Gregório, os investimentos para a criação
de incubadoras nem sempre são altos e existem parceiros interessados em apoiar estas iniciativas. Ele também cita outros tipos de
ações, como a implantação de condomínios empresariais.

O engenheiro mecânico Roberto Gregório da Silva Júnior,
presidente da Engenova, explica que, como parte do projeto, será
editado um “Manual de Empreendimentos Tecnológicos”. “Neste
manual, constará um passo a passo para explicar às entidades
interessadas como podem proceder para montar uma incubadora
e também quais os mecanismos disponíveis para captação de recursos para inovação tecnológica”, explica.
Segundo Gregório, o livro está em processo de elaboração e
deverá estar concluído e impresso em março do próximo ano. O
manual também estará disponível para download no site do IEP
(www.iep.org.br). Os cinco seminários serão realizados na seqüência e devem acontecer em capitais onde o CREA esteja presente.
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DÉFICIT Brasil importa a maior parte do que usa

Momento

crítico
Dependência externa de insumos
para fertilizantes aumenta custos
e causa perda de competitividade

por Sergio Del Giorno
A dependência externa brasileira em insumos para fertilizantes
está minando a competitividade
do setor agrícola. Segundo o próprio ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, em declaração à
Agência Brasil, o País importa 60%
dos produtos usados na fabricação
de adubos – fósforo, nitrogenados
e potássio. É o mais dependente
de importações dentre os maiores produtores agrícolas do mundo, que são ou auto-suficientes ou
têm uma média de importação de,
no máximo, 20%. O ministro defende a criação de um plano que,
aos poucos, mude essa balança comercial. Entre as medidas, incentivo a cooperativas de compras para
diminuir o preço a ser pago, mais
investimentos na mineração desses
insumos e parcerias com países que

>> NAS PÁGINAS 34 E 35
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contam com reservas significativas
desses produtos.
Essa dependência é mesmo desafiadora. Em 2007, o Brasil importou nada menos que 75% do
nitrogênio, 51% dos fosfatos e 91%
do potássio de que precisou, segundo dados coletados pelo DNPM
(Departamento Nacional de Produção Mineral). Para o geólogo Walter
Lins Arcoverde, diretor de Fiscalização do órgão, o tema realmente
deve ser foco de ações imediatas.
“Nosso maior problema de insumo
mineral é a falta de cloreto de potássio em condições competitivas.
No curto prazo, aos preços vigentes, para reduzir o impacto no custo
da agricultura, é necessário o uso
de formulações alternativas ao NPK
(nitrogênio, fósforo e potássio). Os
calcários marinhos podem dar resultados mais rápidos, por exemplo.
E investir na eficiência agronômi-

ca na aplicação de fertilizantes nos
solos. Também é preciso uma política de produção doméstica de fertilizantes intermediários fosfatados
e maior produção de nitrogênio a
partir do gás natural”, analisa.
Para ele, o governo deve voltar a
ter mais participação em setor tão estratégico. “Muitos anos atrás, o setor
foi privatizado, e a Petrobras Mineração S/A foi extinta. Além de ter sido
privatizado e ter entrado na lógica do
mercado globalizado, o setor foi adquirido em grandes proporções pelos
grandes players do mercado mundial
de fertilizantes, como Bunge, Yara,
Mosaic, Cargil e outros”, afirma. Ele
diz que, para buscar uma maior sustentabilidade no negócio, está em
gestação um novo Plano Nacional
de Fertilizantes, sob coordenação do
Ministério da Agricultura, com participação de outros órgãos, como o
Ministério de Minas e Energia.

Quem produz matéria-prima no Brasil e a união das cooperativas para ter mais poder de negociação

O papel de cada
elemento na
eficiência agrícola

n
O nitrogênio é o nutriente com maior
influência no rendimento das culturas através da clorofila e produção
de proteínas
Intensifica a cor verde (clorofila)
Aumenta o tamanho das folhas
Aumenta a taxa de crescimento
Aumenta o rendimento final
Aumenta o teor de proteínas

P
O fósforo é importante no desenvolvimento da raiz e estrutura vegetal. Um
bom suprimento de fósforo é essencial
nos primeiros estágios de vida das plantas e para uma maturidade precoce.
Estimula o desenvolvimento
das raízes
Ajuda na rápida estrututuração
Favorece a maturidade

O uso

no solo

>>

a terra

>>

Para

O consumo de
fertilizantes no
Brasil e no Paraná

2007

K
O potássio está associado com a regulação de água na planta e com o controle de perda de água das folhas.
Favorece o crescimento saudável
da planta
Desenvolve culturas mais
resistentes à seca e a doenças
Melhora a qualidade da produção

24,61 milhões de toneladas
de fertilizantes foram
consumidos no País
3,42 milhões de toneladas
consumidas no Paraná

2008
24 milhões de toneladas

>>

vem

de fora
Impacto das
importações
em 2007

Nitrogênio

é a previsão de consumo de
fertilizantes no País

2,8 milhões de t

25%

Fósforo

3,4 milhões de toneladas é a
previsão de consumo no Paraná

51%

Fonte: Anda (Associação
Nacional para Difusão de
Adubos) e Ocepar

3,7 milhões de t

49%

Potássio

75%

4,2 milhões de t

9%

91%

Produção local
Importação

Fonte: Anda/Siacesp/DNPM

PARA CRESCER Fertilizantes são
essenciais para a produção agrícola,
que é dependente de importações dos
principais insumos
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Os Estados produtores
no Brasil, dos
elementos básicos
aos elementos
intermediários e
fertilizantes finais

LEGENDA

Estado

Produtos

PR

GN, U, AM

ES

GN

RJ

GN

SP

GN, SA, NA, AM

AL

GN

BA

GN, U, AM

CE

GN

RN

GN

SE

GN, U, AM

AM

GN

2. FOSFATOS

Matéria-prima básica
GN: Gás Natural
Matéria-prima intermediária
AM: Amônia
AN: Ácido Nítrico
Fertilizantes intermediários
NA: Nitrato de Amônio
U: Uréia
SA: Sulfato de Amônio

LEGENDA

Estado

Produtos

PR

SS, EN

RS

TSP, SS

MG

RF, AS, SS, TF,
AF, MAP, TSP, EN

SP

RF, AF, AS, TSP,
SS, MAP, DAP

GO

RF, AS, AF,
MAP, TSP, SS

TO

RF

AL

AS, SS

BA

RF, SS, AS

3. POTÁSSIO

Matéria-prima básica
RF: Rocha Fosfática
EN: Enxofre
Matéria-prima intermediária
AF: Ácido Fosfórico
AS: Ácido Sulfúrico
AN: Ácido Nítrico
Fertilizantes intermediários
MAP: Fosfato Monoamônio
DAP: Fosfato Diamônio
TSP: Superfosfato Triplo
SS: Superfosfato Simples
TF: Termofosfato

LEGENDA

Estado

Produtos

SE

KCL

Matéria-prima básica
P: Potássio
Fertilizantes intermediários
KCL: Cloreto de Potássio
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Fonte: Anda / Elaboração: DNPM/DIDEM

produz
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quem

1. Nitrogênio

MOVIMENTO Consórcio reúne 21 cooperativas do Paraná para compra em larga escala

Cooperativas se unem em busca de melhores preços
somar os interesses dos produtores e das
cooperativas. Esse tipo de arranjo não
é novidade no mercado internacional.
Com isso, ganhamos poder de negociação diretamente com os fornecedores. É
um primeiro passo para deixar as cooperativas mais eficientes, unindo-se nas
pontas de compra e venda e eliminando
intermediários no meio da corrente”, diz.
Mas, para ele, também será muito bemvinda uma ação de médio a longo prazo
do governo federal no sentido de reduzir a dependência externa do Brasil na
importação desses insumos. “Seria excelente para o Brasil e para os produtores
termos mais produção aqui no País, com
a vantagem de que trabalharíamos com
valores em reais em vez de dólares”, diz.
De acordo com o engenheiro agrônomo Flávio Turra, gerente Técnico Econômico da Ocepar, o Coonagro inicialmente
é voltado às cooperativas que trabalham

com produtos de grande escala: soja, milho e trigo. “Em um segundo momento,
vamos focar em outros produtores, como
os de cana, café e hortifrútis”, diz. Além
de insumos para adubos, o consórcio vai
também promover compras conjuntas de
defensivos agrícolas. Segundo Turra, outras ações futuras que podem ser feitas
são o arrendamento de misturadores de
fertilizantes e até mesmo a criação de
estrutura industrial própria para a formulação dos adubos, reduzindo ainda
mais os custos dos produtores e aumentando sua competitividade.
Leila Gomes / Castrolanda

Preocupado com os altos preços dos
insumos para fertilizantes e com a alta
do dólar no mercado internacional, o
setor de cooperativas já reagiu. Em 26
de setembro, foi oficialmente criado o
Coonagro (Consórcio Nacional Cooperativo Agropecuário), que reúne 21 cooperativas paranaenses com o objetivo
de unir forças para compras em larga escala desses produtos, ganhando vantagens em preços e em logística. O evento
foi na sede da Ocepar (Oganização das
Cooperativas do Estado do Paraná), que
deu todo o apoio técnico para a criação
da entidade, e contou com a presença
do secretário de Estado da Agricultura e
Abastecimento, Valter Bianchini.
O presidente do consórcio é o engenheiro agrônomo Frans Borg, também
presidente da cooperativa Castrolanda.
Para ele, esse é um dos caminhos. “O
consórcio vem em um momento para

UNIDOS O presidente
da Coonagro e
da Castrolanda,
engenheiro agrônomo
Frans Borg: hora
de as cooperativas
aumentarem sua
eficiência

forças

>>

unindo

As 21 cooperativas
do Coonagro
Reúnem 60.500 cooperados
Geram 27 mil empregos diretos
Devem faturar este ano cerca de
R$ 10 bilhões, 54% do total a ser
faturado pelas 80 cooperativas do
Estado (estimativa de R$ 19 bilhões)
Devem consumir 1,1 milhão de
toneladas de fertilizantes este ano, ao
custo de R$ 1,65 bilhão; se somadas
todas as 80 cooperativas do Estado,
a previsão é de consumo de 2 milhões
de toneladas, com gastos de R$ 3
bilhões
Fonte: Ocepar
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sob medida

CONTROLE Manejo Integrado de Pragas pode virar política pública no Paraná

O Paraná deu um salto importante em busca de uma maior segurança
alimentar com a assinatura do convênio que estabelece novas diretrizes
ao programa Manejo Integrado de
Pragas (MIP). Pensado e integrado por
diversas entidades, entre elas o CREAPR, o MIP tem como meta a redução
de 30% das aplicações de inseticidas
nas culturas de soja, milho e trigo nos
próximos cinco anos.
O secretário da Agricultura e do
Abastecimento, engenheiro agrônomo
Valter Bianchini, afirmou que o Paraná pretende ser referência no manejo
integrado de pragas. “Vamos racionalizar o uso de agrotóxicos, diminuindo
a quantidade, levando em consideração os aspectos econômicos, ambientais e sociais”, afirmou. Segundo ele,
a intenção é tornar o MIP uma política
pública, um programa de Estado.
O engenheiro agrônomo Lauro
Morales, do Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão Rural
(Emater), explica que as culturas de
soja, milho e trigo são as que consomem maior quantidade de agrotóxicos, devido ao tamanho da área
plantada. “Estimativas mostram que
os agrotóxicos aplicados nestas laJUNTOS Engenheiro
agrônomo Dionísio
Gazziero: reciclagem
de profissionais e
apoio do CREA

>>

Fique
alerta

Os principais riscos
do uso excessivo
de agrotóxicos

vouras no Paraná, em cada safra, são
suficientes pra cobrir duas vezes o território do Estado”, afirma Morales, um
dos líderes do MIP.
O projeto prevê o atendimento de
10 mil produtores por meio da reciclagem de 500 engenheiros agrônomos e
técnicos que atuarão como especialistas.
Esse treinamento já ocorreu em Ponta
Grossa, Londrina e Cascavel. “O CREA
vai auxiliar na conscientização de seus
profissionais para a importância do
receituário agronômico e do acompanhamento técnico ao agricultor”, explica o engenheiro agrônomo Dionísio
Gazziero, presidente da Federação dos
Engenheiros Agrônomos do Paraná,
também parceira do programa.
Números – A iniciativa do programa surgiu na década de 70 quando
na cultura de soja eram feitas de 4 a
5 aplicações por safra. Com a conscientização para a adoção do manejo,
a média caiu para 2,14, ou seja, caiu
para metade, em 2000, comprovando
a eficácia desta prática. “O desaquecimento do programa a partir desta
data, provocou, novamente, o aumento no número médio de aplicações de
inseticidas em soja”, explica Morales.
O último levantamento efetuado
pela Emater e cooperativas nesta safra
(2007/2008), apontou que as aplicações chegaram a 4,06, ou seja, a mesma
quantidade de 1990 e um aumento de
cerca de R$ 200 milhões em relação ao
ano 2000. “O que demonstra que vale a
pena voltar a investir no manejo”, analisa o agrônomo.

do jeito

CERTO

>>

Vistoria deve ser periódica e CREA-PR contribui
com sugestões para grupo do Sistema CONFEA

MIP vai incentivar e divulgar
as principais técnicas de
manejo. Confira.

1 Amostragem

Indicada para identificar qual tipo de
inseto está atacando a plantação.

2 Nível de ação

Determina quantos indivíduos de
insetos podem causar prejuízo para
que as aplicações sejam feitas na
hora certa.

3 Produtos menos agressivos
Priorizar os produtos que são menos
agressivos ao ambiente.

4 Produtos seletivos

Mostrar que alguns produtos são
verdadeiros biocidas e matam todos
os insetos, enquanto que outros são
mais seletivos, ou seja, provocam a
morte da praga sem comprometer a
fauna benéfica.

5 Período de prejuízo

Determinar o período de prejuízo
de cada praga porque nem sempre
durante o período de desenvolvimento
da cultura a praga gera perdas.

6 Mistura

Evitar a mistura de produtos que,
além de ilegal, não é uma prática de
controle eficaz.

Aumento do custo de produção.
Intoxicação de pessoas e de animais e poluição
do ambiente.
Possibilidade dos produtos apresentarem
resíduos não permitidos por compradores
internacionais, gerando riscos para a economia.
Aplicações desordenadas causam resistência nos
insetos e aparecimento de outras pragas.
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PROFISSÃO E MERCADO

um guia de oportunidades

ELETRÔNICA Engenheiros e técnicos têm boa área de atuação com novas tecnologias

Tempo de oportunidades

>>
Mercado de trabalho para esses profissionais está aquecido
A área da eletrônica tem largo espectro de atuação e conta com um
mercado de trabalho bastante aquecido,
principalmente na área de telecomunicações e de equipamentos, como por
exemplo, os da linha branca (geladeiras, microondas, lavadora, dentre outros), sistemas de monitoração via satélite, aparelhos utilizados na medicina e
outras aplicações. O engenheiro eletrônico é capacitado para fazer projetos,
planejamento e interligação de sistemas
e implantação de processos de automação industrial, desde equipamentos até
automatização de estruturas de produção de um grande empreendimento.
“Acredito que a eletrônica avance
cada vez mais e que seja incorporada
em todas as atividades humanas”, afirma o engenheiro eletrônico Vic-
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EM TUDO
O engenheiro
Victor Campani:
incorporação
da eletrônica
em todas as
atividades

tor Barnech Campani, que trabalha há
30 anos na área.
Como todas as engenharias, o estudo da eletrônica também tem em sua
grade curricular muito cálculo e física.
Uma das modalidades é a eletrotécnica,
que cuida dos aspectos macro, como
geração, transmissão e distribuição. A
eletrônica tem foco nos aspectos micro,
como componentes, controle, automação, software de controles e telecomunicações. A duração é de cinco anos.
A atuação do técnico em eletrônica
é um pouco diferente. Enquanto o engenheiro planeja e projeta, é o técnico
que vai a campo e executa os serviços como testes, validação em campo,
aperfeiçoamento de desenvolvimento.
O mercado de trabalho para o técnico
também está aquecido. Para Waldir
Rosa, técnico em eletrônica, a procura é grande em todo o Estado. “É um
profissional muito requisitado porque a
área cresceu, nos últimos dez anos, o
equivalente há mais de um século de
pesquisas, sendo fundamental para a
medicina e comunicação, dentre outras
áreas.” O curso técnico dura, em média,
quatro anos.

Onde atuar
Área possibilita trabalho amplo

Engenheiros e técnicos costumam atuar
nos mesmos setores. Confira:
indústrias de material elétrico e
eletrônico
indústrias de aparelhos de transmissão
e telecomunicações
indústrias automobilísticas,
aeronáuticas e navais
empresas de radiodifusão e televisão
empresas de processamento de dados
E outras que utilizem:
materiais eletrônicos
controles automáticos
computadores
equipamentos eletrônicos em geral
eletrônica industrial
ultra-sons
eletrônica médica
robótica
sistemas de comunicação e
telecomunicações
sistemas de medição e controle
elétrico e eletrônico,
circuitos e microondas
EM ALTA O técnico
Waldir Rosa: profissional
requisitado

AGENDA
16 a 20/02

ENCONTRO DE LIDERANÇAS

O Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia promove, de
16 a 20 de fevereiro, o Encontro de Lideranças 2009. Realizado anualmente,
o evento reúne diversas lideranças do
Sistema CONFEA/CREA, como presidentes de CREAs, conselheiros federais,
representantes de entidades nacionais
ligadas ao Sistema, coordenadores de
câmaras especializadas, representantes
da Mútua – Caixa de Assistência dos
Profissionais – entre outros. O evento
será no Brasília Alvorada Hotel - Brasília (DF). Mais informações pelo telefone (61) 3348-3798 ou 9274-0436.

>>

09 e 10/02
Redação empresarial

A FAE Business School promove, nos
dias 09 e 10/02, das 18h30 às 22h30, o
curso de Redação Empresarial. O curso
é voltado a pessoas das áreas administrativa, financeira, comercial, contábil, recursos humanos, de marketing
e demais interessados em desenvolver,
aprimorar e redigir suas correspondências comerciais com qualidade.
Mais informações e inscrições, acesse
www.fae.edu.

SEMANA EM
DENDROCRONOLOGIA

Acontece de 17 a 24 de janeiro de
2009 a 5ª Semana Sul-Americana de
Campo em Dendrocronologia, em
Faxinal do Céu. É uma promoção da
Embrapa Florestas. Mais informações
em www.cnpf.embrapa.br.

>>

01/01 a 30/12/2009
curso à distância

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul promove cursos à distância de AutoCAD 2D, AutoCAD 3D,
WorkCAD, Coreldraw, Photoshop e
MS Project Mais informações: www.
aramis.ufrgs.br/site/conteudo.

IBAPE promove curso sobre
Perícias em Condomínios

13 e 14/3/2009
O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná (IBAPE–PR) realiza, nos dias 13 e
14 de fevereiro, das 8h30 às 12h30 e
das 13h30 às 17h30, o Curso de Perícias em Condomínio. O curso vai apresentar elementos teóricos com embasamento nas normas técnicas sobre as
principais perícias realizadas em condomínios. Será na sede do CREA-PR
em Curitiba, na rua Zamenhof, nº 35,
Alto da Glória, na Sala Plenário. Mais
informações pelo telefone (41) 3225–
1167 ou ibapepr@ibapepr.org.br

>>

>>

17 a 24/1/2009

CURSOS, CONGRESSOS E WORKSHOP

>>

>>

para você se programar

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO PRO-CREA
Cursos ofertados por instituições de ensino e apoiados pelo CREA-PR

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA
DE SEGURANÇA DO TRABALHO
UTFPR - CURITIBA
Inscrições até 23/01/2009. Carga
horária: 605 horas. Promoção:
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná - UTFPR - Departamento de
Construção Civil (DACOC). Início dia
16/02/2009.
Mais informações: acesse www.
ct.utfpr.edu.br/especializacao.htm

ESPECIALIZAÇÃO EM
AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE
PROCESSOS INDUSTRIAIS
UTFPR – CORNÉLIO PROCÓPIO
Inscrições até 21/02/2009. Carga
horáriA: 368 horas. Promoção: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
- UTFPR - Departamento de Engenharia
Elétrica. Início dia 7/03/2009.
Mais informações: www.cp.utfpr.
edu.br/pos/php/mostracurso.php?id=7
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OPINIÃO

voto Democracia não é só a prevalência da vontade da maioria, da lei do mais “forte”

Depois da eleição

40

O período depois das eleições é de assentamento da
poeira da campanha. É de preparo mais apurado para
governar e legislar, conforme o cargo eletivo.
A democracia não pode ser reinventada, porque senão
ela não teria sido inventada. Não se pode dizer que não há
condição da política mudar sua natureza, ou seja, deixar
de existir as relações de adversidades entre as partes. Isso
seria como uma vacina contra as possíveis mudanças
democratizantes.
Deve-se compreender a democracia como um pacto
de convivência com base na aceitação da vitória eleitoral
do outro, mas também da legitimidade, da liberdade do
derrotado, objetivando buscar a construção do progresso ordenado e pacífico de uma comunidade. Democracia
não é só a eleição. Não é só a prevalência da vontade da
maioria. Não é só a lei do mais “forte”. Se assim o fosse
não adiantaria ter democracia política se não fossem
reduzidas as desigualdades sociais.
Qualquer proposição da população, seja de quem quer
que seja, deve ser avaliada, mensurada e refletida se ajuda
ou atrapalha o avanço do processo de democratização da
sociedade. Esse é o verdadeiro objetivo da maturação e
compreensão democrática.
As guerras refletem o inverso da democracia, pois é
negada a legitimidade do inimigo. Não se leva em conta
sua opinião, sua posição, a ponto de não se permitir sequer
o seu pronunciamento. Abolem-se os espaços públicos
onde as opiniões dos cidadãos possam ser expressas e
divulgadas.
Grande parcela do eleitorado, menos politizada, vota
ainda em troca de favores, promessas e benesses e acham
que está certa essa atitude. Dizem que a política é assim
mesma. É a base clientelista do político populista.

E o pós-eleição? Não há regra que fale que os detentores dos cargos eletivos tenham necessariamente que se
comportar de forma adversarial ou amigável. Contudo, o
atual sistema político estimula formas mais competitivas,
como se fosse uma concorrência comercial.
Quando alguém é eleito, sua primeira providência,
antes mesmo de assumir o mandato, é escolher os seus
colaboradores. Tudo parece aceitável, mas na verdade
não o é! Não pelo menos na forma que é feito, visto que,
ao fazer isso, o eleito o faz como se estivesse delimitando
um campo de participação em que não podem transitar os
que não são de sua confiança. Há como uma privatização
desse espaço público. Muitas vezes não é levada em conta
a competência e nem a real atribuição ao cargo desse
integrante da equipe.
Infelizmente, parece que o nosso sistema leva à restrição da participação, à dificuldade do trânsito de pessoas,
de organizações e inclusive de idéias, por parte de quem
conquista o poder.
O eleito tem o dever de legislar e governar para toda
a população sem distinção qualquer que seja.
Torcemos para que haja o amadurecimento político
dos eleitos do Brasil.
Dagoberto Waydzik
é engenheiro civil e conselheiro do CREA-PR

“

A democracia é como um pacto de
convivência com base na aceitação da
vitória eleitoral do outro, mas também
da legitimidade do derrotado”

PLURAL

um tema, duas opiniões

CRISE ECONÔMICA Presidentes da Ocepar e do Sinduscon enxergam oportunidades

Um bom momento
A hora é para crescer
Os reflexos da crise financeira mundial estão chegando como
ondas a todos os continentes, afetando todas as economias. É
resultado da globalização dos mercados e da interdependência
do sistema financeiro, mostrando que estamos todos no mesmo
barco. O que nos mantém otimistas é que o Brasil é um grande
exportador de commodities industriais e agrícolas, como o minério
de ferro, soja, açúcar e carnes. Mas nossa economia não está imune
à crise e, provavelmente, sentiremos o efeito da queda mundial no
consumo de alimentos. Será uma catástrofe? O que fazer com os
investimentos programados? Temos que reduzir a produção?
O momento não é de desespero nem de antecipação de uma crise
que pode não se concretizar do tamanho como alguns economistas
a configuram. Devemos tomar atitudes visando a reduzir seu efeito.
Não é hora de frear. Talvez reduzir o ritmo para perceber melhor o
que o mercado nos sinaliza. Protelar novos investimentos de olho
na expansão do mercado consumidor. Não tomar créditos com base
na capacidade de pagamento anterior à crise e a custos elevados,
evitando um indesejável passivo financeiro num momento de
oscilação desfavorável do câmbio.
Se o momento é de apreensão, de custos mais elevados na

A hora é para comprar
Com a turbulência do mercado financeiro,
gerando instabilidade em todos os setores da
economia, o setor imobiliário brasileiro tem um
grande trunfo perante o mundo: uma ótima regulamentação e disponibilidade de crédito para aquisição, com os menores custos do mercado. Por isso
é comum que vários investidores procurem a segurança que o imóvel proporciona. Além, é claro, da
parcela de consumidores que realiza agora o sonho
da casa própria ou de mudança para uma habitação
ainda melhor.
Diferentemente do que ocorreu nos EUA, o
mercado brasileiro sempre é extremamente rigoroso e criterioso no que diz respeito à liberação de
crédito. Hoje, apesar das facilidades para se conseguir empréstimo nos bancos, a análise de crédito
feita pelos agentes financeiros ficou mais apurada.
Contudo, os prazos de pagamento foram dilatados,
os juros estão baixos e os bancos, principalmente os
oficiais, têm interesse em financiar o consumidor.
O momento é oportuno, basta saber (e querer)

obtenção de crédito, consideramos importante que o governo trate
do setor produtivo de alimentos com atenção, evitando a falta de
recursos para financiamento e comercialização da safra. Afinal, o
que não pode faltar, mesmo nas crises mais severas, é o alimento
a custo acessível. A sustentação do dinamismo da economia do
agronegócio trará benefícios a todos, com a manutenção dos
empregos no campo e nas cidades. E é preciso lembrar que o
setor agropecuário tem capacidade de responder rapidamente aos
incentivos que recebe.
Por isso é preciso garantir empréstimos e a renovação das
operações de crédito, evitando a quebra da produção de alimentos,
o que geraria perda de renda e emprego. Há investimentos
estratégicos programados que precisam ser mantidos, como na
modernização das rodovias, ferrovias, armazenagem e portos. Se
aproveitarmos esse momento para recuperar a infra-estrutura,
estaremos mais bem preparados para a retomada do crescimento
da economia, reduzindo os efeitos da desaceleração econômica.
Assim, transformaremos essas incertezas em uma oportunidade
para reduzir custos e crescer.
João Paulo Koslovski
é engenheiro agrônomo e presidente
do Sistema Ocepar

comprar. Nunca antes na história do Brasil o consumidor brasileiro teve tantas vantagens para a aquisição de um imóvel como agora. A começar pela
possibilidade de fazer empréstimos com recursos do
FGTS e da poupança, que são muito mais baratos
do que outras modalidades de crédito e têm juros
limitados em até 12% ao ano.
Uma grande lição o mundo aprendeu: temos de
fazer boas escolhas. E o momento atual demonstra
claramente isto.
Nesse sentido, é importante que antes de definir
pela compra do imóvel, o consumidor se certifique
de que o empreendimento foi devidamente aprovado, com a conseqüente liberação do alvará de
construção, emitido pela Prefeitura Municipal, e se
há registro da incorporação no Cartório de Registro
de Imóveis. Cumprindo com as exigências legais do
mercado imobiliário, o imóvel é e continuará sendo
uma das melhores opções de compra e investimento,
seguindo um caminho de valorização real e não de
desenfreada especulação.
Hamilton Franck, engenheiro civil,
é presidente do Sinduscon-PR
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DE PONTA

novidades a seu favor

LANÇAMENTO RPC é o primeiro canal de TV a ter transmissão digital no Sul

tempos

Engenheiros e
técnicos foram
essenciais para
garantir momento
histórico no Estado

modernos

por Sergio Del Giorno
O Paraná entrou oficialmente na era
da TV digital com contribuição essencial
de engenheiros e técnicos das áreas de
eletrônica e de telecomunicações. No dia
22 de outubro, na UTFPR, em Curitiba,
o ministro das Telecomunicações, Hélio
Costa, assinou o termo de consignação
da TV digital no Estado. Depois, na sede
da TV Paranaense, do Grupo RPC (Rede
Paranaense de Comunicação), o ministro
e outras autoridades participaram da cerimônia de início das transmissões digitais
da emissora pelo canal 41 UHF. A RPC é
a primeira no Sul do País a transmitir o
sinal digital. Outras emissoras também já
estão se preparando. A transmissão pelos
tradicionais canais analógicos continua
pelos próximos dez anos.
O projeto começou há mais de dois
anos, como explica o diretor de Enge-

nharia da RPC, o engenheiro eletrônico
Enio Sergio Jacomino. Ele liderou uma
equipe de 25 engenheiros e técnicos responsáveis por toda a especificação, compra de equipamentos e implantação do
sistema.
Uma das primeiras etapas foi a avaliação da capacidade de carga e reforço
da torre para receber mais uma antena
de transmissão, a de sinal digital. A sala
dos transmissores analógicos teve que
ser ampliada para receber também todo
o equipamento digital, o que envolveu
engenheiros civis e eletricistas. Outro
equipamento importante que precisou
ser instalado foi a antena parabólica que
recebe a transmissão digital da rede à
qual a RPC é afiliada, no caso, a Globo.
Como se não fosse pouco, também houve
toda a parte de equipamentos eletrônicos necessários, como receptores de satélite, monitores e distribuidores de vídeo

e áudio e encoders (codificadores), entre
outros.
Jacomino crê que essa é uma nova era
não só para espectadores e anunciantes,
que terão um sinal de ótima qualidade e
possibilidade de interatividade via controle remoto. Para ele, é um novo tempo para o profissional da área. “É uma
tecnologia de convergência, que exige
conhecimento mais abrangente, como
em eletrônica digital e configuração de
redes, por exemplo. Trata-se de um novo
profissional”, diz.

R$

5 milhões

foi o investimento da RPC

Leandro Taques

Leandro Taques

Mauro Campos

VALOR Na foto menor, o ministro Hélio Costa na assinatura do termo de consignação para o Estado; nas demais,
parte da equipe responsável pela implantação do sistema digital na RPC e o engenheiro Enio Sergio Jacomino
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CONCEPTION

Escritório da Kampar Seguros | Arquiteta: Beth Kalache

Do Rio de Janeiro a Paris, de Portinari
a Van Gogh. Com o inovador sistema
de divisórias Canvas Line da Wall Works,
você escolhe o que ficar olhando
enquanto trabalha ou recebe seus clientes.
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