
VERMELHO
O mapa do Paraná mostra uma imensa mancha vermelha no centro 
do estado, segundo estudo do Ipardes sobre o IDH-M. Saiba como 

governos e instituições trabalham para reverter esse quadro

CREAPR
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veja mais em                .crea-pr.org.br

+ nesta edição

Falta de crédito e seca agravam 
crise do setor agropecuário

Escolha pública de nova sede do 
CREA-PR valoriza sustentabilidade

Plenário aprova moção de apoio 
a corredor Oeste da Ferroste
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LEITURA RÁPIDA E oNLINE  Tudo o que você vai ler na revista e ver no site

36 AGROPECUÁRIA Novas dificuldades assombram o setor, agravadas por seca e falta de crédito

O Paraná, que deve ao campo boa parte do seu PIB 
e dos saldos da Balança Comercial, está no olho da 
tormenta. As más notícias começaram com a crise 
financeira mundial e o sumiço do crédito. Para piorar, 
veio a estiagem, de novembro a dezembro.

+ no site da revista 

Economista defende 
securitização e diz que 
CREA-PR deve liderar 
busca por soluções

O campo está em crise

Sustentabilidade é diferencial
28 Nova sede do CREA-PR

Prazo para inscrição termina em 27 de 
março para a escolha do Anteprojeto.

Confira os critérios que serão 
considerados para o projeto

Pesquisa mostra diferenças
30 Mulher na área tecnológica

Levantamento do CREA-PR revela que 
profissionais ainda sofrem preconceito.

GT Mulher tem recomendações 
práticas pra mudar realidade

CREA-PR faz moção contra obra
32 Ferroeste

Conselho defende obra do Corredor Oeste e 
rejeita projeto da Variante Ferroviária.

Leia a diferença do consumo de 
energia no modelo ferroviário

Convênio amplia fiscalização
31 Engenharia de Segurança

Parceria do CREA-PR com Superintendên-
cia do Trabalho quer reduzir acidentes.

CREA-PR incentiva formalidade 
 e busca maior conscientização

Não deixe para a última hora
20 Aposentadoria

CREA-PR orienta profissionais a procurar a 
Previdência pelo menos três anos antes. 

Entenda as diferenças entre 
os três tipos de aposentadoria

Renda mancha mapa de vermelho
22 Índice de Desenvolvimento Humano

Estudo do Ipardes mostra que renda per 
capita diferencia estado de seus vizinhos.

Confira entrevista com os 
presidentes da AMP e FIEP

Resíduos são ameaça ambiental
34 Construção civil

Sobras de obras ocupam 50% do volume 
dos aterros públicos de algumas cidades.

Leia a resolução do CONAMA 
para o gerenciamento de resíduos

Vaga para deficiente terá fiscal
38 Acessibilidade

Entidades se unem para garantir esse direito 
básico a pessoas com deficiência.

CREA-PR tem papel importante na 
questão de acessibilidade

20

31
30

32

28



31
34

19 CURTAS Principais autoridades 
do Estado privilegiam nova posse do 
presidente no CREA-PR

Mais seções

9 EXPRESSo CREA-PR ganha nova 
sede regional, em Apucarana e que vai 
agilizar atendimento a profissionais

8 CARTA Álvaro J. Cabrini Jr. 
apresenta as novidades na área de 
comunicação do CREA-PR

18 gUIA CREA Catálogo 
Empresarial de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia tem versão online

41 PRoFISSÃo e mERCADo 
Há mais de 60 anos, engenharia 
aeronáutica é profissão em alta

40 oPINIÃo Ladaga diz que ela-
boração de manuais de manutenção de 
obras é uma obrigação dos construtores

41 PLURAL Geólogos debatem 
a real viabilidade como fonte de água 
doce e a gestão do Aquífero Guarani

42 DE PoNTA Craft Engenharia 
lança tecnologia pioneira na estabiliza-
ção de áreas de solos moles 

decida a reportagem
Vote. Elas estarão nas próximas edições

fale com a gente
1. Pelo site www.crea-pr.org.br
2. E-mail comunicacao@crea-pr.org.br
3. Fax (41) 3350-6937
4. Endereço Rua Dr. Zamenhof, 35, 
Alto da Glória, Curitiba-PR 
CEP 80.030-320

mande sua pergunta
Você participa da entrevista

Vá ao site e pergunte ao próximo entrevistado.

Enio Verri
É secretário do Planejamento e Coordenação Geral do 
Paraná e professor do Departamento de Economia da 
UEM (Universidade Estadual de Maringá).

Vote em um dos assuntos abaixo. Todas podem virar 
reportagem, mas você vê no site as mais votadas

1 Fupef O busca da Fundação de Pesquisas Flores-
tais por quem queira fazer cursos de capacitação.

2 Engenova O projeto para a promoção de empre-
sas de engenharia e que garantiu vários avanços.

3 Energia Conheça novas tecnologias de economia e 
eficiência nas principais modalidades da engenharia. 

aCESSE          .crea-pr.org.br

14 PALAVRA  O presidente do 
CREA-PR, que reassumiu o cargo. 
Confira entrevista na página 12

20

31
32

22
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LEITURA RÁPIDA E oNLINE  

Para você se programar
Confira um resumo dos eventos. 

Março 2009

Abril 2009

agenda para se aprimorar

20 e 21
EIA/RImA - ESTUDo PRéVIo DE ImPACTo AmbIENTAL 

O Instituto de Engenharia do Paraná – IEP, através da ENGENOVA, realiza curso 
sobre EIA/RIMA - Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental. 

25 a 28
FoRmAÇÃo DE AUDIToRES INTEgRADoS 

O Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do PR realiza o 
curso Formação de Auditores Integrados (Ambiental, da Saúde e Segurança do 
Trabalho), em Curitiba. 

16 e 17
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE CombATE A INCÊNDIoS

O curso Instalações Hidráulicas de Combate a Incêndios nas Edificações 
- Projeto, instalação e manutenção prepara os profissionais para 
a elaboração de projetos, execução e manutenção de instalações 
hidráulicas de combate a incêndios.

3 e 4
PLANo DE gERENCIAmENTo DE RESÍDUoS SÓLIDoS (PgRS) 

O Instituto de Engenharia do Paraná, por meio da Engenova, promove dias 
3 e 4 de abril o curso sobre Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS), em Curitiba. 

15 e 16
CAPACITAÇÃo Em SISLEg 

O Instituto Ambiental do Paraná, com apoio do CREA-PR, realiza agora nos 
dias 15 e 16 de abril em Foz do Iguaçu, Cascavel e Maringá o curso de 
Capacitação em Sisleg. 

15 e 16
WoRKSHoP 

A FUPEF, em parceria com o CREA-PR, promove, nas regionais de Cascavel e 
de Pato Branco o workshop Madeira Legal no Combate ao Aquecimento Global.

Informação que interessa e a opinião de quem lê

Cursos de Pós-Graduação e MBA 
oferecidos pelo Senai

UnIdAdE SEnAI-CIETEP (PARCERIA SEnAI-PR / SEnAI-SC)

 Pós-Graduação em Engenharia de Software (360 horas). Inscrições 
até 19 de fevereiro
 Pós-Graduação em Gestão de Obras, com ênfase em Edificações 
(384 horas). Inscrições até 27 de fevereiro
 Pós-Graduação em Gestão da Segurança da Informação em Am-
bientes Computacionais (360 horas). Inscrições até 13 de março.
 MBA em Gestão Industrial com ênfase em Sistema de Produção 
(384 horas). Inscrições até 13 de março
 Pós-Graduação em Moda e Gestão (408 horas). Inscrições até 17 
de março

InSCRIçõES:  SEnAI CIETEP (Centro de Inovação, Educação, 
Tecnologia e Empreendedorismo do Estado do Paraná). Av. Comen-
dador Franco, 1341, Jardim Botânico, Curitiba (PR), telefone (41) 
3271-7777. Acesse: www.pr.senai.br/posgraduacao

UnIdAdE SEnAI LOndRInA 
(PARCERIA SEnAI-PR/SEnAI-SC)

 MBA em Gestão para Segurança de Alimentos (curso a distância, 
com 510 horas. Inscrições até 2 de março
 Pós-Graduação em Automação Industrial (360 horas). Inscrições 
até 3 de março
 Pós-Graduação em Gestão da Segurança da Informação em Redes 
de Computadores (360 horas). Inscrições até 3 de março
 MBA em Gestão de Obras de Edificações (384 horas). Inscrições 
até 10 de março
 MBA em Gestão Industrial com Ênfase em Sistemas de Produção 
(384 horas). Inscrições até 10 de março
 MBA em Gestão de Projetos (372 horas). Inscrições até 10 de março. 
 Pós-Graduação em Moda e Gestão (408 horas). Inscrições até 17 
de março

InSCRIçõES OnLInE:    www.pr.senai.br/posgraduacao. Mais in-
formações no SEnAI Londrina, rua Belém, 844, Centro, Londrina 
(PR) – CEP 86026-000, telefone  (43) 3294-5100

UnIdAdE SAnTO AnTônIO dA PLATInA 
(PARCERIA SEnAI-PR / SEnAI-SC)

 MBA em Gestão Industrial com Ênfase em Sistemas de Produção 
(384 horas). Inscrições até 2 de março
 Pós-Graduação em Automação Industrial (360h). Inscrições até 2 
de março

InSCRIçõES OnLInE:   www.pr.senai.br/posgraduacao. Mais 
informações no SEnAI Santo Antônio da Platina, BR 153, km 40, 
Vila São José, Santo Antônio da Platina (PR), telefone: (43) 
3538-2001
 
Unidade SEnAI Cascavel (parceria SEnAI-PR / UnIPAn)

 Pós-Graduação em Segurança de Alimentos (360 horas). Inscrições 
até 20 de fevereiro

InSCRIçõES: SEnAI Cascavel. Rua dr. Flausino Mendes, 254, 
Jardim Comercial, telefone: (45) 3220-5400

* O SEnAI/PR reserva-se o direito de cancelar as turmas caso não haja número 
mínimo de inscritos
** Pré-matrícula e/ou matrícula sujeita a análise de crédito, no ato da sua 
efetivação

mais informações em  
procrea@crea-pr.org.br
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para ler

para navegar Site que tem valor

Livro de fotos mostra Angola em paz
no livro “O Retrato da Paz”, o fotógrafo paranaense 

Leandro Taques e o jornalista Julio César Lima mostram 
em texto e fotos o pós-guerra de Angola. O livro, patro-
cinado pela Petrobras, mostra a viagem de 40 dias e mais 
de 6,5 mil quilômetros por 18 províncias de Angola feita 
pelos autores no final de 2006. São três mil fotos em preto 
e branco, que mostram a reconstrução do país.

Livros que valem a pena palavra do leitor 
A sua opinião

Acessibilidade e arborização
Acho os assuntos abordados pela Revista 

CREA-PR muito interessantes e, sem dúvida, de 
grande valia.

Alguns assuntos que me chamam mais a aten-
ção são acessibilidade e arborização, porque sei 
que em ambos devemos melhorar muito. Podem 
parecer que não têm muita importância, adiados, 
mas não podem. E um tem relação com o outro. 
Muitas vezes, por exemplo, as árvores estão em 
lugares inadequados, dificultando o acesso.

Em relação à acessibilidade, em Curitiba tem 
muito a ser melhorado também. Deve haver uma 
visão de futuro; e mesmo o Brasil não sendo ainda 
um país de primeiro mundo, não podemos perder 
essa visão. 

Sou morador do Boqueirão. Um dos meus 
esportes favoritos é o ciclismo. Além de meio de 
transporte ecologicamente correto, andar de bici-
cleta faz bem para a saúde. Por isso deveríamos 
fazer calçadas decentes e padronizadas em toda 
a cidade. O correto deveria ser uma pista apenas 
para bicicleta e outra para pedestres, assim como 
é na Alemanha e outros países desenvolvidos. Es-
tive lá e vi com meus próprios olhos.

Eu só posso falar e dar ideias. Não tenho o po-
der de executar. Cabe aos senhores(as) divulgarem 
esses problemas para podermos ter uma cidade 
melhor e um país melhor.

Para uma nação melhor precisamos de uma 
visão moderna, de futuro e atitudes conscientes.

Marcio Romaniuk Miranda, técnico 
em Mecatrônica e estudante de 
Administração de Empresas

Erramos
Na edição número 54 da revista, na página 8, seção 
Expresso, a foto da matéria de União da Vitória sobre 
curso de construção civil está errada. A foto publicada 
é da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do No-
roeste do Paraná (AEANOPAR), de Umuarama.

aCESSE          .crea-pr.org.br

Escreva, dê sua opinião. 
Vá ao site do CREA-PR

Luz de Niemeyer é tema de publicação
“A poética da luz natural na obra de Oscar niemeyer”, do 
arquiteto Paulo Marcos Mottos Barnabé, tem como tema 
central o uso da luz natural como diretriz de projetos em 
algumas obras do arquiteto Oscar niemeyer e traz fotos de 
obras pouco publicadas, como o interior do vestíbulo do Tri-
bunal de Justiça o a igreja ortodoxa de Brasília.  Aos 101, o 
arquiteto continua em plena atividade.

CREA estréia site

O CREA-PR dá um salto 
de qualidade na comunicação 
com seu púbico. Entrou no ar 
no dia 16 de fevereiro o novo 
layout do site do conselho. 
Construído de forma mais 
simples e objetiva, o site traz 
facilidades na navegação e 
mais espaço para notícias e divulgação 
de informações importantes para pro-
fissionais e sociedade. A facilidade para 
acesso aos serviços online, destaques de 
eventos e serviços, e melhor visualiza-
ção das seções são outros destaques.

“O site está em constante atuali-
zação, dinamizando a comunicação do 
Conselho com os profissionais e propor-
cionando um acesso rápido a informa-
ções de qualidade e na busca de produ-
tos e serviços, bem como uma visão geral www.crea-pr.org.br

do que é o CREA-PR para a sociedade”, 
explica a coordenadora da Assessoria de 
Comunicação Social do CREA-PR, jor-
nalista Anna Caroline Preussler.

O  público que acessa o portal é, 
na maioria, composto por profissionais 
(70%), 12% de estudantes da área 
tecnológica, 10%, empresas e 8% da 
sociedade em geral, segundo pesquisa 
recente com 555 usuários. 
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A palavra do presidenteCARTA

comunicação

renovada
São várias novidades a apresentar numa área importante para 
a prestação de serviços e relação com nossos profissionais

TUDO NOVO Um dos diferenciais é que agora você participa mais

Em 2009, ano em que vamos come-
morar 75 anos do CREA-PR, a comu-
nicação do Conselho está cheia de novi-
dades. Uma área importante, que ajuda 
a estreitar o relacionamento com nossos 
profissionais e com a sociedade, além de 
ser uma fonte preciosa de divulgação da 
prestação de serviços.

O site do CREA-PR foi todo refor-

mulado. Está mais moderno e ágil. Ali, 
você tem acesso aos principais serviços e 
informações oferecidos pelo conselho. 

Outra novidade é a nossa revista. A 
publicação ganhou um projeto gráfico 
novo e se tornou multimídia. Todo o seu 
conteúdo, além de textos exclusivos, es-
tará num site só da revista, e que você 
confere através de um link no site do 
próprio Conselho. 

Isso torna a Revista CREA-PR mais 
democrática, garantindo acesso a muito 
mais leitores. Estudantes e a sociedade, 
por exemplo, que não recebem a versão 
impressa. Mais democrática também 
porque convida você a participar de 
duas maneiras: enviando perguntas aos 
entrevistados pela revista e até definin-
do reportagens. não deixe de conferir o 
site da revista e participar.

Outro avanço é a disponibilização on-
line do Catálogo Empresarial, o que am-
pliará a divulgação dos serviços ofertados 
pelas empresas registradas no Conselho.

no ano em que começamos nosso se-
gundo mandato, com metas desafiadoras, 
a nossa comunicação com você já chega 
nova e cada vez mais ao seu dispor.

Participe e construa com o CREA 
esta comunicação. 

Uma ótima leitura a todos.

Álvaro J. Cabrini Jr.  
é engenheiro agrônomo e presidente do CREA-PR 

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

CONSELHO EDITORIAL

CÂmARAS ESPECIALIZADAS

CEEC Eng. Civil Newton Rogério Rutz da Silva 
CEEE Eng. Eletricista Antonio Carlos Dequech José
CEgEm geólogo mauro Salgado monastier 
CEEmm Eng. mecânico Lindolfo Zimmer 
CEEQ Eng. Químico Ernesto galvão Ramos de Carvalho
CEARQ Arquiteto Paulo Ritter de oliveira
CEA Eng. Agrônomo Carlos Augusto Petersen Parchen 

CoNSELHEIRA FEDERAL 
Titular Arquiteta Angela Canabrava 
Suplente Arquiteto Cláudio maiolino

PRESIDENTE Eng. Agrônomo Álvaro José Cabrini Júnior CEARQ 
Arquiteto Agostinho Celso Zanelo de Aguiar CEA Eng. Agrônomo 
Paulo gatti Paiva CEEC Eng. Civil gilberto Piva CEEE Técnico em 
Eletrônica Waldir Aparecido Rosa CEEQ Eng. Químico Ernesto 
galvão Ramos de Carvalho CEEmm Eng. mecânico Elmar 
Pessoa Silva CEgEm geólogo mauro monastier 

Coordenação Anna Preussler (jornalista)

Realização Toda Editora R. México, 20, conj. 31, 
Curitiba (PR) (41) 3236-2141 e 3356-1696
toda@todaeditora.com.br / www.todaeditora.com.br

Editor Flávio Arantes
Editor-adjunto Patrícia blümel
Colaboram nesta edição
CREA-PR Rolf gustavo meyer 
Reportagem Patrícia blümel, Cláudia Tavares, 
Flávio Arantes, Irma bicalho, marielle dos 
Santos, Jean Paterno, Jocelaine dos Santos, 
Diniz Neto e muriel Amaral
Fotos Leandro Taques, Stock.XCHNg, CREA-PR 
e divulgação
Diagramação Letícia Junqueira
Tratamento de imagens Paulo de Arazão
Revisão Hellen guareschi
Pós-produção Daniel Nunes 
Jornalista responsável Cláudia Tavares

Sua opinião é importante para 
nós. Escreva para a seção de 
cartas:comunicacao@crea-pr.org.br

* TIRAGEM 52.000 exemplares

DIREToRIA
mandato 14/01/2009 a 31/12/2009

PRESIDENTE 
Eng. Agrônomo Álvaro José Cabrini Júnior

10 VICE-PRESIDENTE 
Eng. Civil gilberto Piva

20 VICE-PRESIDENTE 
Eng. Civil Hélio Sabino Deitos 

10 SECRETÁRI0 
Téc. em Eletrônica Waldir Aparecido Rosa

20 SECRETÁRIo 
Eng. mecânico Elmar Pessoa Silva 

30 SECRETÁRIo 
Eng. Agrônomo Paulo gatti Paiva

10 TESoUREIRo 
Eng. Civil Joel Kruger

20 TESoUREIRo 
Arquiteto Agostinho Zanelo de Aguiar 

DIREToR ADJUNTo 
 Eng. Agrônomo Carlos Scipioni 

CREAPR
R e v i s t a

No ano em que 
começamos nosso 
segundo mandato, 
com metas 
desafiadoras, a 
nossa comunicação 
com você já chega 
nova e cada vez 
mais ao seu dispor.”

“
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

APUCARANA Nova regional do CREA-PR foi criada em janeiro

O CREA-PR conta desde janeiro 
deste ano com a nova regional de Apu-
carana. A criação foi aprovada por de-
cisão unânime dos conselheiros durante 
a reunião plenária número 872, em de-
zembro. A nova unidade vai atender a 
44 municípios dentro da jurisdição da 
regional Apucarana.

“O novo endereço confirma a repre-
sentatividade do CREA junto aos pro-
fissionais da região”, afirma o gerente 
regional de Apucarana, o engenheiro ci-
vil Hélio Xavier da Silva Filho. Segundo 
ele, a regional atenderá a demanda da 

sociedade. A regional Apucarana fica na 
Rua Guarapuava, nº 580 e atende de se-
gunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

Com a criação, o CREA-PR passa 
a contar com sete regionais: Cascavel, 
Curitiba, Londrina, Maringá, Apuca-
rana, Pato Branco e Ponta Grossa. “A 
demanda atende a necessidade de divi-
dir a regional Maringá, que compreen-
dia 39% dos municípios paranaenses, 
proporcionando um serviço mais ágil 
e eficiente”, explica o presidente do 
CREA-PR, Álvaro Cabrini Jr. (por Pa-
trícia blümel)

mais perto  

dos profissionais

Mais uma  Apucarana e, no detalhe, fachada da nova e moderna 
sede do Conselho, que agora conta com sete regionais no Estado

Cerca de 70 pessoas participaram, 
no início de fevereiro, da aula inau-
gural dos 40 alunos aprovados para o 
curso gratuito CREAçÃO Pré-Vesti-
bular. O curso é uma promoção con-
junta do Programa CREAjr-PR e do 
Instituto de Engenharia do Paraná e 
é voltado a alunos de baixa renda de 
escolas públicas.

A abertura foi feita pelo vice-
presidente do CREA-PR, Gilberto 
Piva, pelo vice-presidente do IEP, Jai-
me Sunyê neto, e pelo estudante de 
Engenharia Elétrica drayton Roger, 
membro do Programa CREAjr-PR e 
idealizador deste projeto. “O curso é 
uma importante ferramenta para dar 
condições iguais aos alunos de escolas 
públicas na hora do vestibular”, afir-
ma Sunyê.

Os alunos cursarão matérias como 
Matemática, História e Biologia. As 
aulas serão ministradas de segunda a 
sábado. Os simulados acontecem aos 
domingos, às 8 horas. O curso será 
realizado na sede do IEP.  (por Patrí-
cia blümel)

Alunos do 
CREAÇÃo assistem 
à aula inaugural

CURITIbA

Em conjunto Jaime Sunyê 
Neto, vice-presidente do IEP, que 
fez a aula inaugural do curso que 

tem a parceria do CREAjr-PR
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

ESTRÉIA Pato Branco, Francisco Beltrão e União da Vitória ganham cursos

Fevereiro marcou o início das au-
las de quatro novos cursos no interior 
do Estado. Engenharia de Computa-
ção, pela Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR), campus 
Pato Branco; Engenharia Ambien-
tal, pela UTFPR, campus Francisco 
Beltrão; Arquitetura e Urbanismo, 
pelo Centro Universitário de União 
da Vitória (UnIUV); e Agronomia, 
pelo Centro Universitário Católico 
do Sudoeste do Paraná (UnICS). Ao 
todo, são 296 vagas e a duração mí-
nima dos cursos é de cinco anos. 

Engenharia de Computação é 
um curso com atividades realizadas 
à tarde e à noite. A concorrência do 
primeiro vestibular foi de 5,3 candi-

datos/vaga. O curso oferece 44 vagas 
semestrais. Engenharia Ambiental 
também oferta 44 vagas semestrais. 
As aulas são de manhã e à tarde. 

Já o curso de Arquitetura e Ur-
banismo é a noite e oferece 60 vagas 
anualmente. 

A opção de oferecer o curso no 
período noturno é por causa de uma 
das principais características dos 
acadêmicos da região: a maioria tra-
balha durante o dia. 

Em Palmas, o curso de Agro-
nomia é fruto de uma demanda da 
região que se caracteriza pela es-
sência agrícola. O processo de se-
leção é anual e oferece 60 vagas. 
(por marielle Santos)

mais no interior

Uma das mudanças estruturais já esta-
belecidas pelo governo de Edgar Bueno em 
Cascavel é a troca do nome de algumas se-
cretarias e a extinção de órgãos, como a Cet-
trans, que até o fim de 2008 era responsável 
pelo trânsito, aeroporto, EstaR e transporte 
coletivo. Edgar criou no lugar dela a Secreta-
ria Municipal de Transporte e Mobilidade Ur-
bana, sob comando de Jorge Lang. A mudan-
ça renova o ânimo de pessoas que precisam 
de condições arquitetônicas especiais para se 
locomover e se integrar à comunidade. A ex-
pectativa é de que a palavra mobilidade possa 
se traduzir também em mais facilidades de 
acesso por toda a cidade. (por Jean Paterno)

Secretaria de 
transportes quer 
melhorar acessibilidade

CASCAVEL

O CREA-PR tem uma área específica 
no site para oferta de vagas para emprego 
e estágio de empresas. no espaço, existem 
atualmente 57 vagas disponíveis nas áreas 
da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
de nível técnico e superior. Também é pos-
sível cadastrar currículos, oferecer empre-
go ou estágio e consultar vagas e currícu-
los  cadastrados. O acesso aos empregos é 
livre, já as vagas de estágio só podem ser 
acessadas por estudantes que participam 
do CREAjr-PR. Acesse www.crea-pr.org.br 
(por Patrícia blümel)

CREA-PR divulga 
oportunidades 
de emprego

CURITIbA

Estréia Alunos e convidados da primeira turma 
de Engenharia de Computação, na aula inaugural 
no campus da UFTPR de Pato Branco
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Há mais de 20 anos, lideranças do 
Oeste do Paraná argumentam que a 
pavimentação das marginais da BR-
277, no perímetro urbano de Casca-
vel, não é luxo e sim uma necessidade 
estratégica. O governador do Estado, 
Roberto Requião, ouviu os apelos e 
autorizou a superintendência regio-
nal do dER a elaborar o projeto para 
a pavimentação de um trecho de 9,4 
quilômetros de vias paralelas em dire-

ção ao Centro Tecnológico Coopavel, 
onde anualmente acontece o Show 
Rural –  um dos maiores eventos de 
difusão de novos conhecimentos agro-
pecuários da América Latina.

O dER estima que o estudo técni-
co e o projeto fiquem prontos em oito 
meses, ao custo de R$ 30 mil por qui-
lômetro, segundo o superintendente 
Milton Podolak Júnior. A obra é rei-
vindicada porque o trecho urbano da 

O Instituto Ambiental do Paraná 
estabeleceu novo prazo para a regu-
larização dos viveiros de produção de 
peixes no Paraná. Foi estendido em um 
ano, até 16 de janeiro de 2010. 

“As normas precisam estar ade-
quadas à realidade. Percebemos que o 
prazo previsto na Resolução  Conjun-
ta do Ibama, SEMA e IAP nº 02, era 

curto demais tanto para os produto-
res quanto para a viabilizar recursos 
humanos no IAP para atender a de-
manda que será gerada pelas visto-
rias e  a expedição dos licenciamentos 
ambientais”, explica o presidente do 
Instituto Ambiental do Paraná, Vítor 
Hugo Burko.

no ano passado IAP e o Instituto 
Paranaense de Assistência Técnica e 
Extensão Rural  (Emater), em parceria 
com o CREA-PR, promoveram cursos 
de capacitação para o licenciamento 
de viveiros de piscicultura em várias 

regiões do Estado. O curso foi 
direcionado às 22 mil pro-
priedades com possibilidade 

de adequação, e que precisa-
riam elaborar projetos conforme 

a orientação do Instituto Ambiental 
do Paraná. (por Patrícia blümel)

Viveiros têm prazo maior
CURITIBA IAP prorroga prazo para regularização criadouros de peixe

277, em Cascavel, é um dos mais mo-
vimentados da rodovia no Oeste do 
Paraná, consequentemente dos mais 
perigosos. O presidente da Acic (Asso-
ciação Comercial e Industrial de Cas-
cavel), Valdinei Antonio da Silva, diz 
que a autorização é resultado de um 
trabalho integrado de todo o Oeste. 
“Todos deram parcela de contribuição 
para que essa obra pudesse começar a 
sair do papel”. (por Jean Paterno)

asfalto nas marginais
CASCAVEL Governador autoriza pavimentação de trecho de 9,4 km
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

O CREA-PR realiza em Apuca-
rana uma das mais completas fiscali-
zações no Estado. “Isso acontece por 
envolver todas as áreas da Engenha-
ria, Arquitetura e Agronomia”, afir-
ma o gerente regional de Apucarana, 
o engenheiro civil Hélio Xavier da 
Silva Filho.

Segundo ele, já foram verificados 
cerca de 50 aviários na região. Como 
modalidades envolvidas ele cita, dentre 
outras: engenheiros civis (envolvidos 
na construção); engenheiros agrôno-
mos (envolvidos no manejo e resíduos); 
engenheiros mecânicos (envolvidos nos 
equipamentos e máquinas); geólogos e 
engenheiros de minas (envolvidos nos 
poços artesianos); engenheiros eletricis-
tas (envolvidos na automação, ventila-
ção e iluminação). (por Patrícia blümel)

Ponta Grossa População sabe pouco sobre Engenharia Agronômica 

área de atuação e importância da en-
genharia agronômica. 

Parte dos entrevistados, por exem-
plo, acredita que a função principal de 
um engenheiro agrônomo é vender in-
sumos e agrotóxicos. Para o presidente 
da Aeagro, o engenheiro agrônomo 
José Roberto Papi, os dados preocu-
pam porque refletem a pouca valoriza-
ção que a profissão tem da sociedade.

Segundo o engenheiro, a Aeagro 

mais oportunidade

O presidente da Associação dos Enge-
nheiros, Arquitetos e Agrônomos da Re-
gião de Bandeirantes (Aeban), engenheiro 
eletricista Marcio Hasegawa, quer envolver 
os estudantes da região nas atividades de-
senvolvidas pelo CREAjr-PR.  

Para ele, trazer os alunos para conhe-
cer o sistema do conselho é uma forma de 
aproximá-los da situação das profissões e 
reconhecer líderes que possam dar conti-
nuidade ao trabalho no futuro.  A partir de 
fevereiro, a diretoria da entidade começou 
se reunir para discutir metas, objetivos e 
atividades que serão desenvolvidos durante 
o biênio 2009/2010. (por muriel Amaral)

Aeban quer que 
alunos conheçam 
melhor o Conselho

Londrina

Todas as 
modalidades 
envolvidas

APUCARANA CREA fiscaliza aviários na região

deverá utilizar os dados da pesquisa 
para promover uma intensa campa-
nha de valorização da profissão, le-
vando informações e esclarecendo as 
dúvidas da população sobre a atuação 
do engenheiro agrônomo. “Queremos 
que a sociedade perceba que somos 
agentes de produção, que ajudamos a 
fornecer alimentos de qualidade para 
toda população”, afirma Papi. (por 
Jocelaine Santos)?? ??

Uma pesquisa feita por meio de 
uma parceria entre a Associação dos 
Engenheiros Agrônomos de Guara-
puava (Aeagro) e a Unicentro revela 
que a população urbana de Guara-
puava sabe pouco sobre a profissão 
de engenheiro agrônomo. A pesquisa 
ainda está em fase de tabulação, mas 
os dados preliminares apontam que 
boa parte dos entrevistados têm infor-
mações distorcidas ou errôneas sobre a 
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MARINGÁ Antiga rodoviária vai virar conjunto de prédios

um novo centro
O prédio da antiga rodoviária de Maringá 

dará lugar a um novo conjunto de prédios. A 
escolha está sendo feita em licitação, que esta-
beleceu um concurso de projetos.  

Estão participando os projetos apresenta-
dos pelos consórcios de empresas Granado e 
Cidade Verde e Amplitec, de Maringá, e Ln, 
de Curitiba.

Para o secretário de Planejamento de Ma-
ringá, o arquiteto Jurandir Guatassara Boeira, 
os dois projetos vão transformar a cidade.

O projeto da Granado-Cidade Verde tem 
quatro torres de 35 andares – três comerciais e 
uma residencial, com cinco subsolos de estacio-
namento. A obra está estimada em R$ 100 mi-
lhões e prazo de cinco anos para a conclusão.

O projeto da Ln-Amplitec tem duas tor-
res, uma comercial, com 35 andares, e outra 
residencial, com 19 andares. O projeto foi de-
senvolvido pelo arquiteto Gilmar Ferdinandi. 
O prazo para a entrega da obra, estimada R$ 
60 milhões, é de dois anos. Os dois projetos 
têm, ainda, área para o novo centro cultural de 
Maringá. (por Diniz Neto)

Cerca de 50 engenheiros agrôno-
mos de Cornélio Procópio discutiram, 
no final de 2008, em reunião na sede 
da Associação dos Engenheiros Agrô-
nomos de Cornélio Procópio, a harmo-
nização do receituário agronômico. Fo-
ram debatidos diversos aspectos sobre 
o uso de agrotóxicos, como toxicologia, 
e especialmente os itens específicos à 
prescrição da receita agronômica com 
o objetivo de harmonizar a emissão e 
esclarecer as principais dúvidas relati-
vas à questão.

O evento contou com o apoio da 
Câmara de Agronomia do CREA-PR, 
da Associação dos Engenheiros Agrô-
nomos de Cornélio Procópio e do nú-
cleo Regional da Secretaria Estadual da 
Agricultura (SEAB) de Cornélio Procó-
pio. Outros eventos semelhantes estão 
previstos nas regionais da SEAB no Pa-
raná, em parceria com o CREA-PR.

Engenheiros 
debatem receituário 
agronômico

Câmara pede participação
CURITIBA CREA-PR se mobiliza para garantir criação da CEEST

A proposta de criação da Câmara 
Especializada de Engenharia de Segu-
rança do Trabalho (SEEST) foi apresen-
tada pelo CREA-PR ao COnFEA, mas 
rejeitada porque o CREA-PR não possui 
número suficiente de profissionais pós-
graduados na especialidade.

“Isso acontece porque poucos fize-
ram a opção pelo título de engenheiro 

de segurança como título profissional”, 
explica o engenheiro de Segurança do 
Trabalho José Luiz de Souza, presiden-
te da Associação Paranaense dos Enge-
nheiros de Segurança (APES).

A maioria dos profissionais desta 
área está cadastrada no CREA-PR com 
sua formação universitária. Para ten-
tar novamente oficializar a CEEST, a 

APES, com apoio do CREA-PR, lança 
uma campanha para que os profissio-
nais especializados em Segurança do 
Trabalho façam a mudança no cadastro. 
Basta seguir os seguintes passos:

1) Acesse o site do CREA (www.crea-pr.org.br)
2) Entre na sua área de “Acesso Restrito” 
informando o número da Carteira  
Profissional e Senha;
3) Clique em “Profissional” na janela à 
esquerda da sua página de acesso restrito;
4) Clique em “Selecionar Título Principal”  
e registre a sua opção;
5) Confirme clicando em “Salvar” 

Novo Os dois projetos para o espaço

LONDRINA
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Perguntas e respostasPALAVRA

PARTICIPAÇÃO
Com a criação de uma Agenda Parlamentar o CREA, 
juntamente com os profissionais, entidades de classe e 
instituições de ensino, insere-se efetivamente nas discussões 
de interesse da sociedade e do desenvolvimento do Estado.
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por PATRíCIA BLüMEL

O engenheiro agrônomo Álvaro J. Cabrini Jr. reassumiu o CREA-PR em janeiro deste 
ano. nesta entrevista, ele faz um balanço de sua gestão, da situação econômica do País e 
de suas metas e prioridades para os próximos três anos.

o CREA-PR comemora 75 anos em 2009, mesmo ano em que você inicia uma nova gestão. o que 
você destaca como principais mudanças no Conselho?

CABRINI A principal mudança talvez tenha sido a de que o CREA-PR passou a se preo-
cupar também com a situação política, econômica e social das cidades, do Estado e até 
mesmo do País. Além de mais próximo dos profissionais da área tecnológica, o Conselho 
está hoje mais próximo da sociedade, participando ativamente do dia-a-dia das pessoas 
e buscando parcerias com entidades e órgãos governamentais para aumentar ainda mais 
essa participação. Atualmente o CREA-PR interage com a sociedade na busca de soluções 
para os anseios da melhoria da qualidade de vida da população com a participação dos 
profissionais das áreas tecnológicas.

Quais as principais conquistas do CREA-PR na sua gestão?

CABRINI Gostaria de destacar a atuação do CREA-PR na qualificação profissional. Por meio 
do PRO-CREA – Programa de Qualificação Profissional, foram qualificados mais de 22 
mil profissionais nos últimos três anos. A consolidação da Governança Cooperativa, que 
descentralizou, de fato, o CREA, permitindo que os profissionais participem do Conselho 
com sugestões e opiniões também é um marco, bem como a atuação junto aos jovens 
estudantes, que formarão o CREA do futuro com o programa CREAjr.

O CREA-PR também se tornou referência na questão da acessibilidade com fóruns e 
seminários que envolveram e sensibilizaram os profissionais e toda a sociedade para a im-
portância do tema e também com fiscalizações em parceria com órgãos governamentais 
e entidades associativas. 

A principal atividade do Conselho, a fiscalização, está muito mais eficiente. Atualmente, 
contamos com um quadro composto completamente de fiscais formados em áreas do Sis-
tema COnFEA/CREA. Esta foi, sem dúvida, a grande inovação da fiscalização. Fizemos 

de olho no

planejamento
Conselho 
completa 75 
anos e incentiva 
participação 
política

FUTURO CREA-PR quer estar cada vez mais próximo dos profissionais e da sociedade
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um planejamento bastante detalhado de atuação em áreas como acessibili-
dade – em parceria com o Ministério Público e as prefeituras do Paraná – e 
na fiscalização de obras públicas e dos editais de licitação de obras públicas 
– em parceria com o Tribunal de Contas do Estado e o IBRAOP – Institu-
to Brasileiro de Auditores de Obras Públicas. desta forma, ampliamos as 
oportunidades de valorização da participação dos profissionais em obras e 
serviços.

Também trabalhamos para fortalecer as entidades de classe ligadas ao Conse-
lho, contribuindo para que alcancem a excelência em suas gestões. Com isso, 
fortalecemos o próprio Conselho. É visível o fortalecimento de cada uma delas 
e o aumento de sua participação nas discussões relacionadas às profissões e ao 
desenvolvimento das regiões e municípios, por meio dos nossos profissionais. 

Outro destaque é a atuação do GT Empresarial – que reúne representantes 
do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sindus-
con), Sindicato da Indústria da Construção Pesada (Sicepot) e da Associação 
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsbEA), considerada fundamental 
para o estreitamento do relacionamento do CREA-PR com as entidades li-
gadas ao setor empresarial.

Quais os desafios futuros?

CABRINI A agenda parlamentar será um dos principais focos nos próximos três 
anos. Queremos nos aproximar cada vez mais do Poder Legislativo, Executi-
vo e Judiciário. Esta é uma ação que é feita pelo COnFEA em Brasília, jun-
to ao Congresso nacional e que o CREA-PR desdobra junto à Assembléia 
Legislativa e incentiva os representantes de entidades a fazerem o mesmo 
junto aos poderes municipais de suas regiões. Com este trabalho, buscamos 
fazer com que os nossos profissionais ocupem os espaços nestes poderes, 
assessorem os partidos políticos, os governantes e contribuam com todo o 
conhecimento técnico que possuem, visando ao desenvolvimento do nosso 
estado e dos municípios paranaenses. 

O programa a ser desenvolvido é um desdobramento do Pensar o Brasil, pro-
grama do COnFEA, com a participação dos CREAs de todo o Brasil. nosso 
objetivo é discutir, junto aos municípios, a participação ativa das entidades 
de classe, instituições de ensino, inspetores, conselheiros e profissionais, alia-
dos à sociedade organizada, com apoio de outros conselhos profissionais para 
promover a discussão sobre políticas públicas para o desenvolvimento dessas 
regiões. Todas essas ações terão como objetivo a valorização das profissões 
ligadas ao CREA.

Também vamos atuar na busca da excelência dos projetos e execução das 
obras. O Programa de Excelência em Projetos já está em sua primeira fase, 
com o tema Edificações e a segunda fase será sobre Licenciamento Ambien-
tal. Além disso, todo o CREA-PR estará pautado na busca da excelência em 
seus produtos e serviços.

Estamos no auge da crise financeira mundial. Qual o papel dos profissionais da área 
tecnológica para o desenvolvimento do País, principalmente neste momento? 

Perguntas e respostasPALAVRA

O PROFISSIONAL

ÁLVARO J. CABRINI JR. 
é engenheiro agrônomo 
e reside em maringá 

FORMOU-SE em engenharia agro-
nômica pela Universidade Federal 
do Paraná em 1984. É especialista 
em Planejamento e Desenvolvi-
mento Agrícola pela UEM (Uni-
versidade Estadual de Maringá). 
Possui cursos em Gestão Empre-
sarial, Planejamento Estratégico  
Qualidade na Gestão;

 PRESIDIU a Associação Maringa-
ense de Engenheiros Agrônomos e 
foi inspetor, conselheiro, coorde-
nador da Câmara Especializada em 
Agronomia e diretor do CREA-PR;

 ALÉM de atuar na área de Asses-
soria de Planejamento Agrope-
cuário, é empresário rural desde 
1984;

 DESDE 2007, é conselheiro e di-
retor do Sicoob de Curitiba.

 ExERCE a presidência do CREA-PR 
pela segunda vez. Foi reeleito em 
junho com 75% dos votos válidos.  
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CABRINI A crise econômica pela qual passa o mundo é preciso ser vista como 
oportunidade pelos nossos profissionais. Este é o momento em que o País mais 
precisará investir no setor produtivo e de infraestrutura. E para isso será neces-
sário planejamento e bons projetos para que o País retome o rumo do cresci-
mento e do desenvolvimento, abandonado num passado recente. 

Crise nós já conhecemos bem. É hiperinflação, é falta de oportunidades, ca-
tástrofes ambientais. Já temos experiência e inteligência suficientes para apro-
veitar a crise e dar a volta por cima, tornando-nos maiores do que ela. E neste 
contexto não é possível que os profissionais se omitam. O momento de contri-
buir é este e é preciso descruzar os braços e colocar as mãos na massa para mu-
dar a realidade e nos tornarmos protagonistas do processo de transformação. 
É o século das nossas grandes oportunidades, porque são os profissionais das 
áreas tecnológicas que mudarão esta realidade.

Como os profissionais podem contribuir para o planejamento de políticas públicas 
que auxiliem no desenvolvimento do Estado? o envolvimento do CREA-PR nas ques-
tões políticas será ampliado?

CABRINI discutindo os projetos de lei que estão em tramitação e que influen-
ciam diretamente nas questões ligadas ao desenvolvimento. Ainda há muito 
que fazer para reverter os baixos IdHs (Índice de desenvolvimento Humano) 
encontrados em muitas cidades do  Paraná. Comparado com Santa Catarina, 
São Paulo e o Rio Grande do Sul o Paraná ainda têm muitas regiões pobres e é 
preciso reverter isso e garantir mais qualidade de vida para a população.

O CREA-PR vai atuar de forma apartidária, incentivando seus profissionais a 
participarem da gestão dos municípios.

No seu discurso de posse, você citou a fala do senador Cristóvão buarque, proferida 
durante a homenagem aos 75 anos do CoNFEA no Congresso Nacional, quando ele 
cita a diferença entre construir o brasil e construir no brasil. Qual a sua opinião 
sobre a diferença de construir o Paraná e no Paraná?

CABRINI É justamente essa questão do IdH. O senador Cristóvão Buarque fez 
uma afirmação assertiva em seu discurso. Ele falou da diferença entre “cons-
truir no Brasil” e “construir o Brasil”. Segundo o senador “construir no Brasil” 
é fazer uma ponte que liga uma cidade na outra e “construir o Brasil” significa 
fazer uma ponte entre o presente e o futuro e planejar o Brasil que queremos. 
Foi um discurso emocionante e que irei incorporar nos desdobramentos dos 
planos de ação no Paraná. 

“Construir no Paraná”, certamente, é diferente de “construir o Paraná”. no 
primeiro caso é realizar as obras de infraestrutura tão necessárias para o de-
senvolvimento do Estado, como duplicar as nossas rodovias, dragar o Porto de 
Paranaguá, construir pontes, viadutos, ferrovias, alcoodutos e também investir 
em saneamento básico, dentre muitas outras coisas. Mas “construir o Paraná” é 
ir mais além. Significa reverter os baixos Índices de desenvolvimento Humano 
(IdH) e transformar o Estado em uma grande referência em riqueza e quali-
dade de vida para todo o País. É construir uma ponte de agora até o futuro. 
E esse é o grande desafio que nós, profissionais da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia temos neste século 21.

“Construir no 
Paraná” é diferente 
de “construir 
o Paraná”. No 
primeiro caso é 
realizar as obras 
de infraestrutura 
necessárias para o 
desenvolvimento, 
como duplicar as 
nossas rodovias 
e investir em 
saneamento 
básico. Mas 
“construir o 
Paraná” é ir mais 
além. Significa 
reverter os 
baixos Índices de 
Desenvolvimento 
Humano

“

O momento 
de contribuir é 
este e é preciso 
descruzar os 
braços e colocar 
as mãos na 
massa para 
mudar a realidade 
e nos tornarmos 
protagonistas 
do processo de 
transformação. 
É o século das 
nossas grandes 
oportunidades, 
porque são os 
profissionais das 
áreas tecnológicas 
que mudarão esta 
realidade

“
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O Catálogo Empresarial de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia do Paraná, editado 
todos os anos pelo CREA-PR, terá sua ver-
são online a partir de fevereiro. O catálogo é 
desenvolvido pela Editora Brasileira de Guias 
Especiais (EBGE) e conta com 16.528 regis-
tros de empresas e profissionais, sendo 8.937 
da engenharia, 5.990 da arquitetura e 1.601 
da agronomia. “A versão online vem sendo de-
senvolvida há um ano e será um importante 
instrumento de busca produtos e serviços nas 

áreas tecnológicas”, conta o diretor superinten-
dente da EBGE, Marco Monteiro.

A publicação seguirá o mesmo formato da 
edição impressa e do Cd Rom editados atual-
mente, com as seções: Engenharia, Arquitetura, 
Agronomia, Municípios, além de Produtos e Ser-
viços. “Acredito que a versão online vai facilitar 
muito o acesso do cliente aos dados das empresas 
e profissionais”, analisa o diretor da Região Sul da 
Poloar Ar Condicionado, Marco Aurélio Rocha. A 
empresa paulista consta do catálogo desde 2005, 
quando montou sua filial em Curitiba.

“A versão online também trará agilida-
de na atualização dos dados, o que trará mais 
confiabilidade aos dados disponíveis, além de 
possibilitar a inclusão de novos nomes”, afir-
ma Monteiro. Já para o arquiteto André Luiz 
Pasini, de Foz do Iguaçu, a disponibilidade na 
internet também alcança um novo público. “A 
edição não fica mais restrita aos profissionais 
das áreas tecnológicas, mas disponível a todos 
que acessam o site”, analisa.

Novidades a seu favor

busca em um clique
Publicação estará no site do Conselho a partir de fevereiro

FACILIDADE Catálogo Empresarial do CREA-PR terá também versão online

gUIA CREA

CREA-PR foi o primeiro a lançar 
o catálogo na versão impressa

SUCESSO Edição cresce desde seu lançamento, em 2001

A versão online do catálogo é uma 
ação inédita entre os Conselhos do Bra-
sil. Além do CREA-PR, que também foi 
o primeiro a lançar a edição impressa 
em 2001, outros seis Conselhos ade-
riram à ideia e pretendem, em breve, 
adotar a versão online.

Monteiro lembra que, na primeira 
edição, apenas 5,6 mil empresas cons-

tavam da publicação. “Hoje, são mais 
de 16 mil”, afirma. A tiragem também 
aumentou, passando de 7 mil para 
25 mil edições. O catálogo é distri-
buído gratuitamente nas unidades 
do CREA-PR. Empresas e arquitetos 
podem pedir inclusão gratuitamente 
pelo 0800-410067. Mais informações: 
3302-5000 (EBGE).

Algo a mais 
Marco Monteiro, que 
edita o catálogo: 
versão online 
como importante 
instrumento de 
busca
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CURTAS

para o futuro
Cabrini ressalta conquistas e fala sobre maior interação com classe política

POSSE Principais autoridades do Estado privilegiam novo mandato do presidente

SUCESSO Edição cresce desde seu lançamento, em 2001

O engenheiro civil José Jo-
aquim Rodrigues e a engenheira 
civil Isis Ribas Busse tomaram 
posse oficial como diretor geral 
e diretora financeira da Mútua 
Caixa de Assistência dos Profis-
sionais do CREA-PR, respectiva-
mente, durante a solenidade do 
dia 12 de janeiro. O engenheiro 
civil Nelson Brandão foi indica-
do pela Mútua Nacional para o 
cargo de diretor geral até haja a 
eleição para a função. 

Renovação – o evento tam-
bém marcou a renovação do ter-
ço do Plenário do CREA-PR, que 
acontece todos os anos.

Mais 
solenidades

PoSSE múTUA 

medalha de mérito:

Prefeito de Curitiba, engenheiro civil 
Beto Richa; engenheiro agrônomo Jorge 
Samek, diretor geral brasileiro da Itaipu 
Binacional; arquiteto Key Imaguire Ju-

Durante posse, foram homenageados 
profissionais indicados pelas 
Câmaras Especializadas:

HOMENAGEM
nior; geólogo Otavio Augusto Boni Licht; 
engenheiro químico Roberto Riva de Al-
meida; e o engenheiro mecânico Renato 
José Maffini.

Inscrição no Livro do mérito:

Engenheiro civil Omar Sabbag,  engenheiro 
agrônomo Annibal Bianchini da Rocha, en-
genheiro químico Percy Ildefonso Spitzner,  
engenheiro civil Ronaldo Mayrhofer e o ar-
quiteto Edson Ueda, todos in memorian. 

Todos lá A mesa da posse do presidente, com as principais autoridades políticas do Estado

O engenheiro agrônomo Álvaro J. Ca-
brini Jr. foi empossado novamente na pre-
sidência do CREA-PR em janeiro. A sole-
nidade de posse foi marcada pela presença 
de autoridades como o vice-governador 
Orlando Pessuti e o prefeito de Curitiba, 
o engenheiro civil Beto Richa, senadores, 
deputados federais e estaduais.

E justamente a aproximação com a 
classe política deu o tom do discurso do 
presidente. “Temos um diálogo muito 
positivo com o governo do Estado. nes-
ta solenidade, temos a presença de anti-

gos governadores e do atual governador 
e também de prováveis futuros gover-
nadores com quem continuaremos este 
diálogo entre profissionais e políticos”, 
disse Cabrini.

Participaram do evento ainda o di-
retor da Itaipu Binacional, o engenheiro 
agrônomo Jorge Samek, o presidente do 
COnFEA, Marcos Túlio de Melo, o en-
genheiro agrônomo Carlos Roberto Bit-
tencourt (Fisenge), o engenheiro civil ney 
Perracini de Azevedo (ABEnC), João 
Virmond Suplicy (IAB), Valmor Pietsch 

(ABEAG), os senadores Flávio Arns e 
Álvaro dias e os deputados federais Edu-
ardo Sciarra e Gustavo Fruet. dentre os 
presidentes de CREAs participaram Raul 
Zucatto (SC), José Tadeu da Silva (SP), 
Tarciso Bassan (MT), João Francisco dos 
Anjos (RO), Roberta Castro (TO), Agos-
tinho Guerreiro (RJ), Gerson de Almeida 
Taguatinga (GO), Jair de Carvalho e Cas-
tro (MS). Presidentes e representantes de 
entidades de classe também prestigiaram 
o evento. Leia o discurso na íntegra no 
site do CREA-PR.
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por PATRíCIA BLüMEL 

O processo para a aposentadoria, se 
não for bem-planejado, pode trazer dor 
de cabeça, correria e atraso no recebi-
mento do benefício. “A legislação con-
sagrou várias espécies de aposentado-
ria, cada uma com requisitos próprios, 
o que poderá trazer algumas dúvidas. 
São muitas peculiaridades envolvendo 
o processo”, explica o procurador Ju-
rídico do CREA-PR, Edson Soares de 
Oliveira.

Existem três tipos de aposentado-

não espere até a hora
desinformação e descaso com documentação podem 
atrasar processo, explica procurador do CREA-PR

APOSENTADORIA A dica é se informar bem antes de quando você parar de trabalhar

ria: por tempo de contribuição, por 
idade e a especial. na primeira moda-
lidade, os homens devem comprovar 
pelo menos 35 anos de trabalho e, as 
mulheres, 30. na segunda, os homens 
podem se aposentar a partir de 65 anos 
e as mulheres, 60. A especial é conce-
dida a profissionais que trabalharam 
em condições insalubres. dependendo 
do caso, exige-se 15, 20 ou 25 anos de 
trabalho.

Segundo Oliveira, independente-
mente do seu caso, o melhor conselho 
é não esperar até a última hora. “São 

muitos detalhes, então o ideal é procu-
rar a Previdência Social para se informar 
com antecedência sobre os documentos 
a serem providenciados”, afirma.

Foi o que fez o engenheiro agrô-
nomo Carlos Scipioni, conselheiro do 
CREA-PR e aposentado há quatro 
anos. “Trabalho desde os meus 18 anos 
e desde o começo guardei em uma pas-
ta tudo o que poderia ser necessário 
para a aposentadoria. documentação, 
carteiras de trabalho e carnês de contri-
buição”, conta. 

Scipioni também recomenda a pro-
cura de advogados idôneos no caso de 
precisar de orientação jurídica. “É pre-
ciso alguém de confiança ou ligado a 
um sindicato da profissão, porque exis-
tem também aproveitadores no mer-
cado que embolsam o dinheiro e não 
fazem os trâmites necessários”, alerta. 
Ele se aposentou depois de 36 anos de 
contribuição previdenciária.

Antes da hora Oliveira, procurador 
jurídico do Conselho, dá a dica de procurar 
a Previdência periodicamente para se 
atualizar sobre a documentação ou ao 
menos três anos antes de se aposentar
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+ no site da revista 

 Entenda as 
diferenças entre 
aposentadoria 
por tempo de 
contribuição, 
por idade e 
especial

não espere até a hora

A aposentadoria especial gera mais dúvidas entre engenheiros e agrônomos. Confira os principais questionamentos

RESPOSTAS PARA AS DÚVIDAS MAIS COMUNS

o que é aposentadoria especial? É um benefício legal 
outorgado pelo INSS com o objetivo de compensar financei-
ramente os trabalhadores que desenvolvem as suas ativida-
des  expostos a agentes perigosos ou nocivos à sua saúde 
ou integridade física.

Em que consiste a a aposentadoria especial? A apo-
sentadoria especial é uma renda mensal igual a 100% do 
salário-de-benefício. 

Quem tem direito à a aposentadoria especial? Todo 
segurado que comprovar perante o Instituto Nacional de 
Seguro Social que exerceu um trabalho permanente, não-
ocasional, nem intermitente, em condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o 
período mínimo de 15, 20 ou 25 anos. 

Qual a data de início da aposentadoria especial para um 
segurado? Ela pode ter início a partir da data de desliga-
mento do empregado, quando requerida até 90 dias depois 
dela, ou a partir da data do requerimento, quando não hou-
ver desligamento do emprego ou quando for requerida após 
o prazo de 90 dias ou mesmo a partir da data de entrada do 
requerimento de solicitação do benefício em pauta. 

Quais as modalidades de engenharia que podem ser 
enquadradas como insalubres (especiais) antes da Lei 
9.032, de 28/04/1995? São consideradas insalubres 
as atividades exercidas pelos engenheiros de Construção 
Civil, de Minas, de Metalurgia e Eletricistas. O Decreto 
63.230 acrescentou as atividades exercidas pelos Enge-
nheiros Químicos como insalubres.

Como funciona a conversão do tempo de atividade es-
pecial em comum? Recente decisão do Superior Tribunal 
de Justiça permitiu a conversão do tempo de atividade 
especial em comum também após 1998. Prática que tem 
sido adotada pelo INSS em consonância com o disposto 
no Decreto 4.827/2003.

As atividades realizadas pelos engenheiros sujeitos ao 
risco elétrico são consideradas especiais? Sim, as ati-
vidades realizadas sujeitas ao risco elétrico são considera-
das nocivas, e portanto, passíveis de conversão de tempo 
especial em tempo comum. O termo “de forma habitual 
e permanente” não deveria ser aplicado ao risco elétrico 
por este risco ser instantâneo e não cumulativo no corpo 
humano, como no caso da insalubridade. 

Como fica caracterizado o “tempo de exposição”? Pela 
comprovação do tempo de trabalho permanente, não oca-
sional nem intermitente, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 
25 (vinte e cinco) anos em atividade com efetiva exposi-
ção a agentes nocivos. 

o que é considerado “trabalho permanente”? 
É aquele em que o segurado, no exercício de todas as 
suas funções, esteve efetivamente exposto a agentes 
nocivos físicos, químicos e biológicos, ou associação 
desses agentes. 

o que é considerado “trabalho ocasional e intermiten-
te”? É aquele que na jornada de trabalho houve interrup-
ção ou suspensão do exercício da atividade com exposi-
ção aos agentes nocivos, ou seja, foi exercida de forma 
alternada, atividade comum e especial. 

A redução de jornada de trabalho pode descaracterizar 
a condição especial de trabalho? Não, desde que ela for 
derivada de acordo, Convenção Coletiva de Trabalho ou 
Sentença Normativa, aliada ao fato de não haver o des-
locamento do segurado, na jornada restante, para outras 
atividades comuns.

Uma vez concedida a aposentadoria, ela pode ser anu-
lada? Não. A aposentadoria por idade, tempo de servi-
ço e especial concedidas pela Previdência Social e com 
embasamento técnico-legal adequados são irreversíveis e 
irrenunciáveis. 

o que é trabalho exercido em condições especiais? 
É aquele no qual o segurado ficou envolvido e/ou teve 
contato e/ou exposição com agentes nocivos e/ou as-
sociação desses agentes e que podem ser prejudiciais à 
saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao 
exigido para a concessão do benefício. 

o que são agentes nocivos? São aqueles que possam 
trazer ou ocasionar danos à saúde ou integridade física 
do segurado nos ambientes de trabalho em função de sua 
natureza, concentração, intensidade e exposição.

(No caso de requerimento de aposentadoria especial, 
consulte o setor jurídico do seu sindicato)

Fonte: Federação Nacional dos Engenheiros (FNE) e material do advo-
gado Célio Vitor Betinardi, sócio do escritório de advocacia Sebrenski 
& Amorim Advogados Associados, que presta assessoria jurídica para 
o SENGE/PR.
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DESENVOLVIMENTO Paraná avança, mas continua atrás de estados do Sul

IdH-M do estado é uma 
mancha vermelha; CREA-PR 
vai ajudar a mudar realidade

uma

a construir
ponte

por FLÁVIO ARANTES

O presidente do CREA-PR, o enge-
nheiro agrônomo Álvaro J. Cabrini Jr., dis-
se em seu discurso de posse que o Paraná 
destaca-se como um grande ponto verme-
lho quando o assunto é IdH e que temos 
as ferramentas para reverter esta estatísti-
ca. O que deveremos fazer?

Estudo do Ipardes (Instituto Paranaen-
se de desenvolvimento Econômico e So-
cial) comprova as palavras do presidente. 
O IdH (Índice de desenvolvimento Hu-
mano) é elaborado pelo PnUd, programa 
das nações Unidas para o desenvolvimen-
to humano (veja na página ao lado). Os 
dados mais recentes sobre o IdH-M, que 
mede o índice de desenvolvimento huma-

no dos municípios e não só dos estados e 
países, são de 2000. Segundo o Ipardes, 
depende do Censo para ser atualizado. Já 
o Paraná, segundo o PnUd 2007-2008, 
tem índice 0,820. É o sexto no ranking na-
cional (veja quadro na página 23). 

O índice vai de 0 a 1. Quanto mais pró-
ximo de um, mais desenvolvido. no mapa, 
mais azul. Quanto mais próximo de 0, me-
nos desenvolvido. no mapa, mais vermelho. 
Curitiba, pólos regionais e “alguns poucos 
outros municípios que, por peculiaridades, 
distribuem-se esparsos pelo território para-
naense”, diz o estudo, asseguram um índice 
geral de desenvolvimento alto para o Esta-
do. Mas no Paraná há uma imensa mancha 
vermelha, principalmente na sua porção 
central (veja mapas na página 25). Muni-
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cípios pobres. dependentes principalmente do repasse de 
recursos da União e do próprio Estado.

O Ipardes tem dados novos, de pesquisas paralelas, 
que mostram que a realidade melhorou nos últimos nove 
anos. Cita um estudo da OnU de 2005 que apresenta o 
Paraná como o que mais avançou em IdH entre os seis 
principais estados do País. O índice saltou de 0,804 em 
2002 para 0,820 em 2005. Igual o Pnud 2007/2008 
para o estado. A partir de 0,800, municípios, estados e 
países são desenvolvidos.

Um outro estudo, este da Firjan (Federação das In-
dústrias do Estado do Rio de Janeiro) também mostra 
avanços. O IdH do Paraná (e não o IdH-M, que detalha 
os municípios) aparece como o segundo mais desenvol-
vido do Brasil, uma nota menor que o levantamento da 
OnU, 0,803. É também de 2005, dado mais recente.

O presidente do Ipardes, Carlos Manuel dos Santos, 
observa. “Essa é uma conquista relevante.” Segundo ele, 
as políticas adotadas no Paraná desde 2003 devem con-
firmar uma melhoria no índice para os próximos anos. 
Santos cita a implantação do piso salarial regional no 
estado, que varia entre R$ 527 e R$ 548, média 32% 
superior ao salário mínimo nacional, de R$ 465.

destaca também avanços na educação e na saúde. 
Mas o estudo do Ipardes que ainda vale para os muni-
cípios, o IdH-M de 2000, deixa claro que o que dife-
rencia o Paraná de seus vizinhos (Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, segundo e quarto no ranking nacional, 
respectivamente) ainda é a renda per capita. O IdH-M 
considera três fatores: educação, longevidade e renda. 
Está lá no estudo do instituto: “do ponto de vista dos 
componentes do IdH-M, as maiores desigualdades es-
tão relacionadas com a renda da população”. 

na outra ponta, o estudo destaca que a evolução 
do índice nas últimas décadas “está relacionada princi-
palmente aos avanços nas áreas de educação e saúde, o 
que indica que as políticas públicas têm tido importan-
te papel na melhoria das condições de vida”. É aí que 
o CREA-PR quer dar sua contribuição, com projetos 
como o convênio com a Fupef e a agenda parlamentar 
(leia na página 22). 

“Construir o Paraná é construir uma ponte ou uma 
estrada de agora até o futuro e fazer com que o mapa 
do Paraná, visto pelo IdH, seja um grande ponto azul 
no Sul do País. E esse é o grande desafio que nós, profis-
sionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, temos 
neste século 21. É o século das nossas grandes oportuni-
dades”, diz o presidente do CREA-PR.

índice foi criado pela 
Onu em 1990

ENTENDA O IDH

O IDH é um índice criado pelo PNUD - Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento e 
calculado para diversos países desde 1990. Origi-
nalmente proposto para medir a diferença entre 
países, foi adaptado para ser aplicado também a 
Estados e municípios.

O Índice 
O índice vai de 0 a 1 - quanto mais perto do 1, 
maior é o desenvolvimento humano ou seja, melhor 
é a qualidade de vida . O IDH tem como objetivo 
expressar a qualidade de vida nos países e locais 
em que é calculado.

O cálculo
É feito pela média simples de três componentes:

IDH Longevidade: indicador de longevidade, me-
dida pela esperança de vida ao nascer.

IDH Educação: indicador de nível educacional, me-
dido pela combinação da taxa de alfabetização de 
pessoas de 15 anos ou mais (com peso 2) e da taxa 
bruta de matrículas nos três níveis de ensino (fun-
damental, médio e superior) em relação à população 
de 7 a 22 anos de idade (com peso 1). Para regiões, 
Estados e municípios, usa-se a taxa de frequência.

IDH Renda: indicador de renda, medido pelo PIB real 
per capita em dólares, segundo o critério de Paridade 
do Poder de Compra. Para regiões, Estados e municí-
pios do Brasil, usa-se a renda familiar per capita.

A Metodologia
Para analisar a variação dos níveis de desenvolvi-
mento humano nos Estados brasileiros e no país 
como um todo, o relatório calcula os dados do IDH. 
O resultado é uma metodologia diferente da usada 
pelo PNUD nos Relatórios de Desenvolvimento Hu-
mano e no Atlas do Desenvolvimento Humano no 
Brasil. O cálculo é feito com base na PNAD (Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios), levan-
tamento feito anualmente pelo IBGE. 

Fonte: site Geocotidiano
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CREA é referência para desenvolvimento
EM AÇÃO Conselho realizará programa para acelerar crescimento e distribuição

O CREA-PR realiza uma série de 
programas e ações que projetam os 
profissionais das áreas tecnológicas e o 
Conselho como um dos vetores do de-
senvolvimento do Estado e, com isso, faz 
dele ponta de lança no esforço para mu-
dar a realidade social dos municípios do 
Paraná. Dois se destacam por serem mais 
recentes e inovadores. O primeiro é o 
Construindo o Paraná, programa que será 
desenvolvido a partir deste ano, por meio 
das ações da Governança Cooperativa do 
Conselho. O objetivo é analisar e levantar 
dados dos municípios para a formulação 
de propostas de políticas públicas volta-
das à melhoria das condições e qualidade 
de vida da população local. 

O trabalho será realizado pelas enti-
dades de classe, instituições de ensino, 
conselheiros, inspetores e sociedade 
organizada nas diferentes regiões. As 

propostas serão entregues durante uma 
Agenda Parlamentar Regional às autori-
dades do Poder Executivo, Legislativo e 
Judiciário das cidades. As propostas farão 
parte de um documento a ser entregue no 
final do ano aos possíveis candidatos ao 
governo do Estado, durante o 35.o Encon-
tro Paranaense de Entidades de Classe, 
que acontecerá em Curitiba.

Ainda através de uma aproximação 
com o Poder Legislativo, o CREA-PR tam-
bém busca acompanhar e motivar enge-
nheiros e arquitetos para que participem 
e colaborem na execução dos projetos de 
lei que tenham o envolvimento dos pro-
fissionais. “A nossa ideia é acompanhar 
estes projetos e oferecer ao Legislativo 
os conhecimentos técnicos de nossos 
profissionais das áreas de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia para comple-
mentar ou adequar projetos de lei em 

tramitação”, diz o presidente do CREAPR, 
Álvaro J. Cabrini Jr.

Outra ação é a parceria que o Conse-
lho tem com a Fupef – uma cooperação 
técnico-científica que prevê ações con-
juntas para a discussão de projetos de 
pesquisa. O objetivo é pensar e desen-
volver ações que levem desenvolvimento 
aos municípios paranaenses nas áreas de 
tecnologia, preservação e conservação 
de recursos naturais, educação ambiental 
e valorização profissional. Um dos desta-
ques é o estudo de novas propostas de 
desenvolvimento socioeconômico, prin-
cipalmente para regiões com baixo IDH 
(Índice de Desenvolvimento Humano) no 
Paraná. Entre as oportunidades estão cul-
turas energéticas e agrossilvicultura; cul-
tura de biomassa; cultura para constru-
ção civil e arquitetura; crédito de carbono 
e aproveitamento de resíduos.
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No Brasil

O ranking dos estados

UM RAIO-X DO IDH No mundo, no Brasil e no Paraná

Fonte: Pnud (Programa 
das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Humano) 
2007-2008

O Brasil ocupa o 70o. lugar, com 0,800, o (último 
entre países com índice de desenvolvimento alto)

Fonte: Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano) 2007-2008

No mundo

    Os 10 países mais desenvolvidos

1 Islândia  0,968 

2 Noruega  0,968 

3 Austrália  0,962 

4 Canadá  0,961 

5 Irlanda  0,959 

6 Suécia  0,956 

7 Suíça  0,955 

8 Japão  0,953 

9 Holanda  0,953 

10 França  0,952

     Os 10 países menos desenvolvidos

168 Congo  0,411 

169 Etiópia  0,406 

170 Chade  0,388 

171 Rep. Centro Africana  0,384 

172 Moçambique  0,384 

173 Mali  0,380 

174 Níger  0,374 

175 Guiné-Bissau  0,374 

176 Burkina Fasso  0,370 

177 Serra Leoa  0,336

Fonte: Onu

No Paraná

Os 10 mais desenvolvidos
( ) posição entre os municípios brasileiros

  1   (19) Curitiba 0,856 

  2   (29) Quatro Pontes 0,850

  3   (40) Pato Branco 0,849

  4   (45) Entre Rios do Oeste 0,847

  5   (49) Maripá 0,845

  6   (67) Maringá 0,841

  7   (120) Palotina 0,832

  8   (148) Mar. Cândido Rondon 0,829

  9   (162) Toledo 0,827

 10 (189) Londrina 0,824

Os 10 menos desenvolvidos
( ) posição entre os municípios brasileiros

390  (3534) Ventania 0,665

391  (3.551) Rosário do Ivaí 0,664

392  (3.582) Sta. Maria do Oeste 0,662

393  (3.630) Guaraqueçaba 0,659

394  (3.763) Laranjal 0,651

395  (3.837) Imbaú 0,646

396  (3.839) Reserva 0,646

397  (3.931) Mato Rico 0,640

398  (4.179) Doutor Ulysses 0,627

399  (4.298) Ortigueira 0,620

1 Distrito Federal 0,874 

2 Santa Catarina 0,840

3 São Paulo 0,833 

4 Rio de Janeiro 0,832

 Rio Grande do Sul 0,832

6 PARANÁ 0,820

7 Espírito Santo 0,802

 Mato Grosso do Sul 0,802

9 Goiás 0,800

 Minas Gerais 0,800

11 Mato Grosso 0,796

12 Amapá 0,780

 Amazônia 0,780

14 Rondônia 0,776

15 Tocantins 0,756

16 Acre 0,751

17 Pará 0,755

18 Roraima 0,750

19 Bahia 0,742

 Sergipe 0,742

21 Ceará 0,723

22 Rio Grande do Norte 0,738

23 Paraíba 0,718

 Pernambuco 0,718

25 Piauí 0,703

26 Maranhão 0,683

27 Alagoas 0,677



26

CR
EA

PR
R

e
v

is
ta + no site da revista 

 Os presidentes da FIEP e da Associação dos Municípios do 
Paraná respondem cinco perguntas e detalham como estão 
ajudando a mudar a realidade do Estado. 

FIEP e Associação dos 
municípios veem avanços

OPINIÃO  Entidades têm suas propostas para ajudar no desenvolvimento

Os presidentes da Associação dos Mu-
nicípios do Paraná (AMP) e da Federação das 
Indústrias do Paraná (FIEP) concordam que as 
desigualdades entre os municípios do estado 
são grandes. Mas enxergam avanços, apontam 
caminhos e afirmam que suas entidades traba-
lham para ajudar a mudar esta realidade.

Rodrigo da Rocha Loures, presidente da 
FIEP, diz que a diferença de renda entre os mu-
nicípios do Paraná, principal fator de desigualda-
de, ocorre por causa “dos vazios demográficos 
provocados pela migração da população para 
grandes centros urbanos”. 

Para ele, a situação só será revertida  ga-
rantindo “maior dinamismo econômico às loca-
lidades” e também capacitando “pessoas para 
uma nova realidade produtiva”. 

O presidente da AMP, Moacyr Elias Fadel 
Junior, lembra que a desigualdade no Brasil, e 
não só no Paraná, “tem cinco séculos”. “Não se 
pode alterar isso em quatro ou mesmo em oito 
anos. Isso exige a adoção de medidas profun-
das e de longo prazo”, diz. 

Tanto Rocha Loures quanto Fadel Júnior 
reconhecem os esforços dos governos estadual 
e federal para mudarem essa realidade. “Nos 
últimos anos, temos visto muitas iniciativas do 
poder público neste sentido”, afirma o presiden-
te da FIEP.

Fadel Júnior diz que vê políticas de su-
cesso sendo adotadas “pelo presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e pelo governador Roberto 
Requião”. E cita, por exemplo, ações nas áreas 
de educação e saúde.

As duas entidades não só acompanham e co-

bram, mas também trabalham para ajudar a mu-
dar a realidade social do Paraná. O presidente da 
AMP afirma que sua principal prioridade é ampliar 
o repasse de recursos de impostos para os mu-
nicípios. “Os municípios ficam com apenas 14% 
de tudo o que a União arrecada”, diz. Também 
aponta a necessidade de melhorar cada vez mais 
o diálogo com os outros poderes. 

A FIEP tem um conjunto de programas que 
incentiva o desenvolvimento social e regional. 
Rocha Loures cita alguns: o apoio aos Arran-
jos Produtivos Locais, em que atua também as 
Agências de Desenvolvimento Regional (ADR). 
Ainda, o Movimento Nós Podemos Paraná, que 
promove ações para alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio da ONU. Outras 
ações são a Rede de Participação Política do 
Empresariado, de incentivo ao desenvolvimento 
local, e o projeto que estimula os municípios a 
melhorar seus resultados no Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (IDEB).

“Os empresários estão, a cada dia, mais 
conscientes do papel de protagonistas que de-
vem desempenhar na sociedade. Isso se reflete 
no ativismo das empresas em programas de 
responsabilidade social, que hoje são realidade 
na grande maioria das empresas paranaenses e 
brasileiras”, afirma o presidente da FIEP.

Papel Rocha Loures, 
presidente da FIEP: 
empresários conscientes 
da sua importância
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A evolução em  
quatro décadas

Veja como o IDH-M muda a cor do 
mapa do estado entre 1970 e 2000

O IDH-M no Sul  
e São Paulo

Confira o índice geral no mapa

>= 0,800 a 1,000 (alto desenv.)
>= 0,650 a < 0,800 (médio superior)
>= 0,500 a < 0,650 (médio)
>= 0,300 a < 0,500 (baixo desenv.)
0,000 a < 0,300 (baixo inferior)

O MAPA DO IDH-M Um raio-x do Paraná, e do Sul com SP

< 0,700
>= 0,700 a < 0,764
>= 0,764 a < 0,800
>= 0,800 a < 0,850
>= 0,850 a 1,000

2000

1990

1980

1970

< 0,700
>= 0,700 a < 0,764
>= 0,764 a < 0,800
>= 0,800 a < 0,850
>= 0,850 a 1,000

Longevidade
(em anos de vida)

>= 75
>= 70 a < 75
>= 65 a < 70
< 65

>= 90
>= 85 a < 90
>= 80 a < 85
< 80

Educação
(em % de alfabetizados)

>= 302,00
>= 226,50 a < 302,00
>= 151,00 a < 226,50
< 151,00

Renda
(em R$, por habitante)

O IDH-M no Paraná

Confira o índice geral  
no mapa maior e por  

segmento nos menores

Fonte: Ipardes
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em busca da
Concurso público 
para anteprojeto 
será coordenado 
pela IAB e tem 
sustentabilidade 
ambiental como 
tema central

CONCURSO CREA-PR segue regras internacionais para construção da nova sede

por CLÁUDIA TAVARES

Termina em 27 de março o prazo 
para inscrição do Concurso Público de 
Arquitetura para a escolha do anteproje-
to da nova Sede do CREA-PR em Curi-
tiba. Todos os profissionais de Arquite-
tura do Brasil (Arquitetos Urbanistas, 
Arquitetos e Engenheiros Arquitetos) 
podem participar. Basta que estejam 
registrados em uma das unidades regio-
nais do sistema COnFEA/CREA e em 
dia com o conselho. 

O concurso, que acontece em parce-
ria com o IAB (Instituto de Arquitetos 
do Brasil, seção Paraná), foi lançado no 
dia 12 de janeiro, durante cerimônia de 
posse do presidente do Conselho, o en-

genheiro agrônomo Álvaro Cabrini Jr., 
para gestão 2009/2011. Ao IAB caberá 
a organização, divulgação e instrução do 
processo, que seguirá a regulamentação-
padrão para concursos internacionais de 
arquitetura e urbanismo da UnESCO 
(Organização das nações Unidas para a 
Educação, Ciência e a Cultura). 

“O concurso público para projetos é 
hoje uma das maiores bandeiras do IAB 
porque privilegia a qualidade. Além de 
ser uma excelente oportunidade para jo-
vens talentos e projetos inovadores”, diz o 
arquiteto Jeferson dantas navolar, pre-
sidente do IAB-PR. navolar lembra que 
grandes projetos arquitetônicos mundiais 
surgiram de concursos e cita como exem-
plo o Museu do Louvre, em Paris, o proje-

to piloto de Brasília e o Maracanã, no Rio 
de Janeiro. Em Curitiba, o Teatro Guaíra 
e o Centro Judiciário do Paraná, que está 
sendo construído na área da Prisão Pro-
visória de Curitiba, mais conhecida como 
Penitenciária do Ahú. 

“Os concursos públicos de arquite-
tura existem há 40 anos. E ainda hoje 
é a forma mais saudável para se reali-
zar obras públicas. E a participação do 
IAB mostra credibilidade ao processo”, 
afirma o arquiteto Paulo Ritter, coorde-
nador da Câmara Especializada de Ar-
quitetura do CREA-PR.

Segundo o presidente nacional do 
IAB, João Virmond Suplicy neto, o 
instituto segue as recomendações da 
UIA (União Internacional dos Arqui-

melhor ideia
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Excelência Para Paulo Ritter, Jeferson Navolar e João Suplicy 
(destaque) o concurso garante qualidade e inovação à obra pública 

+ no site da revista 

 As exigências  
do projeto

Duas etapas definem concurso
VALORES Conselho vai distribuir R$ 86 mil entre participantes

O concurso do CREA-PR acontecerá 
em duas etapas. A primeira, na qual serão 
escolhidos os cinco melhores Estudos Pre-
liminares de Arquitetura, e a segunda, que 
selecionará o melhor anteprojeto e a ordem 
de classificação dos outros finalistas. En-
tre os participantes, serão distribuídos R$ 
86.200 em prêmios, sendo R$ 46 mil para 
a proposta vencedora. O resultado será 
conhecido em 22 de maio. A cerimônia de 

premiação acontecerá sete dias depois, no 
dia 29. Todos os cinco trabalhos finalistas 
ficarão em exposição, em local público, por 
15 dias. 

Nas duas etapas, os trabalhos serão 
analisados por uma comissão julgadora for-
mada por cinco arquitetos. Três indicados 
pelo IAB e dois pelo CREA-PR. Os interes-
sados podem acessar o edital e obter mais 
informações no site: www.crea-pr.org.br

A dimensão da nova 
sede e os prazos

NÚMEROS  
E DATAS

tetos), que é o braço da OnU junto a 
UnESCO para questões ligadas ao ha-
bitat, arquitetura e qualidade de vida 
do planeta. Hoje, IAB está coordenando 
três concursos públicos de arquitetura 
já abertos, no Brasil. Além de trabalhar 
em outros com edital ainda em elabora-
ção. no Paraná, a nova sede do CREA-
PR será o segundo concurso de grandes 
proporções com a participação do IAB. 
O primeiro foi o Teatro Municipal de 
Londrina, em 2007, que teve 115 tra-
balhos entregues. “É uma recomendação 
da UIA que obras públicas sejam feitas 
via concurso público. Mas, no Brasil 
nem sempre isso acontece. Em 1999, na 
França, foram realizados mais de 2.000 
concursos na área. O CREA-PR está 

sendo um exemplo”, diz Suplicy.
A seleção do projeto vencedor da 

nova sede do CREA-PR passará, obriga-
toriamente, pelos critérios de sustentabi-
lidade ambiental em todas as fases de im-
plantação do edifício: projeto, construção 
e utilização. “Para o IAB e o CREA-PR a 
sustentabilidade não tem a ver com mo-
dismo. O que queremos é que construção 
civil assuma sua responsabilidade por um 
planeta realmente sustentável”, avalia o 
presidente do IAB-PR. E navolar aponta 
dados estarrecedores. Segundo ele, 20% 
do consumo de água e 30% do consumo 
de energia mundiais são da produção e 
aplicação da indústria da construção ci-
vil. no Brasil, 40% dos resíduos urbanos 
são de aplicação do setor.

Números

A área máxima construída: até 

10.000,00 m2, incluindo as áreas 
computáveis, as áreas não computáveis e 
as áreas de estacionamento coberto.

O custo máximo para o empreendimento: 

15 milhões de reais. Ou seja, 1,5 mil 
reais o m2 (neste valor estão todas as 
instalações e tratamentos fixos à edifica-
ção. Não inclui mobiliário).

Datas

De 13/01 a 27/03 
Período de Inscrições

03/03 
Visita ao Local e Audiência Pública

16/01 a 27/03 
Período de Consultas

até 03/04 
Entrega das Propostas - PRIMEIRA ETAPA

10/04 
Divulgação do Resultado - PRIMEIRA 
ETAPA

até 15/05 
Entrega das Propostas - SEGUNDA ETAPA

22/05 
Divulgação Ata do Resultado - SEGUNDA 
ETAPA

29/05 
Cerimônia de Premiação e Encerramento

29/05 a 12/06 
Exposição dos Trabalhos
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 GT Mulher tem 
recomendações 
práticas pra 
mudar perfil

a vez das

CREA-PR pesquisa o perfil de profissionais e traça 
estratégia para mais reconhecimento da profissional

DIAGNÓSTICO Levantamento mostra que liberalismo não evita preconceito

por IRMA BICALHO 

O Fórum da Mulher, realizado 
na WEC 2008, em Brasília, abriu 
espaços para que instituições, OnGs 
e entidades de classe falassem sobre 
a inserção da mulher profissional no 
contexto mundial. Um dos traba-
lhos apresentados foi o do grupo GT 
Mulher do CREA-PR de Curitiba, 
coordenado pela engenheira civil Isis 
Ribas Busse, diretora regional da Mú-
tua Paraná. 

Para isso, o CREA-PR realizou uma 
pesquisa sobre o perfil e a situação da 
mulher na área tecnológica, abordan-
do seus hábitos, condição socioeconô-
mica e estrutura familiar. das 12.829 
profissionais registradas no CREA-PR, 

525 responderam o questionário. 
O diagnóstico foi surpreendente. 

Mostrou, por exemplo, que apesar do 
liberalismo e da globalização, no mer-
cado de trabalho as mulheres continu-
am tendo que travar árduas batalhas 
contra o preconceito, principalmente 
na área tecnológica, dominada pelos 
homens. “Em nossas classes, não rara-
mente, nos destacávamos com as me-
lhores notas e sempre tivemos o reco-
nhecimento dos nossos colegas. Mas, 
no mercado de trabalho, a situação 
é bem diferente”. E continua: “não 
basta saber, temos que provar, a todo 
momento,  que sabemos e que somos 
capazes ”. Isis Busse é a única mulher 
a ocupar um cargo de diretoria no âm-
bito do CREA-PR.

mulheres

Tempos de mudança 
Maria Elisabete (acima) e Isis  Busse: 

pioneirismo e trabalho para mudar realidade 
das mulheres na área tecnológica

Fonte Pesquisa CREA-PR

AS PROFISSIONAIS

Engenheira civil, 57 anos, formada pela 
UFRS em 1975, Maria Elisabete Yang é uma 
dessas mulheres que norteiam o sonho pro-
fissional da nova geração.

Maria foi a primeira mulher a atuar na 
área industrial da Refinaria Getúlio Vargas 
(REPAR), há 30 anos. “Na área industrial, não 
existia nem banheiro feminino” conta. 

Ela relata que, naquela época, a primeira 
reação dos colegas no trabalho era de pro-
tegê-la, tratá-la como um exemplar do sexo 
frágil. Mas depois, passada a estranheza, 
foi a hora de se impor. “Poucos conseguem 
enxergar a mulher como profissional. Eles co-
mentavam: ela não precisa trabalhar, para que 
se sujeitar a isso?”.

Quando teve o primeiro filho, as próprias 
mulheres não acreditavam e não entendiam 
porque ela daria continuidade à carreira pro-
fissional. “Se não tivesse personalidade teria 
sido difícil chegar onde estou”, afirma.

36,34% têm entre 20 e 30 anos e 
34,73% têm entre 40 a 50 anos 
46,36% são casadas e 54,21% não têm 
filhos 
25,51% respondem por 70 a 100% da 
renda familiar
45,34% têm renda mensal entre 5 a 10 
salários mínimos
83,18% atuam na área de formação 
32,96% dos cargos ocupados por 
mulheres são técnicos
30% dos cargos são da área estratégica, 
como diretoria, coordenação e presidência

Engenheira foi 
primeira na 
área industrial

PERFIL
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 CREA incentiva 
a formalidade

por mais

Colaboração mútua vai permitir condições 
melhores de trabalho e segurança à sociedade

Acidentados somaram 
meio milhão em 2006

Segurança é coisa séria. Pensando 
nisso, o CREA-PR firmou um convênio 
com a Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego do Paraná (SRTE-
PR). O objetivo é a cooperação mútua 
em relação à fiscalização.

O convênio vai funcionar da se-
guinte forma: quando um fiscal do 
CREA-PR for fiscalizar uma obra ou 
serviço e verificar falta de condições de 
segurança, ele poderá fazer uma de-
núncia formal para que seja feita uma 
fiscalização pela SRTE, que tem o po-
der de punir as falhas.

Em contrapartida, se os fiscais da 
SRTE, em uma fiscalização verificarem 
que trabalhos técnicos não estão sendo 
exercidos por profissionais formados 
pelo Sistema, eles poderão fazer a de-
núncia ao CREA-PR para averiguação.

O convênio possibilita ainda acesso 
da SRTE ao banco de dados do CREA-
PR para verificar registro de profissio-
nais e empresas, Anotações de Respon-
sabilidade Técnica (ARTs) e processos 
de fiscalização. 

503.890 acidentes e doenças do 
trabalho foram registradas no País em 2006;

Uma morte acontece a cada três 
horas e 14 acidentes ocorrem a cada 15 
minutos na jornada diária dos trabalhadores 
brasileiros (Ministério da Previdência).

DADOS
ALARMANTESsegurança

Segundo o conselheiro do CREA-
PR, o engenheiro de Segurança no Tra-
balho José Luiz de Souza, presidente da 
Associação Paranaense dos Engenheiros 
de Segurança (Apes), o convênio era 
um anseio antigo dos cerca de 600 mil 
profissionais da área no Brasil. “O be-
nefício final é a preservação da vida do 
trabalhador e a segurança para toda a 
sociedade”, afirma.

O presidente da Associação Latino-
Americana de Segurança do Trabalho 
(ALAEST), o engenheiro de Seguran-
ça Antonio Cezar Benoliel, concorda. 
“Estamos trilhando um caminho pro-
missor de proteção de quem produz a 
riqueza no país.”

Já o chefe do Setor de Saúde e Se-
gurança no Trabalho da SRTE, o enge-
nheiro eletricista Ênio Bezerra Soares, 
conta que já foram enviados ao CREA-
PR dois processos, como resultado do 
convênio.  “O acesso ao banco de da-
dos do CREA-PR também permite que 
possamos planejar melhor nossas fisca-
lizações”, afirma.

Rumo certo 
Benoliel, presidente 
da ALAEST: caminho 
promissor
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Moção aprovada 
em Plenário do 
Conselho também 
é favorável 
ao Plano de 
Expansão da 
Ferroeste

POSICIONAMENTO CREA-PR defende Corredor Oeste

O CREA-PR aprovou em Plenário, mo-
ção de apoio à obra do Corredor Oeste da 
Estrada de Ferro Paraná Oeste (Ferroeste). A 
decisão foi tomada com base em uma ava-
liação técnica realizada pelo Grupo de Tra-
balho de Transportes do CREA-PR. no do-
cumento, o Conselho também se manifesta 
favorável ao plano de expansão da ferrovia 
Cianorte-Guaíra e da reativação do trecho 
Maringá-Cianorte desativado pela América 
Latina Logística (ALL).

O GT avaliou dois projetos: o da Va-
riante Ferroviária, proposto pelo Governo 
Federal e ALL, e do Corredor Oeste, pro-
posto pela Ferroeste. “O grupo considerou 
que a proposta da variante não atende, do 
aspecto técnico-operacional, as necessida-
des de desenvolvimento da infraestru-
tura e onera produtores e consu-
midores, beneficiando apenas a 
concessionária ALL”, afirma o 
diretor do Sindicato dos En-
genheiros no Estado do Para-
ná (Senge-PR), Paulo Sidnei 

Ferraz, integrante do GT.
O projeto da Variante Ferroviária prevê 

uma nova linha férrea de Guarapuava a Ipi-
ranga, com custo orçado em R$ 4 milhões 
por quilômetro e extensão de 130 quilôme-
tros. Já o projeto do Corredor Oeste, da Fer-
roeste, prevê a construção de via férrea de 
Guarapuava até a Lapa (estação Engenheiro 
Bley), estimado em R$ 2,7 milhões por qui-
lômetro e extensão de 230 quilômetros.

nos  
trilhos

NÃO Paulo Ferraz, diretor 
do Senge, para quem 

proposta rejeitada não 
atende às necessidades de 

desenvolvimento
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 A diferença do 
consumo de 
energia no modelo 
ferroviário, rodoviário 
e hidroviário

Saiba como será a expansão da Ferroeste
MUITO MAIS Estão previstos mais cinco trechos e 1.275 km

A moção aprovada pelo CREA-PR 
também apresenta parecer favorável 
ao projeto de expansão da Ferroeste. 
Segundo Samuel Gomes, presidente da 
Ferroeste, foi criada uma força-tarefa 
entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul 
em conjunto com o Ministério dos Trans-
portes para avanço nos estudos que vão 
indicar o modelo de gestão das obras. 

“Em reunião recente no Ministério 
dos Transportes, ficou clara a absoluta 
convergência entre o Governo Federal e 
os governos do Paraná e do Mato Grosso 
do Sul”, afirma Gomes. 

Conheça os argumentos que 
levaram o CREA-PR à sua decisão

Como será a expansão da Ferroeste

VANTAGENS

OBRAS PREVISTAS

A moção aprovada pelo grupo de trabalho

Projeto da Variante Ferroviária – 
de Guarapuava a Ipiranga 

Extensão 130 quilômetros

Custo R$ 4 milhões por quilômetro

Parecer do gT Percurso mais longo com aumento 
do custo de frete e consequente aumento no custo 
para o produtor e para o consumidor em geral;

Não resolve o gargalo Não resolve o gar-
galo existente no ramal de Guarapuava, onde, 
por condições técnicas da via férrea, existe uma 
diminuição da capacidade de escoamento da fer-
rovia. Este gargalo, segundo o GT, seria transferido 
para adiante de Ipiranga, necessitando uma obra 
complementar de custo da ordem de 600 milhões 
com a duplicação de 150 quilômetro;

o gargalo transferido para Ipiranga poderia acar-
retar, também, problemas nos fluxo de cargas do 
Norte do Estado;

Projeto poderia representar problema ambiental 
desastroso já que passa pela região das cachoei-
ras de Prudentópolis.

Projeto Corredor Oeste – 
Guarapuava a Lapa (estação 
Engenheiro Bley)

Extensão 230 quilômetros

Custo R$ 2,7 milhões por quilômetro

Parecer do gT: Menor custo e boa alternativa 
para produtores da região Oeste, Mato Grosso do 
Sul e Paraguai que poderão optar pelo frete mais 
barato oferecido pelas operadoras;

Projeto que beneficiaria cidades como Irati e Lapa, 
proporcionando o desenvolvimento dos municípios;

Com projeto do Corredor Oeste a viagem, do 
Oeste ao porto, seria reduzida em um dia, o que 
se refletirá em melhor aproveitamento do ramal com 
aumento considerável do volume de cargas trans-
portadas sem necessidade de aumento de frota.

TRECHOS A CONSTRUIR ExTENSãO
VALOR ESTIMADO  

DE PROJETO
PERÍODO  

DE CONSTRUçãO

Guarapuava-Paranaguá 365 km R$ 985 milhões 2008/2011

Cascavel-Mundo Novo* 170 km R$ 430 milhões 2012/2015

Mundo Novo-Maracajú 270 km R$ 540 milhões 2012/2015

Cascavel-Presidente Franco** 170 km R$ 390 milhões 2008/2011

Chapecó-Nova Laranjeiras/PR 300 km R$ 600 milhões após 2015

Total 1.275 km 

*(incluída a ponte ferroviária em Guaíra de 2,5 km, acessos e pátio, no valor de R$ 90 milhões)

** (incluindo a Ponte ferroviária de 0,8 km)

Este trecho seria a primeira parte do Plano 
de Expansão da Ferroeste, também defendido 
na moção e que pretende ligar Guarapuava ao 
Porto de Paranaguá. “O projeto de viabilida-
de técnica já foi apresentado ao Ministério dos 
Transportes, para que possam ser discutidas 
estratégias de financiamento para construção 

do trecho”, explica o presidente da Fer-
roeste, Samuel Gomes. A obra pode 
ser financiada pelo Banco nacional de 
desenvolvimento Econômico e Social 
(BndES) e ou iniciativa privada, uma 
vez que já existem investidores priva-
dos interessados no projeto. 

TRILHOS PR Em vermelho, o projeto Corre-
dor Oeste; em azul, os trechos que já existem 
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   ambiental 
Embora Resolução discipline descarte existe pouca informação e engajamento

BRASIL 90% dos resíduos de construção civil podem ser reciclados

A resolução do Conselho nacional 
do Meio Ambiente 307, de 2002, dis-
ciplinou o descarte de resíduos da cons-
trução civil, mas ainda são poucas as 
iniciativas para atender à regulamen-
tação. ”Os resíduos da construção civil 
representam um volume bastante sig-
nificativo, chegando a ocupar em torno 
de 50% do volume total dos aterros 
públicos de algumas cidades brasilei-
ras, sendo principalmente um proble-
ma ambiental”, explica a arquiteta e 
urbanista Rosimeire Suzuki Lima, do 
Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Londrina (IPPUL).

Segundo ela, o volume gerado po-
deria ser bem menor se as empresas da 
construção civil, independentemente 
do porte, adotassem o gerenciamento 
adequado dos recursos. “no Brasil, 
90% dos resíduos gerados pelas obras 
são passíveis de reciclagem”, explica a 
arquiteta.

O engenheiro civil Ruy Reynaldo 
Rosa Lima conta que as pequenas cons-
truções e reformas, muitas vezes feitas 
sem acompanhamento técnico de pro-
fissional habilitado, são responsáveis 
por boa parte dos resíduos transporta-
dos de forma inadequada e descartados 
em locais impróprios. “Apesar de ser 
um volume menor, o descarte inade-
quado traz desconforto à população do 
entorno e prejuízos ao meio ambiente, 
porque junto com os entulhos também 
são descartados, por exemplo, pneus, 
móveis e resíduos domésticos” afirma.

Ele explica que o ideal seria que a 

A Resolução 307/2002 deter-
mina que os municípios devem 
elaborar e implantar o Programa 
Municipal de Resíduos da Cons-
trução Civil, para a solução dos 
pequenos volumes e que assume 
caráter de um serviço público, 
com a implantação de uma rede 
de serviços por meio da qual pe-
quenos transportadores possam 
assumir suas responsabilidades. 

Belo Horizonte foi pioneira na 
implantação de política, em 2003. 
Em Curitiba, o Plano Integrado 
dos Resíduos da Construção Civil 
está instituído por decreto (1068, 
de 2004).

Curitiba e BH
têm destinação 
correta 

+ no site da revista 

 O que determina 
o CONAMA

reutilização e reciclagem dos resíduos 
fossem feitas no próprio canteiro de 
obras. “Essas deveriam ser práticas 
constantes e incorporadas ao dia-a-dia 
da construção, como parte integran-
te do planejamento e execução das 
obras. Porém, no Brasil, essa prática 
ainda é vista como uma sobrecarga de 
trabalho e até como empecilho para 
o bom andamento dos serviços e seus 
prazos”, explica.

Os primeiros registros de experi-
ências de reciclagem de resíduos no 
Brasil são de 1997. “Mas até hoje exis-

tem poucos trabalhos, principalmente 
sobre a reciclagem realizada dentro do 
canteiro de obra”, conta o engenhei-
ro. “Apesar de que esta ação apresenta 
inúmeras vantagens para as empresas 
como a redução do volume de resíduos 
a descartar, do consumo de matérias-
primas, dos acidentes de trabalho, do 
número de caçambas retiradas da obra, 
além de obras mais organizadas, me-
lhoria na produtividade e atendimento 
aos requisitos ambientais em progra-
mas como PBQP-H, Quali-Hab e ISO 
14.000”, conclui.

questão
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CREA vai lançar cartilha e 
Sinduscon-PR promove cursos 

INFORMAÇÃO Material vai subsidiar profissionais que gerenciam resíduos

O CREA-PR lançará em breve uma car-
tilha sobre Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil para subsidiar profissionais 
que vão elaborar os projetos de gerencia-
mento de resíduos da construção civil, apre-
sentando os passos a serem seguidos. 

A cartilha é direcionada aos profissionais 
do Sistema CONFEA /CREA bem como aos co-
ordenadores/responsáveis pelo gerenciamen-
to dos resíduos nas obras. Com uma lingua-
gem técnica, a publicação aborda aspectos 
da prática da construção, apresentando dicas 
de como minimizar a geração dos resíduos 
durante a execução da obra. Orienta também 
sobre os procedimentos a serem adotados 
para a destinação adequada dos resíduos.

O Sindicato da Indústria da Construção 
Civil (Sinduscon-PR) realiza cursos sobre 
gerenciamento dos resíduos para seus as-
sociados. “A maioria das grandes e médias 
empresas já têm conhecimento e realizam a 
separação e reaproveitamento e reciclagem”, 
afirma o engenheiro civil Tiago Colaço Guet-
ter, vice-presidente do Sinduscon, responsá-
vel pela área ambiental. Cursos semelhantes 
também são realizados pelo Programa de 
Qualificação Profissional (PRO-CREA) em 
parceria com entidades de classe do Paraná.

Segundo ele, a ideia é continuar com os 
cursos este ano. “Todos ganham. O empre-
sário que desperdiça menos material, o meio 
ambiente e a sociedade como um todo.”

Do jeito certo  Na foto ao lado, prédio em construção em Curitiba; acima, 
exemplos de destinação correta de acordo com a  resolução do Conselho Nacio-
nal  do Meio Ambiente: plásticos, madeira e ferro separados para a reciclagem
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sem chuva, sem crédito,

Falta de políticas 
de longo prazo 
mantém setor 

agropecuário em 
compasso lento

AGRICULTURA Más notícias se agravaram com crise mundial e falta de água

O setor agropecuário brasileiro está às 
voltas com nova crise. O Paraná, que deve 
ao campo boa parte do Produto Interno 
Bruto e dos saldos da Balança Comercial, 
está no olho da tormenta. Vão longe os 
dias de inflação dos alimentos, que alar-
maram os economistas, mas recuperaram 
os preços agrícolas, em 2008. As más 
notícias começaram com a crise finan-
ceira mundial e o sumiço do crédito para 
financiar as exportações. Veio a estiagem, 
entre 15 de novembro e 31 de dezembro, 
quarta seca em cinco anos, e provocou 
uma quebra na safra de verão estimada 
em 4 a 6 milhões de toneladas de grãos. A 
perda é de 23,4%, para o departamento 

de Economia Rural, da Secretaria de Esta-
do de Agricultura e Abastecimento, e de 
até 29%, nas contas da Organização das 
Cooperativas do Paraná (Ocepar). 

“É um grande prejuízo para coopera-
tivas do agronegócio e para a economia 
em geral, porque é menos dinheiro no 
comércio e serviços, menos encomendas 
à indústria”, afirma Robson Massiolettti, 
analista técnico e econômico da Ocepar. 
A volta da chuva, em janeiro, prenun-
ciou alívio para o plantio da safrinha, que 
deve ser comercializada até março, e a 
desvalorização da moeda brasileira tem 
compensado a queda dos preços agrícolas 
internacionais.

São boas notícias, mas não cobrem o 
prejuízo do verão na maior parte das re-
giões do Paraná. E a seca das fontes de 
crédito para exportação ainda deve tirar 
o sono de muita gente nos próximos me-
ses. A solução definitiva para problemas 
como este são alvo de estudos do econo-
mista Almir Rockembach, especialista 
em dívida pública. Ele sugere a securi-
tização, segmentada por regiões. Para o 
ex-secretário de Política Agrícola do Mi-
nistério da Agricultura Guilherme dias, 
a solução passa pela formalização do se-
tor, por meio de um Simples Rural, entre 
outras medidas para reformular a política 
agrícola brasileira.

sem 
solução
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 Economista 
defende 
securitização 
da dívida dos 
agricultores

Os grãos mais prejudicados no ParanáTEMPOS RUINS

Milho

24,4% DE QUEbRA 

 15,37 milhões de toneladas foram 
colhidas no Paraná em 2008

 11,62 milhões de toneladas devem ser 
colhidas em 2009

Soja

17,1% DE QUEbRA 

 11,89 milhões de toneladas foram 
colhidas no Paraná em 2008

 9,86 milhões de toneladas é a 
produção esperada em 2009

Feijão

13,6% DE QUEbRA

 764 mil toneladas foram colhidas nas 
três safras de 2008 

 660.021 toneladas são esperadas 
para 2009

Prodecoop terá R$ 700 mi para giro
AJUDA Dinheiro alivia cooperativas, mas não supre saída de tradings

Intimado a ajudar, o governo federal libe-
rou em fins de janeiro R$ 700 milhões pelo 
Programa de Infraestrutura das Cooperativas 
(Prodecoop). Financiará o capital de giro das 
cooperativas agrícolas. A medida vai garantir 
mais crédito para apoiar a composição e o 
carregamento de estoques pelas cooperati-
vas e a comercialização da safra 2008/2009, 
que ocorre até maio. Também foi alongado o 
prazo para pagamento de parte das dívidas 
vencidas até 31 de dezembro. 

“O governo colocou dinheiro, mas ele 
não consegue substituir a parte que as 
tradings estão deixando a descoberto”, afir-
ma Carlos Augusto Albuquerque, da Fede-
ração da Agricultura do Estado do Paraná. 
As tradings financiavam entre 40% e 45% 

Uma das soluções em estudo para colocar ordem 
no setor agropecuário e reformular a política agrícola 
está sendo chamada de Simples Rural. Um grupo de 
trabalho formado por produtores rurais, bancos, in-
dústrias e governo federal deve apresentar a proposta 
nos próximos meses. Além de melhorar a transparên-
cia, o sistema deve organizar as empresas do setor, 
transformando a estrutura familiar das fazendas para 
uma estrutura empresarial. A medida deve trazer para 
a legalidade milhares de empresas de pequeno porte 
do agronegócio e facilita a fiscalização, o que reduz a 
sonegação de impostos. 

O conjunto de ações, segundo o ex-secretário de 
Política Agrícola do Ministério da Agricultura Guilherme 
Dias, permitiria obter uma visão global melhor para en-
contrar soluções mais adequadas para o principal proble-
ma do setor: o endividamento. 

da produção de grãos até o ano passado. 
Forneciam fertilizantes e outros insumos, 
ou antecipavam a compra de parte da 
produção. Atingidas pela crise financeira, 
que rarefez o crédito internacional, essas 
grandes companhias internacionais estão 
saindo do mercado. 

O plano de custeio da safra cobre 35% 
a 45% e o governo liberou mais um terço, 
mas o produtor segue à mercê da sorte 
para completar o restante. “Em longo pra-
zo, é preciso resolver os problemas para 
fora da porteira, como estradas, portos, 
ferrovias e romper o oligopólio dos ferti-
lizantes, para dar melhores condições de 
competitividade ao setor para exportar, que 
é o que interessa”, diz Albuquerque.

Governo estuda 
criar Simples Rural

NoVAS mEDIDAS

Fo
nt
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 CREA-PR tem 
papel importante 
na questão de 
acessibilidade

em busca do 
Vagas para deficientes 
em áreas públicas 
podem ter até fiscal

ACESSIBILIDADE CREA-PR participa de fiscalização para garantir estacionamento

Uma fiscalização rigorosa foi feita 
pela prefeitura de Curitiba, entre de-
zembro de 2008 e fevereiro deste ano, 
para adequar as vagas especiais para 
deficientes e idosos nos estacionamen-
tos públicos. O esforço para que se 
cumpram as regulamentações das leis 
do Estatuto do Idoso (Lei 1074/03) 
e do artigo 181 do Código Brasileiro 
de Trânsito é um trabalho conjunto 
da prefeitura, Ministério Público do 
Paraná, associações comerciais e de 
deficientes, e também do CREA-PR, 
que acompanha o processo desde as 
primeiras audiências públicas, realiza-
das no fim do ano passado. 

na primeira fase da fiscalização, 
foram abordadas as grandes redes su-
permercadistas e os shoppings. Em 
fevereiro, terminou o prazo dado pelo 

dIRETRAn para que vagas fossem 
oferecidas e sinalizadas adequada-
mente. Em março nova audiência pú-
blica será feita no Ministério Público 
do Paraná, para definir as próximas 
metas, como a exigência de fiscais nos 
estacionamentos para averiguar o uso 
correto das vagas. 

“não adianta ter a vaga especial 
se ela não for usada por quem real-
mente necessita. O estabelecimento 
deverá observar essa questão e, no 
caso de imprudência do motorista, 
acionar o diretran para que a multa 
devida seja aplicada”, explica daniele 
Cavali Tuoto, promotora de defesa 
dos direitos da Pessoa Portadora de 
deficiência. O artigo 181 do Código 
Brasileiro de Trânsito prevê multa de 
R$ 53,20 ao infrator. 

Falta consciência, diz Nardini 
MUDANÇA Presidente da Associação de Deficientes está otimista

Contar com a colaboração dos esta-
belecimentos comerciais é fácil. A maioria 
disponibiliza as vagas exclusivas. Mas con-
tar com a cidadania da população é uma 
questão bem mais complicada. Que o diga 
o presidente da Associação dos Deficientes 
Físicos do Paraná, Mauro Nardini, que sente 
na pele a dificuldade de exercer seu direito. 
“Esperar da população que ela se conscien-
tize levará muito tempo. Espero que esse 
trabalho de parceria entre as entidades e 
o comprometimento dos estabelecimentos 
surtam um efeito mais rápido”, comenta. 

Nardini, porém, está otimista diante da 

Resolução 304 do Contran (dez/2008), que 
normatiza o uso das vagas exclusivas e de-
termina a criação de uma credencial para 
os portadores de necessidades especiais e 
para aqueles que os transportam. 

É o que vai facilitar a vida de pesso-
as como a dona de casa Ursula Blümel, 
76 anos, que usa prótese nos joelhos e 
anda com carro adaptado, por exigência 
do Detran, há três anos. “Na academia 
que frequento, muitas vezes, as vagas para 
deficientes estão ocupadas por motos ou 
outros carros que não precisariam da vaga 
especial”, lamenta.

direito 

Sem respeito  Ursula Blümel, que usa 
prótese nos joelhos e tem carro adaptado, 
reclama dos que não respeitam vagas para 
deficientes. Segundo ela, na academia que 

freqüenta estão sempre ocupadas por  motos
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Um guia de oportunidadesPRoFISSÃo e mERCADo

ONDE ESTUDAR

ITA - Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica, desde a dé-
cada de 50.

UFMG - Universidade Fede-
ral de Minas Gerais através 

do Centro de Estudos Ae-
ronáuticos desde 1975 e 
como curso de graduação 
desde 2009. 

USP - Universidade de São 

Paulo, desde 1973. 
UNITAU - Universidade de 
Taubaté, oferta recente.
PUC - Pontifícia Universida-
de Católica de Porto Alegre.

As áreas de atuação

O QUE VOCÊ 
PODE FAZER 

Coordenação de tráfego 
aéreo Orientar o deslocamento de 
aeronaves, auxiliando nas operações de 
decolagem e pouso nos aeroportos e 
aumentando a segurança dos vôos.

Engenharia espacial Projetar 
satélites e foguetes, definindo os dados 
técnicos necessários a sua construção, a 
seu lançamento e a sua operação. 

Manutenção Coordenar a realização 
de reparos, manutenção preventiva e 
inspeções periódicas das estruturas, dos 
sistemas e equipamentos de aeronaves.

Projeto Desenhar a estrutura e os 
componentes de aeronaves, definindo os 
materiais e os processos empregados na 
produção e realizando ensaios e testes 
antes da fabricação em escala industrial.

Sistemas Projetar, construir, testar 
e instalar motores, instrumentos de 
controle e sensores em aeronaves. Definir 
as especificações dos mecanismos que 
controlam o trem de pouso, a alimentação 
de combustível e a pressurização da 
cabine, entre outros.

Fonte: Guia do Estudante

de estabilidade
nuvens
Profissão é estável, 
sem nebulosidades, 
há mais de 60 anos 

não há como falar de aviões, helicóp-
teros, foguetes e satélites sem mencionar 
o engenheiro aeronáutico. Afinal, essa é 
a profissão que trabalha no projeto e na 
construção destas máquinas fascinantes. 
Segurança também é uma palavra que 
está diretamente relacionada à profissão. 
É do engenheiro aeronáutico a respon-
sabilidade pela manutenção, reparos e 
inspeções periódicas da estrutura e dos 
equipamentos de um avião, como asas, 
motores e fuselagem. Cuida também 
dos sensores e instrumentos de controle. 
Além de fabricar aviões, pode gerenciar 
obras e serviços ligados à infraestrutura 
aeronáutica, como a construção de ae-

roportos, o planejamento de linhas e o 
gerenciamento de tráfego aéreo.

no Brasil, existem apenas cinco 
instituições de ensino que oferecem o 
curso. O ITA (Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica), em São José dos Campos 
(SP), é o mais antigo, com quase 60 anos 
de existência. O engenheiro aeronáutico 
Euclides nascimento Ribas, natural de 
Ponta Grossa, mas hoje residente em 
Curitiba, foi aluno da primeira turma 
do ITA.

Militar aposentado, por 25 anos 
foi da aeronáutica. Trabalhou na parte 
de ensino e em projetos de aeroportos 
de cidades do interior. Segundo Ribas, 
naquela época e ainda hoje o engenhei-
ro aeronáutico é facilmente absorvido 
pelo mercado de trabalho. “Principal-
mente para os alunos do ITA. Há va-
gas, com boa remuneração, tanto den-
tro do Brasil, quando no exterior”, diz 
ele, lembrando da Embraer (Empresa 
Brasileira de Aeronáutica) e do Vale do 
Silício, nos EUA. “Lá no Vale do Silício, 
há pelos 50 engenheiros, com boa colo-
cação, ex-alunos do ITA”. O vestibular 
para engenharia aeronáutica é um dos 
mais concorridos do Brasil. no Paraná, 
existem hoje 11 profissionais da área 
inscritos no CREA.

AERONÁUTICA Oportunidades profissionais estão no Brasil e no exterior 

BOM, MAS PUXADO  
O engenheiro aeronáutico 

Euclides Nascimento Ribas 
diz que curso é ótimo, “mas 

é muito puxado e exige 
dedicação exclusiva do aluno 

durante a faculdade”
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Por Franciso José T. C. Ladaga, engenheiro civiloPINIÃo

manutenção predial
O PAPEL DE CADA UM Elaborar manuais de manutenção é obrigação dos construtores

A Lei 5194/66, que regula o 
exercício das profissões de enge-
nheiros, arquitetos e engenheiros 

agrônomos é clara: é função desses 
profissionais fazer estudos, análi-

ses, projetos, avaliações, vistorias, 
perícias, pareceres e divulgações 

técnicas, além da fiscalização, direção 
e execução de obras e serviços técnicos.

A mesma lei afirma que “o Conse-
lho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(COnFEA) é a instância superior da fiscalização do exercício 
profissional de Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia”.

A lei traz ainda as atribuições do Conselho Federal: “Exami-
nar e decidir em última instância os assuntos relativos ao exer-
cício das profissões de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”. 
Temos ainda na lei: “Baixar e fazer publicar as resoluções 
previstas para regulamentação e execução da presente lei”.

Já a Lei 8.079/90, do Código do Consumidor, diz que 
cabe ao construtor a reparação dos danos causados aos consu-
midores por defeitos decorrentes de projetos. O mesmo diz o 
Código Civil.

dentro do exposto é claro que manutenção e reparos são 
atividades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Também 
são bastante claras as obrigações e responsabilidades dos profis-
sionais do sistema COnFEA/CREA, contidas no Código Civil 
e no Código do Consumidor.

A forma dos profissionais do Sistema COnFEA/CREA 
terem suas responsabilidades dentro daquela obra/serviço que 
realmente projetaram ou executaram é através da elaboração 
de manuais de operação, uso e manutenção. dentro disso, a 
ABnT (Associação Brasileira de normas Técnicas), emitiu a 
nBR 14037 – Manual de Operação, Uso e Manutenção das 
edificações. As finalidades do manual são: “1) Informar aos 
usuários as características técnicas da edificação construída; 2) 
descrever procedimentos recomendáveis para a melhor utiliza-
ção da edificação; 3) orientar os usuários para a realização das 
atividades de manutenção; 4) prevenir a ocorrência de falhas e 
acidentes decorrentes do uso inadequado e 5) contribuir para o 
aumento da durabilidade das edificações”. Conclui, ainda, que 
a elaboração e entrega do manual é obrigação do responsável 
pela obra/serviço.

dentro disso, a ABnT também emitiu a nBR-5674/99 
– Manutenção de Edificações -, padrão que tem como obje-
tivo fixar os procedimentos de orientação para organização de 

um sistema de manutenção de edificações. da mesma forma 
esta norma traz as definições necessárias como desempenho, 
projeto, serviço de manutenção e vida útil.

Traz ainda, entre outros itens, o escopo da manutenção de 
edificações e  as responsabilidades. Como existem as normas 
acima citadas, para edificações existem também outras 
normas sobre manutenção de obras ou serviços, como nBR 
9452, que tem como objetivo a vistoria de obras de arte como 
pontes e  viadutos.

Portanto, podemos concluir que: 1) Manutenção é 
um serviço de profissionais do sistema COnFEA/CREA, 
conforme determina a lei; 2) Há necessidade dos serviços 
de engenharia e arquitetura terem manual de operação, uso 
e manutenção das edificações, conforme a nBR 14037; 3) 
dentro deste manual é que ficarão estipuladas as responsa-
bilidades do executor, as etapas e prazos de manutenção; 4) 
as edificações são executadas em locais e regiões distintas 
levando, portanto, a condições diferentes da ação dos agentes 
ambientais. desta forma, não cabendo a execução do manual 
de cartilha de manutenção pelo sistema e sim pelos respon-
sáveis técnicos de cada etapa da obra/serviço; 5) compete sim 
ao sistema COnFEA: a) abrigar as normas de manutenção; 
b) tornar obrigatória a elaboração do manual de operação, 
uso e manutenção; c) determinar através de resolução a fisca-
lização pelos CREAs das manutenções prediais, entre outras, 
conforme os manuais dos empreendimentos.

dentro do exposto e do entendimento que o sistema 
COnFEA/CREA tem de agir em defesa da sociedade, há a 
obrigação da ação rápida e eficaz do sistema para determinar a 
manutenção predial, entre outros.

Francisco José T. C. Ladaga  é engenheiro civil  
e professor da Universidade Estadual de maringá.

A forma dos profissionais 
do Sistema terem suas 
responsabilidades definidas e 
preservadas pela obra/serviço 
que projetaram ou executaram 
é através da elaboração de 
manuais de operação

“
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PLURAL Um tema, duas opiniões

Uma opção importante
Com respeito ao tema do artigo: o Aquífero Guarani é uma fonte 

segura de água potável para o Paraná e se sua gestão é bem-feita? 
É importante esclarecer que desde 1992 os estudos e a experiência 
de alguns profissionais já revelavam que a ocorrência de águas mais 
salinas e enriquecidas em flúor, iriam comprometer, no Paraná, a ex-
ploração em maior escala desse manancial. Infelizmente (e é bem pro-
vável) que em todas as áreas do eixo industrial de Londrina-Maringá-
Cianorte-Umuarama e na costa oeste do Paraná, as águas do Guarani 
sejam inadequadas para serem originalmente exploradas. 

Os estudos revelam que esse enriquecimento mineral no território 
paranaense é decorrente da geometria e da estrutura geológica da 
Bacia do Paraná. E o mais grave ainda: em face do elevado soergui-
mento crustal que essa região sofreu, a sedimentação eólica, o “filé 
mignon” do Guarani ou foi erodido ou não foi depositado. 

Em que pese a ocorrência dessas anomalias, o Aquífero Guarani 
não deixa de ser uma das maiores riquezas naturais do Brasil. no Pa-
raná, ele ainda pode ser explorado com vantagens e é a solução para 
dezenas de municípios. Hoje, a engenharia de perfuração direcionada 
para a exploração da água subterrânea tem mais recursos. O aquífero 
pode e deve ser investigado em diferentes intervalos de profundida-
de. Embora os resultados possam não ser a solução, o fenômeno de 
salinização da água pode ser amenizado. Outro fato é que em grande 
parte da bacia do rio Piquiri e do Médio Iguaçu não há dados para 
avaliar o aquífero. 

no que diz respeito à gestão, existem boas ideias, a universidade é 
o alicerce para isso, mas muito há que ser feito. Vejamos: é necessário 
fortalecer os laços de cooperação técnica entre os diversos órgãos do 
Estado; ampliar os estudos da hidráulica, da geoquímica e de prote-
ção do aquífero; reconhecer e delimitar as áreas (propriamente ditas) 
de recarga e potencialmente mais promissoras do aquífero; cadastrar 
todas as informações disponíveis, informatizando um banco de dados; 
e estabelecer leis para outorga do manancial, racionalizando o uso, 
a construção técnica e a operação dos poços.

CARLOS GILBERTO FRAGA mestre e doutor em 
hidrogeologia pela USP – Universidade de São Paulo. Foi professor 
da PUC e da UFPR, gerente e consultor da Sanepar e 
exerceu diversos cargos públicos. Atualmente, vem 
prestando consultoria em diversos estados do 
Brasil e na América Latina.

Mais mito que realidade
O Aquífero Guarani é a denominação utilizada para se referir 

a um pacote de rochas arenosas saturadas com água, de espessura 
variável e que se distribuí numa área que abrange Mato Grosso 
do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná (com 55.000 km2 
), Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso. O aquífe-
ro também ocorre no Paraguai, Argentina e Uruguai.

O estudo deste aquífero foi idealizado no 1º Congresso La-
tinoamericano de Hidrologia Subterrânea, em Mérida (Vene-
zuela), em 1992. Acreditava-se, naquela ocasião, que o aquífero 
armazenava, na sua maior parte, água doce, uma importante 
fonte ou reserva de água para o abastecimento público. Por 
conta disto, foi elaborado um projeto de estudo do Guarani, 
na Universidade Federal do Paraná, e apresentado ao BIRd.  
numa reunião em Washington (Estados Unidos), entre a Glo-
bal Environment Facility (GEF) e a Organização dos Estados 
Americanos (OEA), o projeto foi viabilizado. Houve uma ade-
quação do projeto, e daí surgiu a denominação de Proteção 
Ambiental e Gerenciamento Sustentável Integrado do Sistema 
Aquífero Guarani. O gerenciamento do projeto ficou a cargo da 
OEA. As universidades ficaram à margem do processo, a partir 
da sua execução.

A mídia, OnGs e profissionais de outras áreas, por sua vez, 
não perderam a oportunidade. divulgaram o aquífero como uma 
das maiores riquezas da Região Sul do Brasil, sem, no entanto, 
aguardar os resultados das pesquisas.

O aquífero, na sua maior parte, armazena água salobra, sen-
do nessas situações inadequada para o consumo humano. Toda-
via, onde ocorre água doce, como é o caso de três dezenas de 
cidades paranaenses, na região de Londrina, a água é suficiente 
para suprir as necessidades da população e, neste caso, a Sanepar 
o explora de forma controlada e sustentada. nas demais regiões, 
principalmente onde a espessura de basaltos é superior a 600 me-
tros, predomina águas salobras e quentes. nestes casos, o apro-
veitamento da água aquecida torna-se importante para empreen-
dimentos relacionados ao turismo termal e a agroindústria.

ERNANI FRANCISCO DA ROSA FILHO doktor Naturwis-
senschaft (doutor em Ciências Naturais, título obtido na Alemanha), professor 
de Hidrogeologia da UFPR.

uma fonte de 

água doce?

AQUíFERO GUARANI  Os geólogos Ernani Filho e Gilberto Fraga dão sua opinião
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A Craft Engenharia lançou uma tecno-
logia pioneira na estabilização de áreas com 
baixa capacidade de suporte e que apresen-
tam camadas profundas de solos moles. 
A técnica introduz colunas de brita por 
vibrocompactação, que penetram no solo 
através de equipamentos especiais desen-
volvidos na Alemanha e introduzem uma 
coluna de brita vibrada, cuja compactação 
é controlada eletronicamente. O resultado 
é a estabilidade necessária para a constru-
ção, com alto ganho de eficiência se com-
parado com os processos convencionais.

A inovação é resultado da parceria da 
Craft Engenharia com a alemã Keller, reco-
nhecida mundialmente como uma das maio-
res especialistas em geotecnia e fundações.

 O dimensionamento adequado desta 
solução substitui com grandes vantagens 
os métodos convencionais de estabiliza-
ção de solos moles. A primeira delas é a 
redução no prazo da realização de obras 
desta natureza, uma vez que o processo 
permite a execução de até 200 metros de 
colunas, por equipamento, por turno. Isto 
significa o dobro de velocidade se com-

Novidades a seu favor

solução inédita Inovação é 
resultado de 
parceria da 
Craft com a 
alemã Keller

NOVIDADE Colunas de brita por vibrocompactação penetram no chão

DE PoNTA

para solos moles
parado aos métodos convencionais. Além 
disso, a execução de colunas de brita por 
vibrosubstituição permite a aceleração dos 
recalques do terreno, previstos no projeto. 
A permeabilidade transforma as colunas 
em grandes drenos verticais, acelerando a 
expulsão da água no solo. Trata-se ainda 
de um processo que respeita o meio am-
biente, já que a brita é um material mi-
neral, natural e inerte. As colunas de brita 
também podem ser utilizadas, em muitos 
casos, como apoio para fundações diretas 
de futuras construções.

O controle de qualidade da execução é feito 
eletronicamente, em tempo real, do início ao fim, 
conferindo total transparência ao processo. Através 
dele, o cliente pode acompanhar a construção de 
cada coluna, sua profundidade final, o tempo de 
execução, a energia de compactação desenvolvida 
ao longo do corpo da coluna e o consumo e distri-
buição da brita, por meio de relatórios individuais.

Controle é feito 
de forma eletrônica 
e em tempo real

TECNoLogIA
PURA TECNOLOGIA  

O novo equipamento 
desenvolvido pela Craft 

Engenharia, que garante a 
compactação de solos moles 

por controle eletrônico
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Conhecimento, habilidade
e atitude para fazer a diferença.

AnCREADesign 205x265.eps   30.01.09   18:47:11



Es
cr

itó
rio

 d
a 

Ka
m

pa
r S

eg
ur

os
 | 

Ar
qu

ite
ta

: B
et

h 
Ka

lac
he

CO
NC

EP
TI

ON

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
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