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Fiscalização eficiente
CREA-PR investe em pessoal, planejamento e tecnologia para proteção da sociedade 

A nova Matriz de Impactos 
Ambientais já está pronta

Orientação do IBRAOP define 
obra e serviço de engenharia

A organização do 7º Congresso 
Profissional, que será em maio

+ nesta edição
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17 MAIS A solenidade 
de Renovação do Terço dos 
conselheiros das Câmaras

Mais seções

8 EXPRESSo Medida já vale e 
novas edificações de Londrina terão 
medidores de água individuais

6 CARTA Presidente Cabrini fala 
dos investimentos em fiscalização e 
faz balanço desta edição 

16 GUIA CREA O CREADigital 
já está no ar e profissionais podem 
criar sites e publicar trabalhos

42 PRoFISSÃo e MERCADo 
A área de atuação, a formação e 
a nova Câmara da Engenharia de 
Segurança de Trabalho

44 oPINIÃo Márcio Gamba fala 
do Técnico Industrial e a expansão 
do mercado, em alta neste momento

45 PLURAL Presidente do 
Senge e coordenador de Câmara do 
CREA discutem falta de engenheiros

46 DE PoNTA Os condomínios 
logísticos da Construtora Laguna, um 
novo conceito de aluguel 

FALE com a gente
1. Pelo site www.crea-pr.org.br, link 
Fale Conosco
2. Fax (41) 3350-6937
3. 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.

12 PALAVRA Ministro Reinhold  
Stephanes critica ambientalismo 
como doutrina

FAÇA a reportagem
Elas estarão nas próximas edições

André Trigueiro é jornalista pós-graduado em Ges-
tão Ambiental pela COPPE/UFRJ, professor e criador 
do curso de Jornalismo Ambiental da PUC/RJ, au-
tor e coordenador de livros sobre sustentabilidade. 
Também apresenta o “Jornal das 10” e o “Cidade 
e Soluções”, na Globo News. Já ganhou diversos 
prêmios, entre eles, três Ethos em várias categorias.

Todos os assuntos podem virar reportagem. Mande 
ideias, sugestões, caminhos para cada uma delas.

1 Resíduos Licitação do aterro da Caximba. Matéria 
sobre como anda o processo de nova área para o 
aterro, que atingiu capacidade máxima.

2 Sustentabilidade Uso racional de água é lei 
em alguns municípios paranaenses. Confira as políticas 
públicas já implementadas.

3 Legalidade Quais as ações, iniciativas e 
instrumentos que auxiliam no incentivo à formalidade na 
construção civil e a contribuição do CREA-PR.

30
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Para você se programar

Confira um resumo de eventos

agenda

Mais informações em  
www.crea-pr.org.br

para se aprimorar

5 a 12 de março de 2010 Maringá

PÓS-GRADUAÇÃo: Especialização  
em Energias Renováveis
A pós-graduação será para o aprimoramento de profissionais que 
atuam na área de energias alternativas e renováveis. A proposta é 
desenvolver e aplicar essas tecnologias nos processos de produ-
ção de biocombustíveis. Mais informações no site www.deq.uem.
br. Fones: (44) 3621-9339 / 3261-4778

06 de março de 2010 Campo Mourão

PÓS-GRADUAÇÃo: Gestão e Tecnologia em 
obras de Construção Civil
A especialização visa aprofundar e atualizar os conhecimentos 
sobre as inovações tecnológicas de sistemas construtivos e de 
gestão e as várias formas de explorar essa tecnologia com vistas 
a promover a melhoria da qualidade do processo construtivo e de 
desempenho da gestão empresarial do Setor da Construção Civil. 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR. Fone: (44) 
3523-4156 ramal 247

19 a 20 de março de 2010 Curitiba

CURSo: Legislação Ambiental para 
Profissionais ligados às Ciências Agrárias
Capacitar os participantes a entender a dinâmica da Legislação 
Ambiental brasileira afeita a sua realidade profissional, bem como 
corretamente utilizar as ferramentas disponíveis na necessária 
adequação ambiental, discutir as tendências futuras do meio 
ambiente e inserir-se neste contexto. Carga horária: 12 horas. 
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná. E-mail: aea-
pr@aeaprcuritiba.com.br. Fones: (41) 3354-4745 / 3354-4745

21 de março de 2010 Curitiba

Especialização: Interpretação Foto Imagem 
e Modelos Meteorológicos Ambientais
Promover o uso de técnicas de sensoriamento remoto e de sis-
temas de informação geográfica para estudos, planejamento e 
gerenciamento de recursos naturais, bem como proporcionar 
técnicas de análise ambiental e interpretação básica de produtos 
meteorológicos disponíveis na rede mundial de computadores, 
tais como imagens de satélite, radar, modelos numéricos me-
teorológicos e ambientais. Fones: (41) 3331-7643/3331-7643. 
E-mail: especializacao@utp.br

Pós-graduação, MBA e outros cursos

Mais informações em  
procrea@crea-pr.org.br

Informação que interessa e a opinião de quem lêLEITURA RÁPIDA E oNLINE  

Março

Encontros regionais do 7º CEP:

APUCARANA  DIA 16

MARINGÁ DIA 17

PATo BRANCo DIA 22

LoNDRINA DIA 15

PoNTA GRoSSA DIA 23

Abril

Encontros regionais do 7º CEP:

APUCARANA  DIA 16

CASCAVEL DIA 8

CURITIBA DIA 12

Maio

26, 27 E 28

7º CoNGRESSo ESTADUAL DoS PRoFISSIoNAIS
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para ler

para navegar Sites que têm valor

Livros que valem a pena

ACESSE          .crea-pr.org.br

Livro Temas de Engenharia Civil
O	 livro	 apresenta	 348	questões	 comentadas	 de	Engenharia	
Civil,	com	os	temas	mais	explorados	nos	concursos	públicos.	
Em	linguagem	simples	e	objetiva,	a	abordagem	condensa	uma	
ampla	gama	de	assuntos	técnicos,	permitindo	uma	eficaz	revi-
são	e	atualização	do	conteúdo	básico	desenvolvido	nas	escolas	
de	engenharia.	O	autor	da	obra	é	o	engenheiro	Anísio	de	Sou-
sa	Meneses	Filho,	mestre	em	Recursos	Hídricos	(UFC,	1991),	
pós-graduado	em	Informática	(UFC,	1996),	doutorando	em	
Saneamento	Ambiental	(UFRGS).	Pesquisador	na	área	de	pla-
nejamento	urbano	e	saneamento	ambiental.	

Participação e transparência
Paraná	em	Debate	é	o	Blog	da	Agenda	
Parlamentar	 do	 CREA-PR.	 O	 espaço	
é	 democrático	 e	 aberto	 a	 todos	 que	
queiram	acompanhar	o	andamento	das	
reuniões	que	 aconteceram	em	2009	 e	
irão	 acontecer	 em	 2010.	 Também	 no	
blog,	as	propostas	por	município	e	os	
encaminhamentos	de	cada	uma.	O	vi-
sitante	pode	ainda	enviar	sugestões.

palavra do leitor 
A sua opinião

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

Profissão e Mercado

A reportagem sobre o mercado em que atuam e po-
dem atuar os Técnicos Agrícolas mostra a serieda-
de e neutralidade para com as profissões com que 
o presidente do CREA-PR conduz seus trabalhos. 
Felizmente, hoje, na maioria dos estados, vemos 
Técnicos Agrícolas trabalhando junto com outros 
profissionais de outras categorias, onde ambos se 
respeitam e cada um com suas atribuições somam 
para o bem da sociedade. Mais uma vez os nossos 
cumprimentos a esta organização de profissionais.

Atenciosamente,

Nei Antonio Kula
Técnico em Agropecuária
Cooperativa de Serviços Técnicos Agrícolas - 
UNITAGRI Camboriú - SC

Sugestão

Sugiro para a revista CREA: Pato Branco reage 
contra os alagamentos causados pela chuva. Ago-
ra é lei: as escolas públicas municipais terão siste-
ma de captação de águas pluviais, com vantagens 
econômicas, ambientais e pedagógicas

Osmar Braun  
Engenheiro civil

A Capital
O	historiador	Marcelo	Sutil	 e	o	arquiteto	Salvador	Gnoato	
assinam	juntos	três	livros,	dos	cinco	sobre	arquitetura	da	cole-
tânea	“A	Capital”.	Os	livros	abordam	a	vida	e	a	obra	de	nomes	
da	arquitetura	paranaense,	como	Romeu	Paulo	da	Costa		(au-
tor	da	biblioteca	pública)	e	Rubens	Meister.	Já	o	livro	sobre	a	
vida	de	Baeta	de	Faria,	autor	do	prédio	histórico	da	UFPR	e	
que	também	pertence	à	coletânea,	Sutil	assina	sozinho.	Gnoa-
to	é	arquiteto	pela	UFPR,	mestre	e	doutor	pela	USP.	Marcelo	
Sutil	é	historiador,	mestre	e	doutor	em	história	pela	UFPR	e	
autor	de	vários	livros	sobre	a	memória	urbana	de	Curitiba.	

Para todos
Já	 está	 no	 ar	 a	 Biblioteca	 Virtual,	 site	
que	permite	a	publicação	de	trabalhos,	
teses,	dissertações	e	artigos	de	associados	
do	CREA-PR.	Também	promove	a	tro-
ca	de	ideias	entre	os	profissionais	e	aca-
dêmicos.	Para	consultas,	o	site	é	aberto	
para	a	 comunidade	em	geral,	 indepen-
dente	do	vínculo	junto	ao	CREA-PR	

creaweb.crea-pr.org.br/WebCrea/
biblioteca_virtual/index.htmlwww.paranaemdebate.com.br
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A palavra do presidenteCARTA
Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba-PR, CEP 80.060-240
e-mail comunicacao@crea-pr.org.br 
site www.crea-pr.org.br 
Fones (41) 3350-6700 ou 0800-410067

CÂMARAS ESPECIALIZADAS

CEEC Eng. Civil Newton Rogério Rutz da Silva
CEEE Eng. Eletricista Nilton Camargo Costa
CEGEM Geólogo Fernando Scholl Bettega
CEEMM Eng. Mecânico João Carlos Motti
CEEQ Eng. de Alimentos Maurício Rigo
CEARQ Arquiteto Eneida Kuchpil
CEA Eng. Agrônomo Luiz Antonio Caldani 
CEEST Eng. de Segurança do Trabalho José Luiz de Souza

Realização Toda Editora Av. Cândido de Abreu, 526 
Torre B, sala 1502 | Curitiba (PR) | (41) 3236-2141
toda@todaeditora.com.br | www.todaeditora.com.br

Coordenação Anna Preussler (jornalista)

Editor Flávio Arantes
Editor-adjunto Patrícia Blümel
Colaboram nesta edição
CREA-PR Rolf Gustavo Meyer 
Reportagem Patrícia Blümel, Ana Paula
Moraes, Carolina Gabardo Belo, Irma Bicalho, 
Denise Ribeiro, Muriel Amaral, Vandré 
Dubiela, Giovana Campanha, Leonardo 
Handa, Jocelaine dos Santos.
Fotos Leandro Taques, Stock.XCHNG, 
CREA-PR e divulgação
Diagramação Letícia Junqueira
Tratamento de imagens Paulo de Arazão
Revisão Andrea Vizzotto
Pós-produção Daniel Nunes 
Jornalista responsável Flávio Arantes

* TIRAGEM 52.000 exemplares

DIREToRIA
Mandato 13/01/2010 a 31/12/2010

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 Edificações Márcio Gamba

20 SECRETÁRIo 
Eng. Mecânico Elmar Pessoa Silva                                                            

30 SECRETÁRIo 
Eng. Agrônomo Paulo Gatti Paiva

10 TESoUREIRo 
Eng. Civil Joel Kruger

20 TESoUREIRo 
Engenheiro Eletricista Aldino Beal                                                                     

DIREToR ADJUNTo 
 Eng. Agrônomo Carlos Scipioni

CREAPR
R e v i s t a

A	atuação	do	CREA-PR,	as	novas	tecnologias	a	serviço	da	
fiscalização	e	a	nova	Matriz	de	Impactos	Ambientais

TECNOLOGIA SIG será implantado em março de 2010 

Em	pauta,	um	tema	que	promove	o	
debate	 constante	 entre	 os	 profissionais:	
qual	é	o	verdadeiro	papel	do	CREA	e	até	
onde	 vai	 este	 poder?	 	 Segundo	 a	 lei,	 os	
conselhos	 existem	para	defender	os	pro-
fissionais	 em	temas	de	 seu	 interesse,	 fis-
calizar	o	exercício	correto	das	atividades	e	
combater	o	exercício	ilegal	da	profissão.	
Em	nome	desta	atuação,	os	conselhos	

podem	 solicitar	 esclarecimentos,	 notifi-
car,	multar	e	até	mesmo	cassar	o	registro	
profissional	 de	 um	 associado,	 caso	 seja	
necessário.	Nesta	edição	da	revista,	saiba	
como	o	CREA-PR	está	trabalhando	em	
sua	função	fiscalizatória.	
Conheça	 a	 guinada	 que	 começou	

há	dez	anos	e	que	resultou	em	cerca	de	
60.000	 ações	 fiscalizatórias,	 em	 2009.	
Saiba	 quem	 são	 nossos	 fiscais,	 como	
são	 capacitados	 e	 treinados.	 Conheça	
também	 os	 equipamentos	 disponíveis	
para	que	o	 trabalho	de	 fiscalização	 seja	
imediato	 e	 correto	 e	 os	 investimentos	
em	novas	 ferramentas,	 como	o	Sistema	
de	 Informações	 Geográficas	 –	 SIG	 –,	
que	une	hardware,	software	e	banco	de	

dados	e	será	usado	para	gravar,	armaze-
nar	e	analisar	informações	sobre	elemen-
tos	que	compõem	a	superfície	da	Terra,	
gerando	 imagens	de	uma	área	em	duas	
ou	três	dimensões.
Também	 nesta	 edição	 da	 Revista	

CREA-PR,	 a	 nova	Matriz	 de	 Impactos	
Ambientais,	 resultado	 do	 trabalho	 em	
conjunto	 do	 Conselho	 com	 o	 Institu-
to	 Ambiental	 do	 Estado.	 Lançada	 em	
dezembro,	 a	 nova	matriz	 passa	 a	 ser	 a	
principal	 referência	 para	 empreendedo-
res	e	consultores	na	identificação	de	pos-
síveis	 impactos	 positivos	 ou	 negativos	
ao	meio	ambiente,	resultantes	da	imple-
mentação	de	novas	atividades	potencial-
mente	impactantes.		
Ainda	 nesta	 edição,	 a	 Orientação	

Técnica	 2	 (OT	 IBR	 2-2009),	 que	 está	
sendo	 desenvolvida	 pelo	 IBRAOP,	 a	
discussão	 do	 novo	 salário	 para	 técnicos	
industriais	e	agrícolas	e	muito	mais.
Boa	leitura!

Eng. Agr. Álvaro J. Cabrini Jr.
Presidente do CREA-PR

O CREA-PR 
promoveu uma 
guinada nos  
últimos dez anos e 
retomou o foco da 
função fiscalizatória 
do exercício 
profissional”

“

atuação 

Sua opinião é importante. Escreva através do link Fale 
Conosco no site www.crea-pr.org.br no item Comunicação

Le
an
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segura e eficaz

Siga o CREA-PR no Twitter:
twitter.com/CREA_PR
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

CURITIBA

No	ano	passado,	a	Regional	Pon-
ta	 Grossa	 diversificou	 as	 ações	 de	
fiscalização	 na	 área	 de	 Agronomia.	
Ao	 todo,	 foram	 realizadas	 239	 fis-
calizações	 em	empresas	prestadoras	
de	 serviço	 de	 armazenamento	 e	 ar-
mazéns	particulares	de	propriedades	
rurais,	o	que	representa	um	aumento	
de	quase	650%	em	relação	a	2008,	
quando	 foram	realizadas	apenas	32	
fiscalizações	 no	 setor.	 A	 intenção	
principal	dos	fiscais	era	identificar	a	
existência	da	responsabilidade	técni-
ca	pelo	projeto	orgânico	e	assistência	
técnica	nos	armazéns.	
Dos	 armazéns	 fiscalizados,	 a	

maioria	 não	 contava	 com	 acompa-
nhamento	de	profissionais	habilitados	

ou	não	possuía	ART	específica.	Como	
ação,	a	regional	realizou	reuniões	em	
Ponta	 Grossa,	 Guarapuava	 e	 Irati	
para	orientar	os	profissionais	sobre	a	
Deliberação	Normativa	nº	2/2002	da	
Câmara	Especializada	de	Agronomia,	
que	fixa	os	critérios	para	o	registro	de	
ART	 sobre	 as	 atividades	 de	 Arma-
zenamento	 de	Grãos	 e	 Expurgo.	As	
reuniões	contaram	com	o	apoio	dire-
to	das	entidades	de	classe	da	região,	
como	 Associação	 dos	 Engenheiros	
Agrônomos	dos	Campos	Gerais	(AE-
ACG),	 Associação	 dos	 Engenheiros	
Agrônomos	 de	 Guarapuava	 (AEA-
GRO)	 e	Associação	 dos	 Engenheiros	
Agrônomos	da	Região	de	Irati	(AEA-
RI).		(por Jocelaine dos Santos)

PONTA GROSSA Fiscalização recorde em agronomiaTECNOLOGIA SIG será implantado em março de 2010 

Em dezembro, o edifício-se-
de do Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), em Curitiba, 
foi declarado Patrimônio Histó-
rico do Estado. “O tombamento 
é mais um marco na história do 
órgão. O prédio passa de uma 
simples edificação a um bem 
cultural”, afirma o secretário 
dos Transportes, Rogério W. 
Tizzot. Construído em meados 
dos anos 60, o edifício, locali-
zado no bairro Rebouças, é um 
dos prédios públicos expoentes 
da arquitetura modernista da 
capital paranaense, ao lado do 
Centro Cívico, Biblioteca Públi-
ca do Paraná e Teatro Guaíra. 
(por Patrícia Blümel)

Edifício sede 
do DER-PR é 
tombado

nATivAS 
Durou oito meses o 
processo de tombamento, 
que foi aprovado pelo 
Conselho Estadual do 
Patrimônio Histórico e 
Artístico (Cepha), da 
Secretaria da Cultura

ação e reação
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

moradias mais sustentáveis
Os	novos	edifícios	de	Londrina	deverão	ter	medido-

res	individuais	de	água.	A	determinação	é	do	Conselho	
Municipal	do	Meio	Ambiente	do	município	(Consem-
ma)	e	valem	desde	o	dia	primeiro	de	 janeiro.	“Os	re-
cursos	naturais	deverão	ser	a	prioridade	na	construção	
civil”,	explica	o	engenheiro	civil	e	presidente	do	Con-
semma,	Fernando	Barros.
Além	dessa	medida,	a	resolução	propõe,	ainda,	

a	instalação	de	mecanismos	de	captação	de	águas	
pluviais,	em	projetos	acima	de	200	metros	qua-
drados.	 “A	 água	 seria	 captada	 e	 utilizada	 para	
lavar	 calçadas,	 aguar	 plantas	 e	 também	 usa-
da	em	vasos	sanitários.	É	uma	ação	que	gera	
muita	 economia	 e	 preserva	 os	 recursos	
naturais”,	 aponta	 Barros.	 Segundo	
o	 presidente,	 projetos	 sem	 a	 im-
plantação	 dos	 sistemas	 não	
receberá	 o	 “habite-se”	 da	
prefeitura,	documento	
que	autoriza	a	ocu-
pação	 do	 imóvel.	
(por Muriel Amaral)

CASCAVEL

Novo sistema binário  
gera fluidez no trânsito 

Com a finalidade de garantir maior fluidez ao fluxo de 
veículos em algumas vias rápidas, a Prefeitura de Cascavel acaba 
de colocar em prática um novo sistema binário das ruas Recife 
e Presidente Kennedy. Nos primeiros dias, a Cetrans, órgão 
responsável pela fiscalização do trânsito na cidade, apenas 
orientou os motoristas em relação às mudanças, sem aplicar 
multas. Os trechos envolvidos têm nova sinalização, composta 
de semáforos, placas e pinturas. O sistema conta, ainda, com 
três faixas de rolamento e uma dedicada a estacionamento.	
(por Vandré Dubiela)

LONDRINA Edifícios deverão ter medidores individuais de água

ARAPONGAS

Mais verba para tratamento e 
distribuição de água

Em janeiro, o governador Roberto Requião liberou R$8,9 
milhões para melhorias do sistema de abastecimento de água 
de Arapongas. O investimento faz parte de um programa da Sa-
nepar, em parceria com a Caixa Econômica Federal, que inclui 
outros 11 contratos para obras em dez municípios, totalizando 
R$160 milhões em investimentos. Hoje, o Paraná tem 60% da 
população com coleta e tratamento de esgoto. “Queremos, este 
ano, chegar a 65% de atendimento nas cidades menores e a 
80% nas maiores”, disse o presidente da Sanepar, Stênio Ja-
cob.	(por AENotícias)
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UMUARAMA

Cidade executa propostas da 
Agenda Parlamentar

Das 11 propostas apresentadas, quatro já estão sendo co-
locadas em práticas: “Plano de acessibilidade e readequação 
dos passeios públicos”, “Proteção de mananciais das sub-
bacias dos Rios Piava, Jacoboticabas e Tico-Tico, da bacia do 
Rio Ivaí”, “Melhoria da trafegabilidade do entorno da Unipar” 
e “Implantação de estudo prevendo a adequação de faixas e 
sinalização horizontal, com educação para pedestres”. Des-
sas propostas, duas foram encaminhadas para a Conferência 
das Cidades, que aconteceu no final do ano, em Umuarama.	
(por Veronica Mariano)

PONTA GROSSA

Encontro resultou em  
sugestões de melhoria

A Regional Ponta Grossa do CREA-PR realizou, no início de feve-
reiro, uma reunião com cerca de 20 profissionais da área florestal (en-
tre engenheiros e agrônomos) para debater as ações de fiscalização. 
No encontro, foram esclarecidos os procedimentos de fiscalização de 
empreendimentos florestais, além de apresentadas diversas suges-
tões com foco em melhorias. “Estas sugestões serão implementadas 
pela Regional e disseminadas às demais Regionais para possível ado-
ção, bem como encaminhadas à Câmara Especializada de Agronomia 
para conhecimento”, informa o gerente da Regional Ponta Grossa, 
engenheiro agrônomo Vander Moreno. (por Jocelaine dos Santos)

CURITIBA CREA-PR é parceiro da Polícia Militar

segurança 
para todos 

O	CREA-PR	 foi	 parceiro	 da	 Polí-
cia	 Militar	 na	 publicação	 da	 cartilha	
“Nossos	 municípios	 mais	 seguros:	 o	
papel	 do	 município	 na	 segurança	 do	
cidadão”,	de	autoria	do	comandante	da	
Academia	do	Guatupê,	coronel	Rober-
son	 Bondaruk.	 “A	 segurança	 pública	
precisa	ser	feita	com	informação	e	não	
com	repressão”,	afirma	o	autor.
A	 cartilha,	 voltada	 a	 prefeitos,	 li-

deranças	e	gestores	públicos,	traz	dicas	
e	 estratégias	 para	 a	 promoção	 do	 de-
senvolvimento	 urbano	 sustentado	 em	
segurança	pública.	As	informações	são	
simples	 e	 objetivas.	 “Embora	 os	 mu-

nicípios	 não	 tenham	 como	 atribuição	
específica	 a	 atuação	na	 segurança	pú-
blica,	são	de	importância	fundamental	
na	prevenção.	Não	apenas	na	preven-
ção	social,	mas	o	delito	em	si	é	muito	
influenciado	pelo	desenho	urbano”,	ex-
plica	o	coronel.
A	cartilha	tem	como	base	pesquisas	

da	Polícia	Militar	do	Paraná,	realizadas	
entre	2003	e	2009.	Segundo	dados,	a	
criminalidade	crônica	num	determina-
do	ponto	do	espaço	urbano	pode	estar	
ligada	à	estrutura	física	do	local	e	não	
apenas	à	ausência	de	policiamento.	(por 
Patrícia Blümel)

CARTiLHA Lançamento foi durante o 35º Encontro Paranaense de Entidades de Classe

APUCARANA

nascentes 

Em janeiro, 63 proprietários rurais de 
Apucarana assinaram o contrato de parti-
cipação no projeto Oásis e os pagamentos 
já iniciaram. Iniciativa inédita no Paraná, 
o Oásis beneficia quem preserva as flo-
restas de sua propriedade, especialmente 
áreas com nascentes. Os valores pagos 
em janeiro variaram de 850 a 7 mil reais, 
ao ano.

“Está na agricultura a nossa esperan-
ça. Em parceria, podemos preservar juntos 
nossos mananciais”, diz o prefeito do mu-
nicípio, João Carlos de Oliveira. Apucarana 
é uma das cidades do Brasil que pertence 
a três bacias hidrográficas. Possui ainda  
milhares de nascentes, que abastecem ci-
dades do Norte do Paraná, como Maringá 
e Londrina. 

O Projeto Oásis/Apucarana foi lançado 
em agosto de 2009 pela Prefeitura Muni-
cipal. O objetivo é melhorar a quantidade 
e qualidade da água dos rios que cortam o 
município, e contribuir com a qualidade de 
vida dos moradores da região. (por Prefei-
tura de Apucarana)

protegidas
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EXPRESSo Um giro pelo Paraná

CASCAVEL A festa dos 37 anos da Aeac  

agenda 2010

AçãO 
Apresentado 
como proposta 
da Agenda, 
o Zona 
Azul já está 
funcionando

Ao	retornar	aos	trabalhos,	a	presi-
dente	da	Associação	dos	Engenheiros	
e	 Arquitetos	 de	 Cascavel,	 arquiteta	
Marli	 Antunes	 da	 Silva	 Aoki,	 come-
çou	 os	 preparativos	 para	 comemorar	
os	37	anos	da	associação.	A	intenção	é	
promover	uma	confraternização,	reu-
nindo	 associados	 e	 colaboradores.	 O	
aniversário	será	festejado	em	abril.
Já	a	agenda	de	trabalho	para	2010	

está	lotada	e	é	bastante	diversificada.	
A	grade	de	programação	do	ano	já	co-
meçou	a	ser	tabulada	pelos	membros	
da	diretoria.	Em	fevereiro,	a	expecta-

tiva	gira	em	torno	da	realização	de	um	
curso,	 voltado	 para	 os	 impactos	 am-
bientais.	Em	maio,	acontece	congresso	
estadual	do	Crea,	em	Foz	do	Iguaçu.
Há	também	a	proposta	de	realizar	

um	curso	por	mês,	enfocando	temas	
atuais	e		de	interesse	dos	associados.	
“As	expectativas	são	as	melhores	para	
2010”,	 diz	 a	 presidente,	 que	 tem	
ainda	 na	 agenda	 um	 encontro	 com	
o	 prefeito	 de	 Cascavel,	 Edgar	 Bue-
no,	 para	 renovar,	 por	mais	 um	 ano,	
o	 convênio	do	programa	Casa	Fácil.	
(por Vandré Dubiela)

A prefeitura de Pato Branco 
iniciou o projeto de revitalização 
da avenida Tupi, a principal via que 
liga as regiões sul e norte da cidade. 
Agentes do Depatran (Departamento 
de Trânsito) vão atuar na segurança 
preventiva de pedestres e motoristas 
nos trechos onde a obra estiver sen-
do executada. Além da duplicação 
da avenida no acesso sul, o projeto 
compreende instalações prelimina-
res, pavimentação da ampliação da 
pista, restauração existente, pas-
seios, sinalização e dispositivos de 
segurança, construção de muros de 
arrimo e rotatórias. A previsão é que 
a obra fique pronta em agosto deste 
ano. (por Leonardo Handa)

PATO BRANCO
LONDRINA

Agenda Parlamentar surte efeito 
em Cornélio Procópio

Algumas das ações da Agenda Parlamentar apresentadas em Cornélio 
Procópio saem do papel e se tornam realidade. É o caso da implantação da 
Zona Azul no centro da cidade. “Foi uma forma de aliviar o trânsito na região”, 
afirma o engenheiro civil Antonio Furlan, presidente da Associação Profis-
sional de Engenheiros e Arquitetos da Região de Cornélio Procópio (Apea). 
O motorista que pretende estacionar no centro deverá permanecer na vaga 
por no máximo duas horas e desembolsar R$2,6. Quem não cumprir pode ser 
sujeito à multa. (por Muriel Amaral)

Revitalização 
da Tupi termina 
em agosto
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fique atento
MARINGá Obras custarão R$5 mi

MuDAnçAS 
O sentido de algumas 

avenidas já está alterado

Para	 garantir	 mais	 fluidez	
e	agilidade	no	 trânsito	de	Ma-
ringá,	 o	 sentido	 de	 ruas	 e	 de	
quatro	avenidas	da	região	cen-
tral	e	de	bairros	da	cidade	está	
sendo	 alterado.	A	 implantação	
do	sistema	binário	custará	R$5	
milhões	e	prevê	ainda	o	sincro-
nismo	dos	semáforos	e	a	criação	
de	 “agulhas”	 de	 transposição	
dos	 canteiros	 centrais	 (acessos	
para	conversão	à	esquerda)	das	
quatro	 avenidas.	 Os	 recursos	
são	 do	 Fundo	 Municipal	 de	
Transportes	 e	 reservas	 dos	 co-
fres	públicos.

As	mudanças	acontecem	em	
etapas.	A	última	está	em	fase	fi-
nal	de	implantação.	Quando	es-
tiver	pronto	o	sistema	binário,	as	
avenidas	do	eixo	norte/sul	da	ci-
dade	(São	Paulo,	Paraná,	Herval	
e	Duque	de	Caxias)	 terão	 fluxo	
em	sentido	único	entre	as	aveni-
das	Colombo	e	Tiradentes.	
Outra	 obra	 a	 ser	 realizada	

ainda	este	ano,	desta	vez	com	re-
cursos	do	Banco	Interamericano	
de	Desenvolvimento,	será	a	revi-
talização	da	avenida	Brasil,	prin-
cipal	via	comercial	de	Maringá.	
(por Giovana Campanha)

FRANCISCO BELTRÃO

2010 começa com 
otimismo no Sudeste

No primeiro semestre de 2009, a construção civil no 
Sudoeste do Paraná não teve um dos melhores períodos. 
As especulações financeiras da crise mundial deixaram os 
investidores cautelosos. No entanto, com o reaquecimen-
to do setor, o otimismo voltou.

Em Francisco Beltrão, por exemplo, se espera que 
a área construída aumente consideravelmente em 2010. 
“Os incentivos são bons”, observa a arquiteta Liz Ghedin. 
“Não é impossível termos um ano como 2009. O setor 
está saindo de uma crise, muita gente deixou de construir 
no passado e agora deve voltar a investir”, assegura.

De acordo com informações da Secretaria de Urba-
nismo, em 2007, Francisco Beltrão registrou 131.597,23 
m2 de área construída. A estatística foi superada no ano 
seguinte, quando alcançou 184.174,32 m2. Já em 2009, a 
queda foi significativa e o setor diminuiu para 149.866,30 
m2. Além da facilidade de financiamentos, o que deve mo-
vimentar o setor na cidade são as obras em Educação, 
principalmente faculdades. (por Leonardo Handa)
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CRÍTiCA
Para Stephanes, 

ambientalistas nem 
sempre conhecem o 
meio ambiente ou a 
agricultura brasileira 
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crescimento 
Brasil	é	um	dos	poucos	
Países	com	requisitos	
favoráveis	para	dar	
respostas	ao	aumento	de	
consumo	de	produtos	
agrícolas	no	mundo

AGRICULTURA Ministro Reinhold Stephanes faz análise do setor no Brasil

por PATRíCIA BLüMEL

O	ministro	 da	Agricultura,	 Pecuária	 e	Abastecimento,	
o	economista	Reinhold	Stephanes,	afirma	que	o	Brasil	vem	
crescendo	ano	a	ano	em	eficiência	agropecuária	e	que	o	Mi-
nistério	possui	quadro	 técnico	altamente	especializado.	Se-
gundo	ele,	o	ministério	também	é	a	principal	referência	em	
questões	ambientais.	Nesta	entrevista,	Reinhold	Stephanes	
critica	o	ambientalismo	doutrinário	e	a	presença	de	ONGs	
internacionais	ligadas	ao	meio	ambiente	no	Brasil.

Com a emergência de países como a China e a Índia, estima-
se que o mundo terá um expressivo aumento de demanda pelos 
produtos agrícolas, o que pode ser promissor para o Brasil. Mas, 
o Brasil está preparado para aproveitar a oportunidade que se 
apresenta?

STEPhANES Esse	 panorama	 é	 favorável	 para	 o	Brasil	 porque	
vai	valorizar	os	produtos	agrícolas,	resultando	em	melhoria	
de	 renda	 dos	 agricultores.	Análises	 apontam	que	 o	Brasil,	
hoje,	é	um	dos	poucos	países	que	tem	condições	de	dar	res-
posta	a	este	aumento	de	produção,	embora	tenhamos	países	
como	África,	que	tem	potencial,	mas	não	tem	organização	de	
produção,	tradição,	tecnologia	e	nem	produtor	agrícola.	No	
Brasil,	temos	todos	os	requisitos	favoráveis	para	o	aumento	
da	 produção.	 Temos	 terra,	 água,	 tecnologia	 e	 organização	
de	produção.	Temos	também	agricultores	com	a	agricultura	
no	seu	DNA.	São	gerações	e	gerações	trabalhando	na	terra.	
O	Brasil	detém	a	melhor	situação	e	é	o	País	que	mais	cresce	
em	eficiência.

o senhor defende a criação de uma lei para os fertilizantes com o 
objetivo de diminuir a dependência externa de ingredientes como o 
potássio e o fósforo. o que o levou a esta defesa?

STEPhANES Nunca	tivemos	no	Brasil	uma	política	em	relação	
aos	 fertilizantes.	O	 que	 temos	 é	 um	Código	Mineral	 para	
tratar	de	explorações	minerais	em	geral.	Só	que	este	Código	
tem	mais	de	meio	século.	Funciona	de	forma	cartorial	e	his-
toricamente	de	maneira	muito	complicada.
Por	outro	lado,	sofremos	com	a	falta	de	uma	política	es-

pecífica	para	fertilizantes.	Com	isso,	o	Brasil	se	tornou	alta-
mente	dependente	de	importar	para	a	agricultura.	Isto	deixa	
o	País	vulnerável	e	sujeito	a	um	oligopólio,	um	cartel	e,	às	
vezes,	até	um	monopólio	em	relação	a	esta	questão.
Com	o	potássio,	um	dos	componentes	dos	fertilizantes,	

a	questão	é	extrema.	Importamos	91%	do	que	consumimos.	
Como	se	não	bastasse,	as	jazidas	estão	nas	mãos	de	apenas	
quatro	países	e	duas	empresas	comercializam	o	minério	no	
mundo.	Com	o	fósforo,	a	situação	é	um	pouco	melhor,	mas	
não	menos	crítica.	Importamos	mais	da	metade	do	fósforo	e	
dois	terços	dos	nitrogenados	utilizados	na	agricultura.	Não	
podemos	aceitar	que	o	Brasil,	este	grande	produtor	agrícola,	
tenha	esta	fragilidade.
Depois	de	muitos	estudos	ficou	clara	a	necessidade	de	se	

criar	uma	política	interna	para	os	fertilizantes.	São	duas	li-
nhas	básicas.	Uma	depende	de	decisões	políticas	e	adminis-
trativas.	Como	exemplo,	a	questão	da	importação	de	fósforo	
do	 Marrocos	 é	 uma	 decisão	 administrativa.	 Importamos	
o	minério	para	 ser	 utilizado	no	Mato	Grosso	 com	grande	
custo	de	 logística.	Podemos	produzir	 o	mineral	 lá,	 já	 que	
existem	grandes	ocorrências	de	fósforo.	Temos	cerca	de	15	
situações	como	essa.
Estimamos	 que	 o	 Brasil	 tenha	 condições	 de	 se	 tornar	

autossuficiente	 e	 exportador	 nos	 três	 elementos	 -	 nitroge-
nados,	fósforo	e	potássio	–	de	10	a	15	anos.	O	que	fizemos	
foi	nomear	um	grupo	de	inteligência	que	passou	quase	dois	
anos	 estudando	 estas	 questões	 e	 organizou	 as	 informações	
em	relação	aos	fertilizantes.

em eficiência
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O PROFISSIONAL

A previsão é de que um novo marco regulatório sobre esta questão saia ainda em março deste 
ano. o que deve definir este marco? E a previsão de publicação se mantém?

STEPhANES Tomamos	a	decisão	de	criar	um	marco	regulatório	específico	para	a	produção	
de	minerais	 componentes	de	 fertilizantes,	 em	conjunto	com	o	Ministério	de	Minas	e	
Energia.	Deve,	sim,	estar	pronto	em	março	para	ser	enviado	ao	Congresso	e	definirá	a	
forma	da	exploração	de	potássio	na	Amazônia	e	os	prazos	de	duração	das	autorizações	
de	pesquisa.	E	também	o	início	da	exploração	das	jazidas	e	a	normalização	dos	prazos	de	
validade	da	autorização	de	lavra,	entre	outras	questões.

Qual a quantidade de potássio e fósforo atualmente utilizados nos fertilizantes e quanto é 
importado? E pelo Paraná?

STEPhANES Em	2009,	o	Brasil	consumiu	22,4	milhões	de	toneladas	de	fertilizantes	NPK	
(Nitrogênio,	Fósforo	e	Potássio),	sendo	que	o	Paraná	consumiu	14,8%	(3,32	milhões	
de	toneladas).	O	Paraná	também	consumiu	816	mil	toneladas	de	fertilizante	potássico	
(cloreto	de	potássio	-	KCl)	e	1,26	milhão	de	toneladas	de	fertilizantes	fosfatados.
Do	 total	do	potássio	 consumido	no	Brasil	 (5,5	milhões	de	 toneladas),	82,5%	 foi	

importado	e	17,5%	produzido	no	País.	Essa	relação	entre	importação	e	produção	inter-
na	de	fertilizantes	potássicos	foi	atípica	em	2009,	possivelmente	ocasionada	pela	crise	
econômica	mundial.	Nos	anos	anteriores,	a	importação	foi	de	92%	do	total	consumido.
Dos	fertilizantes	fosfatados,	em	2009,	47%	foi	fornecido	pela	produção	nacional	e	o	

restante	(53%)	foi	importado.	De	uma	forma	geral,	essas	informações	são	válidas	para	
o	Brasil	e	Paraná.

Qual o impacto do marco regulatório no custo de produção das lavouras?

STEPhANES Não	é	possível	estimar	exatamente	o	impacto	do	Plano	Nacional	de	Fertili-
zantes	nos	custos	de	produção	em	relação	aos	fertilizantes.	São	insumos	de	commodities,	
com	preços	regulados	internacionalmente.	O	impacto	maior	é	que	o	Plano	visa	à	sufi-
ciência	do	País	na	produção	de	fertilizantes	em	10	anos,	principalmente	potássio,	o	que	
garantirá	o	abastecimento	interno	desses	insumos	frente	à	instabilidade	internacional.	

o senhor critica o Programa Nacional de Direitos Humanos, lançado em dezembro do ano passa-
do, e diz que ele causa uma insegurança jurídica no campo. Que insegurança é essa? Ainda existe 
uma forma de rever e alterar o programa?

STEPhANES A	minha	principal	crítica	é	que	essa	legislação	foi	feita	exclusivamente	por	
ambientalistas,	evidentemente	pessoas	importantes,	mas	que	nem	sempre	conhecem	
o	meio	ambiente	e,	muito	menos,	a	agricultura.	Ambientalismo	como	doutrina	é	uma	
coisa	e	como	conhecimento	é	outra	coisa.	
A	legislação	existente	é	extremamente	inadequada	não	só	do	ponto	de	vista	am-

biental,	mas	também	da	insegurança	jurídica	do	agricultor.	Foram	feitas	leis	ambien-
tais	que	criminalizam	o	produtor.	Outro	aspecto	é	que	o	Ministério	da	Agricultura,	
que	hoje	possui	a	maior	expertise	na	questão	ambiental,	não	foi	consultado	ou	sequer	
convidado	para	a	discussão.

o presidente Lula sancionou recentemente a Lei de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). 
o programa pretende melhorar o auxílio ao pequeno agricultor. Qual a sua opinião sobre a Lei?
STEPhANES A	questão	da	assistência	técnica	é	fundamental,	mas	infelizmente	foi	perdendo	
força	nos	últimos	10	ou	15	anos.	Muitos	estados	praticamente	extinguiram	seus	institutos	
de	assistência	técnica.	Foi	deixada	como	política	de	segundo	nível.	Queremos	que	se	torne	
uma	política	efetiva,	porque	cumpre	um	papel	fundamental	de	transferência	de	tecnologia	
para	o	pequeno	e	médio	produtor.	

REinHOLD 
STEPHAnES  
é formado em Economia  
e ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento

 NO MINISTÉRIO da Agricultura, 
foi conselheiro do Fundo 
Federal Agropecuário, 
secretário de Planejamento, 
diretor do Incra, secretário 
geral substituto, presidente 
da Comissão da fusão do Inda 
e Ibra e criação do Incra e 
coordenador da comissão de 
criação da Embrapa

 PRESIDIU a Sociedade Brasileira 
de Economia, Administração 
e Sociologia Rural (Sober), 
o Instituto Nacional da 
Previdência Social (INPS) 
e o Instituto Nacional de 
Assistência Médica da 
Previdência Social (Inamps)

 FOI MINISTRO de Estado do 
Trabalho e Previdência Social 
e ministro de Estado da 
Previdência e Assistência Social

 NO PARANá, foi secretário da 
Agricultura, de Administração 
e de Planejamento. Atuou 
na  Coordenação-Geral do 
Banco do Estado do Paraná 
(Banestado), onde também 
foi presidente
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Com o potássio, 
um dos 
componentes 
dos fertilizantes, a 
questão é extrema. 
importamos 
91% do que 
consumimos	” 

“

O maior núcleo de 
inteligência que 
existe no Brasil 
hoje em questões 
ambientais está 
no Ministério da 
Agricultura, dentro 
da Embrapa”

“

A legislação 
existente é 
extremamente 
inadequada não 
só do ponto de 
vista ambiental, 
mas também 
da insegurança 
jurídica do 
agricultor. 
Foram feitas leis 
ambientais que 
criminalizam o 
produtor”

“

| + informação |
Três	representantes	de	entidades	do	Paraná		
enviaram	suas	perguntas	e	o	ministro	respondeu

Engenheiro agrônomo álvaro J. Cabrini Jr, Presidente do CREA-PR

Há no Brasil um oligopólio na comercialização de insumos agrícolas, o que se reflete no 
aumento do custo da produção tanto para pequenas quanto grandes propriedades. Esta 
situação pode ser alterada? Existe alguma ação do Ministério neste sentido?

STEPhANES Evidentemente	que	além	daquelas	medidas	administrativas	e	do	marco	
regulatório,	temos	que	achar	formas	de	diminuir	a	concentração	atual	de	pro-
dução	e	 comercialização	nas	mãos	de	poucos.	Queremos	que	organizações	en-
trem	neste	processo	em	conjunto.	Um	exemplo	já	acontece	no	Paraná,	onde	21	
cooperativas	se	uniram	para	comprar	e	importar	fertilizantes	juntas.	Com	isso,	
conseguem	preços	melhores.	Queremos	incentivar	este	modelo.	

Engenheiro agrônomo Valter Bianchini, Secretário da Agricultura e do Abastecimento do Paraná

Qual a sua opinião sobre o papel da agricultura a médio e longo prazos em contraste com 
a necessidade da preservação da reserva legal? Qual o caminho para o equilíbrio?

STEPhANES Esta	discussão	deve	ser	feita	por	quem	entende	de	agricultura	e	meio	
ambiente.	Temos	tecnologia	para	ter	uma	agricultura	sustentável.	O	que	não	po-
demos	admitir	é	que	ambientalistas	de	praia	ou	de	gabinete,	que	não	entendem	
absolutamente	ou	entendem	muito	pouco	de	meio	ambiente	e	entendem	menos	
ainda	de	agricultura,	ditem	as	normas.	
O	maior	núcleo	de	inteligência	que	existe	no	Brasil	hoje	em	questões	ambien-

tais	está	no	Ministério	da	Agricultura,	dentro	da	Embrapa.	Temos	um	grupo	de	
inteligência	que	prega	a	racionalidade,	que	haja	equilíbrio	e	discussão	técnica	dos	
temas	de	meio	ambiente.	Precisamos	que	esta	questão	deixe	de	ser	exclusividade	
de	ambientalistas,	que	utilizam	isso	de	forma	doutrinária.	E	que	se	retirem	assun-
tos	internacionais	desta	discussão.	Este	é	um	assunto	do	Brasil,	um	dos	países	mais	
ecológicos	do	mundo,	e	não	de	países	europeus,	que	colocam	suas	ONGs	aqui.	

Florindo Dalberto, presidente da Federação das Associações dos Engenheiros Agrônomos (FEAP)

Na nova agenda de desenvolvimento da Agricultura do País, como vencer o paradoxo 
entre a real necessidade de atuação do profissional, que detém o conhecimento, e a 
baixa oportunidade de mercado para essa atuação? Qual o papel desse profissional no 
presente e no futuro do agronegócio brasileiro?

STEPhANES O	papel	do	profissional	é	essencial.	Temos	no	Ministério	da	Agricultura	
o	melhor	nível	de	técnicos	e	de	profissionais	formados,	graduados	e	pós-gradua-
dos.	Ou	seja,	temos	um	alto	nível	de	inteligência	em	praticamente	todas	as	áreas	
necessárias	para	o	desenvolvimento	da	agricultura.	
Temos	profissionais	de	alto	nível	na	área	da	fiscalização,	muito	bem	sele-

cionados	 e	muito	 bem	preparados.	Também	na	 iniciativa	 privada	 a	 situação	
se	repete.	Cada	vez	mais	se	trabalha	do	ponto	de	vista	gerencial	e	técnico	de	
forma	extremamente	eficiente.	O	agronegócio	brasileiro	é	bem	organizado	e	
estruturado	e	se	aperfeiçoa	a	cada	momento.	Acredito	que	sempre	haverá	lugar	
para	os	melhores.
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Novidades a seu favor

FUNCIONA Sistema forma uma rede de relacionamento profissional 

GUIA CREA

No	 final	 de	 2009,	 o	 CREA-PR	
lançou	o	CREADigital,	serviço	gra-
tuito	oferecido	aos	profissionais	 em	
dia	com	o	Conselho	e	que	possibilita	
a	criação	de	um	site	personalizado	e	
a	inserção	do	currículo	em	um	catá-
logo	online.	
O	 espaço	permite	gerenciar	 um	

portfólio	próprio	e	publicar	artigos,	
notícias,	cases,	imagens	e	trabalhos,	
além	de	interagir	com	outros	Conse-
lhos	e	a	sociedade.	“O	CREADigital	

cria	uma	comunidade	virtual,	 onde	
os	 profissionais	 estabelecem	 parce-
rias,	 comentando	 sobre	 o	 material	
publicado	 e	 compartilhando	 expe-
riências”,	 explica	 o	 especialista	 em	
sistema	de	 informação	 e	 telemática	
Marcelo	 Carara,	 responsável	 pelo	
desenvolvimento	da	ferramenta.
A	 sincronia	 com	 o	 portal	 do	

CREA-PR	 disponibiliza	 o	 material	
postado	 também	no	 site	 do	Conse-
lho.	“É	um	serviço	democrático,	que	
aproxima	os	profissionais	das	diver-
sas	áreas	por	meio	de	fóruns	de	dis-
cussão.	 Este	 canal	 reafirma	 o	 papel	
do	 CREA-PR	 como	 organização	 lí-
der	em	gestão	do	conhecimento	téc-
nico-científico	 do	 setor”,	 resume	 o	
presidente	do	CREA-PR,	engenheiro	
agrônomo	Álvaro	J.	Cabrini	Jr.	
A	arquiteta	e	urbanista	Vera	Lú-

mais uma novidade digital CREA

FÁCiL Sistema permite que usuário crie sua página sozinho e com layout próprio

ADEPTA
 Após conhecer a 

ferramenta, 
Vera Lúcia 

virou usuária

Conheça o CREADigital e saiba como acessar

Para construir a homepage, o profissional deve acessar o aplica-
tivo no menu “CREADigital”, localizado na página principal do site do 
Conselho e preencher uma ficha cadastral. O usuário pode criar o seu 
site particular desenvolvendo um layout próprio, aplicando ilustrações 
e imagens de sua preferência, ou utilizando os modelos pré-prontos 
disponibilizados pelo CREADigital.

Após esta etapa, os dados são incluídos no catálogo virtual e 
já podem ser consultados por visitantes do site. A busca pelo currí-
culo ou trabalho dos profissionais deve ser efetuada com o uso de 
filtros de pesquisa, como nome, área de atuação, tipo de trabalho ou 
palavra-chave que conste em algum dos textos produzidos pelo autor 
(artigos, cases ou notícias). “O espaço é seguro e disponibiliza um 
canal permanente de comunicação, além de ser mais uma oportuni-
dade de divulgar o currículo e as atividades profissionais”, resume 
Marcelo Carara.

cia	de	Campos	Correa	Shebalj	ouviu	
falar	sobre	o	CREADigital	em	uma	
das	 plenárias	 do	 Conselho.	 Hoje	 é	
uma	das	 adeptas	da	 ferramenta.	 Já	
postou	11	artigos	e	o	seu	currículo,	
mas	ainda	explora	as	diversas	opções	
do	 site.	 “É	muito	 interessante.	Di-
vulga	o	nome	e	o	trabalho	de	manei-
ra	rápida	e	ágil”,	diz.	
Como	 sugestão,	 Vera	 acredita	

que	 o	 CREADigital	 deve	 ser	 mais	
divulgado	 internamente,	 para	 que	
toda	a	classe	profissional	paranaen-
se	 saiba	 e	 entenda	 que	 esta	 é	mais	
uma	forma	de	mostrar	a	sua	produ-
ção	 técnica	 e	 científica.	 “Além	 dis-
so,	 o	CREADigital	 é	 um	meio	 que	
possibilita	 a	 troca	 de	 mensagens	 e	
comentários	 sobre	 os	 artigos,	 for-
mando	uma	rede	de	relacionamento	
profissional.”

COMO?
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câmaras sob nova gestão
METAS Cabrini reitera ampliação da Agenda Parlamentar em 2010

Cerca	 de	 300	 pessoas	 participaram	 da	
solenidade	de	Renovação	do	Terço	dos	con-
selheiros	 que	 compõem	 as	Câmaras	 Espe-
cializadas	do	CREA-PR,	divididas	nas	áre-
as	de	Agronomia,	Arquitetura,	Geologia	e	
Engenharia	 de	 Minas,	 Engenharias	 Civil,	
Elétrica,	Mecânica	e	Metalúrgica,	Química	
e	de	Engenharia	de	Segurança	do	Trabalho.	
A	solenidade	aconteceu	em	11	de	janeiro	e	
contou	 com	 a	 posse	 de	 representantes	 de	
oito	instituições	de	ensino	e	24	entidades	de	
classe	com	presença	nas	Câmaras.	Os	man-
datos	terminam	em	2012.
Para	o	presidente	do	CREA-PR,	enge-

nheiro	 agrônomo	 Álvaro	 J.	 Cabrini	 Jr,	 as	
câmaras	simbolizam	o	tribunal	de	ética	do	
Conselho.	O	presidente	falou	também	sobre	
metas	para	os	próximos	anos.	Entre	elas,	a	
continuidade	de	ações	de	valorização	profis-
sional,	 como	 a	Agenda	 Parlamentar.	 “Em	
2009,	 chegamos	 a	 31	 municípios,	 agora	
queremos	cobrir	100%	do	Paraná.	O	objeti-
vo	é	levar	o	conhecimento	técnico	de	nossos	
profissionais	para	os	governos	municipais	e	
participarmos,	 de	 forma	 colaborativa,	 nas	
gestões	a	partir	de	2011”,	disse.
Já	 o	 presidente	 do	 CONFEA,	 en-

genheiro	 civil	 Marcos	 Túlio	 de	 Melo,	
aproveitou	 a	 reunião	 das	 entidades	 e	 de	
profissionais	para	lembrar	que	2010	será	
um	ano	diferente,	com	a	realização	do		7º	
Congresso	Nacional	dos	Profissionais	e	as	
eleições.	“Este	ano,	pretendemos	promo-
ver	uma	ampla	mobilização	em	torno	dos	
debates	das	diretrizes	que	norteiam	nosso	
Sistema,	pensando	em	longo	prazo	e	nos	
questionando	sobre	como	estará	o	País	e	o	
Sistema	em	2022”,	disse.	“Mobilizaremos	
mais	 de	 50	mil	 profissionais	 e	 realizare-
mos	mais	 de	 500	 eventos	 para	 aprovei-
tar	 ideias	e	teses,	de	forma	a	traçar	uma	
perspectiva	de	futuro	que	considere	nossa	
função	frente	à	sociedade.”

MAIS

Novos conselheiros recebem apoio 
e elogios de autoridades presentes

OPINIÃO O profissional como agente transformador

Presente todos os anos nesta 
solenidade, o vice-governador Or-
lando Pessuti reafirmou ter grande 
respeito pelas categorias que inte-
gram o Sistema Confea. Disse que 
são profissionais com “consciência 
do seu papel como fomentadores do 
desenvolvimento da sociedade”. 

Para o presidente da ABENC, 

eng. civil Nei Perracini, o evento de 
Renovação do Terço mostra a união 
da engenharia no Paraná. “Este en-
contro tem grande significado. Re-
presenta a união de lideranças”, afir-
mou. Já o secretário do Urbanismo 
eng. civil Luiz Fernando Jamur pa-
rabenizou os conselheiros por fazer 
“uma doação a favor da sociedade”.

A solenidade também prestou homenagem aos profissionais que 
se destacaram em suas áreas de atuação. Saiba quem são:

DESTAquE

Engenheiro mecânico José Carlos Wescher

Engenheiro civil Cassio Bittencourt Macedo

Geólogo Antonio Carlos Gondim de Andrade 
e Silva

Engenheiro agrônomo Valter Bianchini

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Engenheiro mecânico Roque Robinson 
Piragine (in memorian)

Engenheiro eletricista herbet Wigand 
Leyser (in memorian)
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+ no site da revista 

 Balanço do Encontro 
Estadual de 2009

Programa	reforça	o	envolvimento	e	procura	despertar	
interesse	de	alunos	por	temas	extracurriculares

CREAjr-PR Encontro será preparatório para os novos eleitos

atuação consciente

por DANIELA WEBER LIChT

Agendado	para	os	dias	4	e	5	de	março,	o	
VI	Encontro	Estadual	do	CREAjr	orientará	
os	estudantes	sobre	as	funções	do	programa	
e	habilitará	os	membros	dirigentes	 titula-
res	eleitos	em	novembro	de	2009.	Tomarão	
posse	110	novos	membros.		
Na	programação	do	encontro	estão	pre-

vistas	atividades	de	desenvolvimento	pesso-
al,	como	oratória	e	treinamentos	em	gestão	
voltada	aos	resultados.	“Será	uma	oportuni-
dade	para	que	os	estudantes	aprendam	a	tra-
balhar	com	o	método	de	gestão	do	CREA	e	a	
elaborar	a	pauta	mínima	de	atividades,	que	
deve	abranger	palestras	de	apresentação	do	
programa,	 ética,	 responsabilidade,	 atribui-
ção	e	sistema	profissional”,	explica	a	gestora	
do	 CREAjr-PR,	 geógrafa	 Cacilda	 Redivo.	
“Este	programa	garante	que	o	estudante	te-
nha	acesso	a	 informações	atualizadas	 sobre	
o	Sistema	Profissional	a	que	estará	atrelado	
quando	se	formar”,	comenta.	
A	 pauta	 mínima	 integra	 ações	 envol-

vendo	temas	para	o	entendimento	do	fun-
cionamento	 do	 Sistema	 Profissional	 e	 dos	

direitos	 e	 deveres	 a	 que	 estará	 sujeito	 no	
decorrer	 do	 exercício	 profissional.	 Além	
destas	 atividades,	 é	 fomentado	 o	 apoio	 às	
Semanas	Acadêmicas	dos	cursos.
Em	seu	quinto	ano	de	funcionamento,	

o	CREAjr-PR	está	presente	em	69	IEs	(In-
situições	de	Ensino)	do	Estado,	sendo	que	
70%	destes	têm	representantes	eleitos.	O	
programa	conta	com	mais	de	8,5	mil	es-
tudantes	inscritos,	que	recebem	semanal-
mente	o	boletim	eletrônico	do	CREA-PR,	
com	 notícias,	 informações	 sobre	 o	 setor,	
agenda	 e	 oportunidades	 de	 estágio.	 Em	
2009,	 foram	 realizadas	 cerca	de	200	 ati-
vidades	 nas	 IEs	 paranaenses,	 todas	 aten-
dendo	a	iniciativas	dos	membros	dirigen-
tes	do	CREAjr-PR.	O	programa	contribui	
também	com	a	formação	cidadã	dos	estu-
dantes	e	com	a	aproximação	dos	Sistemas	
Educacional	e	Profissional.

Alunos do CREAçãO vencem a primeira etapa da Federal 

O CREAÇÃO, pré-vestibular idealizado 
pelo CREA-PR a alunos de baixa renda, 
somou 25 aprovações na primeira fase 
da UFPR, sendo oito na área tecnológi-
ca. Na segunda fase os aprovados foram 
16.  Voltado a jovens e adultos de escolas 
públicas, o curso oferece acesso ao co-
nhecimento e à educação superior. “Este 

resultado valida a iniciativa de uma nova 
turma em 2010”, comemora a geógrafa 
Cacilda Redivo.

Aprovado em Engenharia Ambiental, 
o estudante Ravi Gomes Brasileiro aguar-
da agora o resultado final da UFPR. Sem 
condições de arcar com os custos de um 
curso particular, encontrou no CREAÇÃO o 

suporte para estudar e ter um bom desem-
penho. “O curso foi fundamental, princi-
palmente na reta final, com as dicas e a 
dedicação dos meus professores”, diz. 

O CREAÇÃO é realizado em parceria 
com o Instituto de Engenharia do Paraná 
(IEP), com o apoio do IESDE – Sistema SAE 
de Ensino.

EDUCAÇÃO voltado para jovens e adultos de escolas públicas, pré-vestibular abre portas
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PRIMEIRA ETAPA  Orientação. É 
desenvolvida em palestras, cur-
sos, na divulgação da legislação 
profissional junto às instituições 
de ensino superior, aos recém-for-
mados, às entidades de classes, e 
por intermédio da mídia (revistas, 
jornais, boletins, etc.).

SEGUNDA ETAPA  É a fase punitiva 
efetivada pelos fiscais ou agentes 
de fiscalização mediante visitas 
para constatação de fatos ou irre-
gularidades, gerando relatórios de 
visita e até autuações. Por exem-
plo, na área da engenharia civil 
e da arquitetura a fiscalização é 
feita em obras de construção civil. 
Verificam-se a existência de placa, 
os indícios de acobertamento e a 
existência de ART, dentre outros. 

A	liberdade	de	trabalho	é	uma	má-
xima	 do	 ordenamento	 jurídico	 como	
imposição	 do	 direito	 à	 subsistência.	
Assim	 como	 outras	 liberdades,	 a	 da	
escolha	 e	 exercício	 de	 uma	 profissão	
sofre	restrições	impostas	pelo	interesse	
público.	O	estado	usa,	então,	de	um	
verdadeiro	 “poder	 de	 polícia”,	 cha-
mado	também	de	“polícia	das	profis-
sões”,	e	a	exerce	através	dos	Conselhos	
de	Fiscalização.
“A	 ação	 de	 fiscalizar,	 bem	 como	

o	próprio	“poder	de	polícia”,	tem	em	
sua	 essência	 a	 necessidade	 de	 conter	
o	interesse	do	particular	em	confron-
to	 com	 o	 interesse	 da	 coletividade	 e	
se	materializa	com	o	ato	concreto	de	
conformar	o	comportamento	do	par-
ticular	em	face	das	exigências	legais	e	
regulamentares	preexistentes”,	afirma	
a	procuradora	do	CREA-PR,	Karissa	
Agre	de	Almeida.
O	 “poder	 de	 polícia”	 requer	 para	

seu	exercício	discricionariedade,	coerci-

bilidade	e	autoexocutoriedade,	além	de	
implicar	em	restrições	de	direitos	indi-
viduais	em	favor	da	coletividade.	Essa	
coercibilidade	 tem	 como	 elemento	 a	
sanção,	a	coação	e	a	intimidação,	geral-
mente,	por	 intermédio	de	pedidos	de	
esclarecimentos,	 notificação	 para	 ces-
sação	de	atividade	 ilegal,	 irregular	ou	
ilícita.	Também	a	aplicação	de	multa,	
edição	 de	 regulamento,	 inscrição	 dos	
valores	decorrentes	das	multas	em	dí-
vida	ativa	e	cobrá-las	judicialmente	via	
execução	fiscal	ou	então	com	a	cassação	
ou	suspensão	do	exercício	profissional,	
após	julgamento.	
O	poder	de	polícia	encerra	impo-

sição	 coativa	 das	 medidas	 adotadas	
pelos	Conselhos	de	Fiscalização.	Todo	
ato	de	polícia	é	imperativo	e	obrigató-
rio	para	o	seu	destinatário.	Admite	até	
o	emprego	da	força	pública	para	exi-
gência	de	 seu	 cumprimento,	 quando	
houver	 resistência	 do	 administrado,	
isto	é,	daquele	que	for	fiscalizado.	

Os	Conselhos	de	Fiscalização	são	como	“polícias	das	
profissões”,	podendo	punir	com	multas	ou	até	mesmo		
suspender	o	exercício	profissional,	quando	necessário	

JURíDICO Conselhos são órgãos de fiscalização

+ no site da revista 

 O poder do CREA

o poder de polícia

ExPLiCAçãO 
As informações são 
da procuradora do 
CREA-PR, Karissa 
Agre de Almeida
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A fiscalização nos CREAs 
acontece em duas etapas

COMO ATuAM 
OS CREAs



20

CR
EA

PR
R

e
v

is
ta

FISCALIZAÇÃO Profissionais mais qualificados e informação em tempo real

CREA-PR	investe	cada		
vez	mais	no	

aperfeiçoamento	do	
nível	dos	procedimentos	

fiscalizatórios	

eficiente
mais 

fiscalização 
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O	 Conselho	 Regional	 de	 Enge-
nharia,	 Arquitetura	 e	 Agronomia	 do	
Paraná	 (CREA-PR)	 promoveu	 uma	
guinada	nos	últimos	dez	anos	e	busca	
cada	vez	mais	a	excelência	na	 função	
fiscalizatória,	 por	 meio	 do	 comba-
te	 ao	 exercício	 ilegal,	 promovendo	 a	
inserção	 e	 a	 efetiva	 participação	 dos	
profissionais	 nas	 obras	 e	 serviços.	 A	
partir	 de	um	amplo	processo	de	pla-
nejamento,	com	capacitação	do	corpo	
de	fiscais,	que	passou	a	ser	composto	
exclusivamente	 por	 profissionais	 do	
Sistema	CONFEA/CREA,	e	de	inves-
timentos	em	tecnologia,	a	fiscalização	
passou	a	exibir	uma	performance	que	
reflete	melhor	a	missão	do	CREA-PR.	
“O	nosso	principal	objetivo	é	bus-

car	a	segurança	da	sociedade.	No	mo-
mento	em	que	se	assegura	que	as	obras	
e	 serviços	 das	 áreas	 da	 engenharia,	
arquitetura,	 agronomia	 e	 geociências	
estão	sendo	feitas	por	profissionais	ha-
bilitados,	 diminui-se	 a	 possibilidade	
de	 problemas	 e	 erros	 nestas	 obras	 e	
serviços.	E	é	preciso	 ressaltar	que	 fa-
lhas	nestas	áreas	podem	ser	até	fatais,	
como,	por	exemplo,	no	caso	de	queda	
de	um	prédio	ou	de	uma	ponte”,	afir-
ma	o	presidente	do	CREA-PR,	enge-
nheiro	agrônomo	Álvaro	J.	Cabrini	Jr.	
A	principal	mudança	no	processo	

fiscalizatório	 foi	 a	 criação,	há	quatro	
anos,	 do	 Departamento	 de	 Asses-
sorias	 Técnicas	 e	 Planejamento	 da	

Fiscalização	(DAFIS).	“Com	o	depar-
tamento,	 a	 fiscalização	 passou	 a	 ser	
planejada	 de	 forma	 sistemática	 em	
todo	 o	 Estado.	 Com	 isto,	 tornou-se	
mais	desburocratizada”,	afirma	o	en-
genheiro	 agrônomo	Celso	Ritter,	 su-
perintendente	do	Conselho.	
O	 departamento	 é	 formado	 por	

dois	 setores.	 O	 setor	 das	 Assessorias	
Técnicas	 e	 Comissões,	 composto	 por	
uma	 equipe	 de	 assessores	 e	 analistas	
técnicos,	que	apoia	Conselheiros,	Ple-
nário,	 Câmaras	 Especializadas	 e	 Co-
missões	e	analisa	processos	de	 fiscali-
zação,	assessora	assuntos	relacionados	
ao	 registro	de	empresas	e	 registro	de	
atribuições	dos	profissionais,	entre	ou-
tros.	O	outro	setor	é	o	Planejamento	e	
Controle	 da	 Fiscalização,	 responsável	
pelo	 planejamento	 global	 e	 centrali-
zado	do	processo	de	controle	do	exer-
cício	 profissional	 do	 CREA-PR,	 bem	
como	pelo	controle	dos	resultados	da	
fiscalização.	
Para	 aumentar	 também	 em	 agili-

dade,	o	corpo	de	fiscais	hoje	atua	com	
frota	própria	de	veículos,	caracteriza-
dos	 e	 padronizados.	 Os	 profissionais	
são	identificados	e	andam	munidos	de	
computadores	 de	 bolso	 (PDAs),	 que	
transformaram	a	antiga	coleta	simples	
de	 dados	 anotados	 em	 um	 ato	 fisca-
lizatório	 em	 tempo	 real,	 muito	mais	
confiável.	Por	meio	de	conexão	direta	
com	 o	 sistema	 corporativo,	 analistas	

técnicos	 e	 assessores	 receberam	 di-
retamente	 os	 dados	 de	 59.723	 ações	
fiscalizatórias	 promovidas	 pelos	 54	
fiscais	do	CREA-PR,	em	2009.	
“O	 próximo	 passo	 é	 concluir	 a	

implantação	 do	 SIG	 –	 Sistema	 de	
Informações	 Geográficas	 –,	 que	 vai	
sistematizar	a	 informação	dos	bancos	
de	dados	e	 fornecerá	mapas	de	 infor-
mações	 espacializadas	 para	 melhor	
orientar	 e	 aumentar	 a	 produtividade	
da	fiscalização”,	afirma	Ritter.	
A	 arquiteta	 e	 urbanista	 Vanessa	

Moura,	 facilitadora	 do	 setor	 de	 Pla-
nejamento	e	Controle	da	Fiscalização,	
confirma	 para	 2010	 a	 continuidade	
da	fiscalização	planejada,	com	foco	na	
conduta	 ética	 profissional	 e	 no	 pro-
grama	de	aperfeiçoamento	dos	 asses-
sores	e	analistas	técnicos	e	agentes	de	
fiscalização.	“Todos	os	anos	realizamos	
um	 seminário	 de	 fiscalização	 onde	 é	
feita	 a	 entrega	 do	Prêmio	Qualidade	
e	Inovação,	destinado	aos	funcionários	
das	áreas	de	fiscalização	e	análises	téc-
nicas	de	processos.	O	objetivo	é	aper-
feiçoar	 constantemente	 a	 fiscalização	
com	 ideias	 e	 projetos	 apresentados	
pelos	 próprios	 funcionários”,	 afirma	
Vanessa.

TéCniCA 
Para Vanessa Moura, 2010 
não será diferente do ano 
que terminou

Qualidade nas edificações reconhecida e assegurada
RESGATE Programa do CREA busca excelência no planejamento, execução e manutenção 

Mais uma ação do CREA-PR em busca 
da inserção e do fomento ao desempenho 
ético profissional. É o Programa de Exce-
lência em Projetos, que visa contribuir com 
o reconhecimento da qualidade de planeja-
mento, execução e manutenção de edifica-
ções, por meio de certificação. O programa 
oferece aulas desde outubro do ano pas-
sado e as disciplinas são direcionadas aos 

profissionais que executam projetos de edi-
ficações e voltadas à certificação da quali-
dade destes, referentes à legislação e aos 
conceitos estabelecidos pelo programa. “O 
objetivo é reconhecer o bom e ético exercí-
cio profissional”, explica Cabrini.

Depois da realização do curso, o profis-
sional precisará apresentar um projeto real 
de obra, considerando todos os itens aplica-

dos ao seu cotidiano. Caso seja certificado 
pela banca examinadora, ele receberá um 
selo de qualidade e terá um diferencial em 
relação aos seus concorrentes. O edital para 
busca das organizações certificadoras já foi 
lançado. Podem participar Instituições de En-
sino e Fundações. Mais informações no link 
do Programa de Excelência em Projetos no 
site: www.crea-pr.org.br.
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PRêMiO PARA A 
inOvAçãO

CATEGoRIA MULTISSEToRIAL*

1.º LUGAR – Reg. Maringá

TRABALhO “Obras Públicas e Licitações - Um novo 
conceito de integração”

Propõe o aumento da integração entre CREA-PR e órgãos públi-
cos, e entre equipes do corpo de fiscalização e agentes admi-
nistrativos de uma regional, a fim de obter melhores resultados 
na gestão e fiscalização de obras públicas e licitações. O projeto 
envolve obras realizadas e a realizar; serviços; o projeto básico e 
o orçamento; os editais de licitação. 

A equipe de fiscalização da Regional Maringá deu início a um 
projeto piloto e organizou eventos em conjunto com o Tribunal de 
Contas do Estado. O objetivo é levar orientações ao corpo técni-
co de responsáveis pela elaboração de editais de licitação das 
prefeituras, na busca pela qualificação do processo como um 
todo, desde a elaboração do edital até a averbação de uma obra 
pública, passando pelo efetivo acompanhamento de serviços de 
engenharia por profissionais habilitados. O trabalho propõe ainda 
uma ferramenta no Sistema Webfisc específica para controlar 
fiscalizações de obras públicas e licitações.

Para buscar a melhoria contínua no processo fiscalizatório, 
o CREA conta com a colaboração dos funcionários que lidam 
no dia a dia com a fiscalização. Durante todo o ano eles elabo-
ram propostas e ideias para a melhoria do processo. Durante 
o seminário anual de fiscalização, as melhores ideias apre-
sentadas são difundidas e premiadas. Em 2009, aconteceu a 
quarta edição do evento, em Foz do Iguaçu, com a presença 
de 150 pessoas, entre fiscais, analistas e assessores técnicos 
do CREA-PR e de estados como Santa Catarina, Sergipe, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amapá, Bahia, Ceará 
e Mato Grosso do Sul.

O seminário tem o caráter de apresentação e premiação 
de trabalhos que apontem melhores práticas de inovação da 
fiscalização e na análise de processos e, por isso, podem virar 
ações fiscalizatórias ou propostas que são aplicadas em todo 
o Estado. “O seminário aumenta a integração e o conheci-
mento das atividades entre setores da fiscalização de cada 
região. Também melhora o relacionamento interpessoal”, diz a 
engenheira civil e analista técnica Andréa Meister Tietzmann.

“O seminário é um momento que reflete que somos pro-
fissionais qualificados e que nossas ideias de inovação são 
premiadas e adotadas”, afirma o agente de fiscalização Diogo 
Colella, engenheiro civil.

Melhoria contínua  
na fiscalização

SEMINÁRIo

MELHORES PRÁTiCAS Equipes de Ponta Grossa e Maringá 
se destacam em trabalhos que trarão melhorias à fiscalização

* CATEGORIA MULTISETORIAL: reúne funcionários que exercem diferentes funções
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2.º LUGAR – Reg. Ponta Grossa

TRABALhO “Planejamento e Avaliação Global 
da Regional para 2010”

O projeto definiu as obras e/ou serviços que integrariam o 
planejamento da fiscalização, bem como as demais atividades 
da Regional Ponta Grossa, para 2010. Desta forma obteve-se, 
no caso da fiscalização, o universo conhecido, a partir do qual 
gerou um banco de dados de Fiscalização em Empreendimentos 
em Funcionamento (FEF) e Obras Renováveis. As demais ativida-
des foram denominadas de universo desconhecido. 

Foi implantada a fiscalização de obras renováveis, como 
forma de atualização de um banco de dados, e este serviu como 
base para alimentar um Sistema de Informações Geográficas 
(SIG), para gerenciar as obras renováveis e FEFs. O passo se-
guinte foi criar um calendário com a previsão das atividades de 
fiscalização, treinamento, visitas a cidades, eventos, reuniões, 
palestras e cursos. A execução deste projeto prevê a adoção 
de um novo sistema de medição do trabalho do fiscal, onde se 
valoriza mais o resultado da atividade fiscalizatória.

Foram inscritos 12 
trabalhos e 4 foram 
premiados nas categorias 
setorial e multissetorial
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CATEGoRIA SEToRIAL**

1.º LUGAR – Reg. Cascavel

TRABALhO “Perícias do PROAGRO”

O laudo de perícia do Programa de Garantia da Atividade Agro-
pecuária (PROAGRO) é uma atividade que pode ser realizada 
somente por profissionais habilitados. A equipe da Regional Cas-
cavel constatou que havia poucos registros de serviços técnicos 
e, portanto, era preciso fiscalizar. Foram emitidos ofícios às insti-
tuições financeiras que solicitam as perícias, para que informas-
sem os profissionais ou empresas responsáveis pelas perícias e 
laudos do Proagro. Nas empresas, foram solicitados os laudos 
propriamente ditos.

Como resultado, no ano agrícola de 2008/2009, foram feitas 
1.518 fiscalizações de laudos de perícias do Proagro e consta-
tadas 2.551 contratantes nas ARTs. Nos anos de 2006/2007 e 
2007/2008, apenas 159 e 35 contratantes, respectivamente, ti-
veram o serviço técnico anotado. O trabalho sugeriu um convênio 
entre o CREA-PR e as instituições financeiras, para que os laudos 
tenham a respectiva ART.

2.º LUGAR – Reg. Ponta Grossa

TRABALhO “Fiscalização de Plano de Pesquisa Mineral, Pesquisa 
Mineral e Serviços de Lavra”

O trabalho propõe uma metodologia de fiscalização para as mo-
dalidades de Geologia e a Engenharia de Minas. O número de obras 
e serviços nestas áreas tem aumentado ao longo do tempo, como 
demonstram ARTs emitidas por profissionais.

A equipe da regional demonstrou que é preciso elaborar e apli-
car uma metodologia funcional de fiscalização dos serviços dessas 
modalidades e que é possível fazer isso com base nos dados dis-
poníveis e públicos do site do Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM). A proposta demanda grande interação entre a Câ-
mara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas e o DNPM, 
os quais já discutem a questão.

** CATEGORIA SETORIAL: reúne funcionários que exercem as mesmas funções

inOvAçãO Equipe de Cascavel é premiada
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+ no site da revista 

 O seminário de 2010 e os trabalhos que também serão 
implementados e o relatório do DAFiS

Fiscalização vem avançando, 
veja alguns exemplos

núMEROS
CREA-PR implanta Sistema de 
Informações Geográficas

TECNOLOGIA Sistema disponibiliza mapas para orientar a fiscalização

O CREA-PR está adotando um aliado pode-
roso para apoiar ações de fiscalização. O Siste-
ma de Informações Geográficas – SIG – deve 
produzir os primeiros resultados a partir de mar-
ço. O sistema une hardware, software e banco 
de dados e é usado para gravar, armazenar e 
analisar informações sobre elementos que com-
põem a superfície da Terra, gerando imagens de 
uma área em duas ou três dimensões.

No CREA-PR, o SIG usa um software es-
pecializado em gerenciamento espacial e aten-
derá a todas as áreas de atuação do Conselho. 
Alguns programas já estão em desenvolvimento. 
A Regional Ponta Grossa, por exemplo, levantou 
e mapeou as obras fiscalizáveis para efeitos de 
Fiscalização de Empreendimentos em Funcio-
namento, como sistemas de ar-condicionado, 
silos de armazenagem, viveiros de sementes e 
mudas, hospitais, clínicas etc.

“O SIG fornece filtros e gera mapas temá-
ticos, que indicam tendências para análise e a 
fiscalização pode então definir com precisão 

prioridades, roteiros, áreas, reduzindo tempo 
e combustível para deslocamentos, por exem-
plo”, explica o engenheiro cartógrafo Giovani 
Castolldi, responsável pelo SIG no Setor de 
Geoprocessamento do Departamento de Tecno-
logia da Informação (DTI). Obras em licitação 
ou execução, irregularidades, autos gerados, 
tudo fica disponível em mapas instantâneos de 
informações georreferenciadas, que podem ser 
trocadas com diferentes órgãos da administra-
ção pública. 

“Com a visualização e análise do que ocor-
reu em um ano, orientaremos o planejamento 
da fiscalização do ano seguinte”, afirma Vanes-
sa Moura, facilitadora do setor de 
Planejamento e Controle da 
Fiscalização.

SEguRAnçA 
Sistema passou por 
testes e foi aprovado, 
diz Castolldi

Fiscalização de Empreendimentos  
em Funcionamento

2008:  1.647

2009:  6.142

Obras Públicas e Editais de Licitação

2008:  1.104

2009:  1.783

Obras e Serviços Fiscalizados
(Agronomia, Engenharia Civil, 
Engenharia Mecânica, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Química, Arquitetura 
e Geologia e Engenharia de Minas)

2008:  52.535

2009:  54.475

PLAnEJAMEnTO 
Fiscais contribuem 
para o aprimoramento 
constante do processo 
fiscalizatório. Na foto, 
parte da equipe de 
agentes de fiscalização 
da Regional Curitiba: 
arquiteto Paul Albert 
Kopf, arquitetas Raquel 
Vida Ampuero e Andrea 
Turra e engenheiro civil 
Maurício Luiz Bassani
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Anuncie nA RevistA 

cReA-PR, A mAioR 
do PARAná

você sabe com quem
está falando?

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

coloque a sua marca aqui.

(41) 3236-2141
comercial@todaeditora.com.br
www.todaeditora.com.brRevista
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o cReA-PR tem 47 mil PRofissionAis cAdAstRAdos de 
mAis de 370 PRofissões
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De acordo com o diretor do Centro 
de Saúde Ambiental da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Curitiba, Sezifredo Paz, 
a readequação do procedimento segue 
padrões internacionais. “Está alinhado ao 
que se pratica no mundo hoje, em países 

desenvolvidos, com a Vigilância Sani-
tária atuando muito mais no pós-
mercado”, afirma Paz.

Com a redução do tempo gasto na 
produção dos pareceres técnicos prévios, 
as inspeções de rotina poderão ser inten-
sificadas. “Isso representa mais proteção 
ao consumidor porque a Vigilância Sani-
tária poderá ir mais vezes aos estabeleci-
mentos que oferecem maior risco à saú-
de”, explica o diretor. Haverá mais tempo 
também, segundo Paz, para a busca de 
irregularidades, a investigação de casos 
de doenças e situações de risco, além da 
informação aos profissionais que atuam 
nos locais vistoriados e aos consumidores 
em geral.

NEGóCIOS Curitiba reduz o tempo para a concessão de alvará da Saúde

+ no site da revista 

 A resolução que discrimina as 246 atividades

por DENISE RIBEIRO

O	processo	de	obtenção	do	alvará	
para	 instalação	 e	 início	 de	 funciona-
mento,	 junto	 à	 Secretaria	Municipal	
de	Saúde	de	Curitiba,	para	estabeleci-
mentos	de	interesse	da	saúde	coletiva	

ficou	mais	rápido.	As	mudanças	
apresentadas	 aos	 profissio-
nais	 e	 à	 população	 em	
audiência	pública,	rea-
lizada	em	outubro,	 já	
estão	em	vigor.
Dos	 1.341	 ramos	

de	 atividades	 registra-
das	no	Cadastro	Nacio-

ágil e menos 
burocrático

nal	de	Atividades	Econômicas	(Cnae),	
246	 necessitam	 de	 autorização	 da	
Vigilância	Sanitária	(Alvará	e	Licença	
Sanitária)	para	funcionar.	A	partir	de	
agora,	apenas	32	destes	precisarão	do	
Parecer	Técnico	de	Vigilância	Sanitá-
ria	(PARVISA)	para	alvará,	concedido	
antes	do	estabelecimento	abrir	as	por-
tas,	ou	 seja,	na	 fase	de	pré-mercado.	
Com	isso,	a	maior	parte	dos	estabele-
cimentos	terá	as	condições	de	funcio-
namento	 avaliadas	 quando	 já	 estiver	
em	atividade.	Dos	246	de	interesse	à	
saúde,	135	não	estão	dispensados	da	
Análise	Sanitária	de	Projetos	Arquite-
tônicos	(PROJEVISA).

Para a facilitadora da regional do 
CREA-PR, Adriana Casagrande, as mu-
danças vão agilizar a aprovação dos pro-
jetos, reduzindo o tempo para concessão 
do alvará de funcionamento. “É um grande 
benefício tanto para o profissional que está 
executando o projeto, quanto para o con-
sumidor, porque a Vigilância Sanitária terá 
maior atuação junto aos estabelecimentos já 
instalados. Obedecidos os critérios previstos 
na nova resolução, o processo de regulari-
zação junto à Prefeitura, inclusive a partir da 
análise e aprovação do projeto, também de-
verá ser mais rápido”, avalia Adriana.

Parecer	prévio	foi	
dispensado	para	
muitos	e	agora	
apenas	32	ramos	de	
atividades	necessitam	
de	autorização	da	
vigilância	sanitária

Para prefeitura, medida vai agilizar aprovação de 
projetos e aumentar atuação da vigilância sanitária

OPORTUNIDADE com a redução dos pareceres, prefeitura pretende intensificar inspeções 

gAnHA Consumidor é o 
grande beneficiado,  

diz Paz
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CURSO Engenharia de Segurança contra incêndio e Pânico ganha segunda turma

+ no site da revista 

 Conheça a evolução da 
prevenção a incêndios

O	 Brasil	 conta	 com	 uma	 necessi-
dade	 imensa	de	capacitação	de	profis-
sionais	 para	 atuar	 com	 projetos,	 ge-
renciamento	e	situações	que	envolvam	
sistemas	preventivos	contra	incêndio	e	
pânico.	Esta	é	a	opinião	do	capitão	do	
Corpo	de	Bombeiros	e	engenheiro	civil	
Ivan	Ricardo	Fernandes,	coordenador	e	
idealizador	do	primeiro	curso	de	espe-
cialização	nesta	área	no	Brasil.	“O	cur-
so	de	Engenharia	de	Segurança	contra	
Incêndio	e	Pânico	nasceu	da	observação	
de	que	 a	 prevenção	 contra	 incêndio	 e	
pânico	não	é	matéria	específica	dos	cur-
sos	de	graduação	das	áreas	tecnológicas	
e	de	que	o	mercado	precisa	de	mais	pro-
fissionais	nesta	área”,	afirma	o	capitão.
O	 também	 coordenador	 do	 curso,	

que	é	oferecido	pela	Pontifícia	Univer-
sidade	Católica	do	Paraná	(PUC),	enge-
nheiro	civil	Orlando	Maciel	Strobel,	ex-
presidente	do	CREA-PR,	 conta	que	 a	
especialização,	iniciada	em	2009,	atraiu	

Curso	e	livro	visam	atender	à	necessidade		
de	capacitação	de	profissionais	para	atuar	com	
sistemas	de	segurança	contra	incêndio

SEguRAnçA
É preciso atuar na 

prevenção dos incêndios, 
diz capitão Ivan

Uma publicação sobre Engenha-
ria de Segurança contra Incêndio e 
Pânico, de autoria do capitão Ivan 
Fernandes, será distribuída às pre-
feituras e órgãos públicos de todo o 
Paraná. O livro deve ser lançado em 
março e conta com apoio do CREA-
PR e da PUC. “A ideia é  disseminar 
a informação, junto aos gestores pú-
blicos, da importância da prevenção 
desde o projeto de uma edificação”, 
conta Fernandes. Segundo ele, o livro 
trará informações atuais sobre como 
atuar de modo a atender às Normas 
Brasileiras em vigor, às exigências do 
Corpo de Bombeiros e aos códigos de 
posturas municipais.

Cartilha vai  
orientar prefeituras

PUBLICAÇÃo

alunos	de	diversas	áreas	e	até	do	exte-
rior.	 “A	 sociedade	 está	 cada	 vez	 mais	
preocupada	com	a	questão	da	seguran-
ça	e	a	urbanização	das	grandes	cidades	
leva	 a	 uma	 situação	 de	 risco	 cada	 vez	
maior,	por	isso	a	necessidade	de	forma-
ção	e	de	disseminação	de	conhecimento	
nesta	área”,	explica.
O	 engenheiro	 industrial	 mecânico	

Javier	Rojas	Via	Migliore	é	paraguaio	e	
aluno	da	primeira	turma.	“No	Paraguai	
existem	grandes	lacunas	e	contradições	
entre	 legislações	 das	 diversas	 cidades.	
Procurei	 o	 curso	 no	Brasil,	 porque	no	
Paraguai	 quase	 todos	 que	 atuam	 com	
prevenção	de	incêndios	são	autodidatas.	
Acredito	também	que	o	assunto	é	mui-
to	 importante	 e	 deveria	 ser	mais	 bem	
enfatizado	durante	os	cursos	de	gradu-
ação”,	ressalta.
Strobel	diz	que	a	procura	foi	tanta	

que	 uma	 nova	 turma,	 com	 40	 vagas,	
será	aberta	em	abril.	

a favor da prevenção

Mais informações:

www.pucpr.br/
especializacao/
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FORÇA Matriz de impactos Ambientais torna licenciamentos mais embasados

Ferramenta	torna	mais	objetivo	o	
procedimento	de	concessão	das	licenças

uma 

por DENISE RIBEIRO

Resultado	da	parceria	entre	o	Conse-
lho	Regional	de	Engenharia,	Arquitetura	
e	 Agronomia	 (CREA-PR)	 e	 o	 Instituto	
Ambiental	do	Paraná	(IAP),	a	nova	Ma-
triz	de	Impactos	Ambientais	 já	está	dis-
ponível	 do	 site	 das	 duas	 instituições	 na	
Internet	(www.crea-pr.org.br	e	www.iap.
pr.gov.br).	O	lançamento	foi	realizado	no	
último	dia	15	de	dezembro,	na	 sede	do	
CREA-PR,	em	Curitiba.
O	 documento	 passa	 a	 ser	 a	 princi-

pal	 referência	 para	 empreendedores	 e	
consultores	 na	 identificação	 de	 possíveis	
impactos	positivos	ou	negativos	ao	meio	
ambiente,	resultantes	da	implementação	
de	novas	atividades.	A	Matriz	indica	quais	

os	fatores	que	devem	ser	considerados	nos	
estudos	 exigidos	para	 a	 concessão	da	 li-
cença	ambiental.	Antes,	dependendo	da	
tipologia	da	atividade,	era	preciso	entrar	
com	 um	pedido	 de	 termo	 de	 referência	
específico,	junto	ao	IAP.
Para	o	 conselheiro	 e	 então	presiden-

te	 da	 Comissão	 de	 Meio	 Ambiente	 do	
CREA-PR,	 engenheiro	 agrônomo	 Luiz	
Lucchesi,	os	licenciamentos	passam	a	ser	
mais	embasados	 técnica	e	 legalmente,	o	
que	agiliza	a	liberação	de	licenças.
A	 nova	 ferramenta	 esclarece	 qual	 o	

conceito	de	impacto	utilizado	pelo	órgão	
ambiental	 atualmente,	 como	 explica	 o	
engenheiro	 agrônomo	 Harry	 Luiz	 Ávi-
la	Teles,	diretor	de	Controle	de	Recursos	
Ambientais	 do	 IAP.	 “Vínhamos	 enten-

dendo	impacto	como	sinônimo	de	dano.	
Nem	todo	impacto	causa	dano,	mas	todo	
dano	é	proveniente	de	impacto.	O	estudo	
deve	apontar	o	que	é	possível	fazer	para	
a	 redução	ou	compensação	dos	danos,	e	
quais	os	impactos	positivos”,	ressalta.
Para	o	presidente	do	IAP,	Vitor	Hugo	

Burko,	atualmente,	muitos	estudos	apre-
sentados	ao	IAP	são	indeferidos	por	não	
atenderem	às	premissas.	“Queremos	mu-
dar	esta	realidade”,	explica.

nova 
aliada

+ no site da revista 

 A Matriz e a 
valorização 
profissional

Alguns estudos tinham muito volume e pouco 
conteúdo. Os autores faziam um ‘recorta’ 
e ‘cola’, achando que o órgão ambiental 
não ia ler, como se o documento fosse um 
mero comunicado. Já recebemos, de um 
mesmo profissional, cinco projetos para cinco 
indústrias diferentes em que ele só mudou o 
nome da empresa na capa. nós lemos, sim, e 
com lente de aumento.”

Harry Luiz Ávila Teles,  
engenheiro agrônomo e diretor de Controle 
de Recursos Ambientais do iAP

“



29

CR
EA

PR
R

e
v

is
ta

Acesso rápido e fácil às informações e menos burocrático

VANTAGENS Com 75% dos projetos rejeitados em 5 anos, profissional poderá ser investigado

A nova Matriz de Impactos Ambien-
tais facilita a elaboração dos estudos na 
medida em que apresenta uma relação 
dos tipos de empreendimentos que ne-
cessitam da licença ambiental, indica 
quais os fatores naturais que devem ser 
considerados no processo de licencia-
mento, aponta quais os estudos que vão 
embasar esse licenciamento e em que 
etapas eles devem ser apresentados ao 

órgão ambiental. A ferramenta também 
objetiva o estudo, tornando-o mais téc-
nico, e reduz a burocracia.

De acordo com o chefe do Depar-
tamento de Licenciamento Estratégico 
do IAP, Ademar Cabeças Filho, o novo 
procedimento deve desafogar o excesso 
de processos que aguardam avaliação 
porque os estudos chegarão ao órgão 
ambiental já em conformidade com o 

Hoje o estudo de impacto ambiental tem 
que ser diferente. Deve haver um parecer 
executado em campo por profissional 
devidamente habilitado e qualificado. é isso 
que dá credibilidade. Sempre com uma 
abordagem multidisciplinar. Cada profissional 
vai fazer a sua análise e o coordenador vai 
fazer a interação. Todo esse trabalho tem 
que ser conclusivo, deve mostrar qual a 
melhor área para a implantação do projeto e 
por quê. O órgão ambiental estará ratificando 
aquela informação.” 

Ademar Cabeças Filho, chefe do 
Departamento de Licenciamento  
Estratégico do iAP

“

padrão exigido. “Vai facilitar porque o 
profissional pode fazer um ensaio antes. 
Ele tem como argumentar melhor o seu 
trabalho”, justifica.

Caso o mesmo profissional tenha 
75% dos projetos rejeitados no período 
de cinco anos, o IAP comunicará o fato 
ao CREA e ao Ministério Público para 
apuração de possíveis irregularidades no 
exercício profissional.

Agora os profissionais têm uma matriz que lhes permite 
o cumprimento de exigências mais claras para o 
licenciamento ambiental de empreendimentos sob sua 
responsabilidade. Será bom para os empreendedores e 
empresários, para os profissionais do CREA, que terão mais 
claro o que precisam fazer, bom para o ambiente e toda 
a sociedade que utiliza os serviços dos empreendimentos 
licenciados.” 

Luiz Antonio Corrêa Lucchesi, engenheiro agrônomo e 
conselheiro do CREA-PR e professor da universidade 
Federal do Paraná (uFPR) de Recursos Ambientais do iAP

“
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CONGRESSO Os desafios, as oportunidades e a visão de futuro

Encontros	para	afinar	o	discurso	e	sugerir	propostas	irão	acontecer	até	maio

Em debate, desafios, tendências e sustentabilidade 
TEMA Para Krüger, profissional de hoje tem que saber qual é seu papel 

As discussões do Congresso Estadual 
de Profissionais serão direcionadas para 
o papel dos profissionais da Engenharia, 
Arquitetura, Agronomia e Geociências no 
desenvolvimento do País. “O Brasil está 
em um patamar de desenvolvimento bas-
tante promissor. Muitas mudanças serão 
necessárias para garantir a infraestrutura 
e os profissionais têm papel fundamental”, 

explica o coordenador da COE. 
Os participantes irão debater sobre os 

desafios, a sustentabilidade e a formação 
para lidar com esta nova realidade. “Como 
vamos organizar o sistema em relação a 
estes desafios? Temos que nos preparar e 
nos adaptar a esta situação, que já ocorre 
no presente, com constante formação. Pre-
cisamos atender à demanda. Nosso desafio 

agora é grande e diferente dos últimos 20, 
30 anos”, afirma. 

Além dos eixos referenciais, 13 objetivos 
estratégicos do sistema profissional irão nor-
tear as discussões do congresso. Entre eles 
estão o apoio à educação continuada, dis-
cussões sobre desenvolvimento sustentável, 
gestão na organização dos sistemas e ainda 
estratégias de comunicação e marketing.

PREPARAçãO 
Uma das reuniões da  

Comissão Organizadora 
do  CEP 2010

o sistema em debate
por CAROLINA GABARDO BELO

No	7º	Congresso	Estadual	de	Profis-
sionais	 (CEP),	profissionais	da	área	tec-
nológica	de	todo	o	Paraná	 irão	discutir	
os	 desafios,	 as	 oportunidades	 e	 o	 futu-
ro	do	sistema	profissional.	O	congresso	
acontecerá	em	Foz	do	 Iguaçu,	entre	os	
dias	26	e	28	de	maio,	e	deve	reunir	mais	
de	350	pessoas.	
Antes	do	CEP,	encontros	nas	sete	re-

gionais	do	CREA-PR	e	de	inspetores	irão	
mobilizar	 cerca	 de	 5	 mil	 profissionais.	
“Vamos	levar	as	questões	que	discutimos	

no	dia	a	dia	e	que	podem	ser	alteradas	
com	a	participação	de	todos”,	explica	o	
coordenador	da	Comissão	Organizadora	
Estadual	 (COE),	 engenheiro	 civil	 Joel	
Krüger,	conselheiro	do	CREA-PR.
O	 congresso	 estadual	 vai	 reunir	 as	

deliberações	das	etapas	anteriores	e	de-
finir	26	propostas	relacionadas	ao	tema	
“Construindo	uma	agenda	para	o	siste-
ma	profissional:	desafios,	oportunidades	
e	visão	de	futuro”,	que	abrange	cinco	ei-
xos	referenciais	para	os	debates:	forma-
ção,	exercício,	organização,	integração	e	
inserção	profissional.

As	 propostas	 paranaenses	 serão	 le-
vadas	por	18	delegados	ao	7º	Congresso	
Nacional	 de	 Profissionais	 (CNP),	 que	
terá	duas	etapas.	A	primeira	em	Cuiabá	
(MT),	entre	os	dias	24	e	27	de	agosto,	
e	a	segunda,	de	24	a	26	de	novembro,	
em	Brasília	(DF).	“É	muito	importante	
apresentar	propostas.	O	que	for	delibe-
rado	 será	 implementado,	 as	 alterações	
sugeridas	 serão	 feitas	 e	 também	 serão	
realizadas	 ações	 para	 as	mudanças	 que	
forem	externas	ao	sistema.	É	fundamen-
tal,	não	só	para	os	profissionais,	mas	para	
toda	a	população”,	garante	Krüger.	

+ no site da revista 

 Textos referenciais para 
fundamentação das propostas



31

CR
EA

PR
R

e
v

is
ta

Os objetivos estratégicos 
do sistema profissional, 
que irão nortear as 
propostas:

Participação dos profissionais é essencial 
APLICAÇÃO Algumas resoluções já viraram realidade

A participação nos debates dos congressos 
e encontros regionais garante que propostas de 
melhorias ao sistema sejam aplicadas. Resolu-
ções definidas em edições anteriores do con-
gresso já se tornaram realidade.

Em 2001, o Congresso Nacional também re-
alizado em Foz do Iguaçu teve como tema cen-
tral a “Ética profissional”. Como consequência, 

foi criado o novo código de ética da categoria. 
Cada uma das propostas aprovadas nos encon-
tros nacionais fica disponível aos profissionais 
juntamente com os encaminhamentos realizados. 

Krüger orienta os profissionais a verificar o 
andamento das propostas, para não criar falsas 
expectativas em relação ao congresso e possibi-
litar a apresentação de novas sugestões.

 Desenvolver ações orientadas 
para a integração dos Sistemas 
Profissional e de Formação

 Desenvolver ações de apoio à 
Educação Continuada

 Concluir a aplicação do novo 
modelo de ART e Acervo Técnico 
em todo o País

 Implantar as Diretrizes Nacionais 
de Fiscalização nos CREAs

 Operacionalizar a Resolução 
1.010 e suas Matrizes do Co-
nhecimento em todos os CREAs

 Promover a discussão nacional 
das questões referentes ao De-
senvolvimento Sustentável

 Implantar o Modelo de Exce-
lência em Gestão em todas as 
organizações do Sistema 

 Desenvolver ações de Educa-
ção Corporativa no âmbito do 
Sistema

 Desenvolver a unidade de ação 
e a sustentabilidade das organi-
zações componentes do Sistema 
Profissional

 Integrar programática e operacio-
nalmente todas as organizações 
do sistema

 Integrar institucional e operacio-
nalmente o Sistema Profissional 
com os demais sistemas públi-
cos e privados

 Definir a política e a estratégia 
da Comunicação e do Marketing 
do Sistema Profissional

 Promover a Inserção Internacio-
nal dos Profissionais e de suas 
organizações

nosso desafio 
agora é grande 
e diferente dos 
últimos 20, 30 anos.” 

Engenheiro civil 
Joel Krüger, 

coordenador do  
7º CEP

“

inFORMAçãO

7º Congresso Estadual de Profissionais

 DAtA: dias 26, 27 e 28 de maio, em Foz do Iguaçu.

 InscRIçõEs: gratuitas pelo site do CREA-PR. 

 EvEntos pRé-congREsso 
nAs REgIonAIs: 
Apucarana  ............................................................  16/03 

Maringá  ................................................................  17/03 

Pato Branco  .........................................................  22/03 

Londrina  ................................................................  15/03 

Cascavel  ...............................................................  08/04 

Ponta Grossa  .......................................................  23/03 

Curitiba  ..................................................................  25/03

 conFIRA As DAtAs Dos EncontRos 
nas inspetorias no link: www.crea-pr.org.br/crea3/html3_
site/assessoria_de_comunicacao/cnp/agenda.html

OnDE, quAnDO, COMO



32

CR
EA

PR
R

e
v

is
ta

Propostas	na	área	apresentadas	durante	Agenda	
Parlamentar	começam	a	ser	desenvolvidas	em	

alguns	dos	31	municípios	participantes	

AÇÃO Em guarapuava e Marechal Cândido Rondon, projetos já estão em andamento

por CAROLINA GABARDO BELO

A	acessibilidade	foi	um	dos	temas	prioritários	da	
Agenda	Parlamentar,	uma	iniciativa	do	CREA-PR,	
realizada	em	2009,	 com	parceria	de	 entidades	de	
classe	das	áreas	da	Engenharia,	Arquitetura,	Agro-
nomia	e	Geociências.	Em	quase	todos	os	31	muni-
cípios	onde	a	agenda	foi	realizada,	foram	apresen-
tadas	propostas	para	 a	 acessibilidade.	Em	alguns,	
como	 Guarapuava	 e	 Marechal	 Cândido	 Rondon,	
em	breve	estes	projetos	se	tornarão	realidade.	
A	 discussão	 de	 projetos	 de	 acessibilidade	 du-

rante	a	Agenda	Parlamentar	é	bem	vista	pelos	pre-
sidentes	 de	 associações	 dos	municípios.	 “É	 o	mo-
mento	para	aproveitar	a	capacidade	técnica	que	os	
profissionais	têm	e	que	dificilmente	conseguiríamos	
agregar	em	um	órgão	público.	Assim,	as	decisões	
são	bem	embasadas	e	eficientes,	e	menos	políticas”,	
diz	o	presidente	da	Associação	dos	Engenheiros	e	
Arquitetos	de	Marechal	Cândido	Rondon,	arquite-
to	Ricardo	Leites.
Essa	é	a	mesma	opinião	da	presidente	da	As-

sociação	dos	Engenheiros	e	Arquitetos	do	Noro-
este	do	Paraná,	engenheira	civil	Felomena	Sandri.	
“Sentimos	que	nem	sempre	os	gestores	querem	os	
técnicos	nestas	decisões.	Mas,	quando	isso	aconte-
ce,	 os	 projetos	 são	 realizados	 com	 fundamento”,	
afirma	Sandri.
Para	o	diretor	de	Valorização	e	Ética	Profissio-

nal	da	Associação	dos	Engenheiros	e	Arquitetos	de	
Guarapuava	(AEAG),	Flávio	Alexandre,	a	popula-
ção	 é	 a	maior	beneficiada	 com	os	projetos	 acessi-
bilidade	com	qualidade	técnica.	“Acessibilidade	nas	
vias	centrais	e,	especialmente,	em	prédios	públicos,	
é	fundamental	para	a	garantia	do	direito	do	cidadão	
de	se	locomover	com	um	mínimo	de	dignidade.”

acessibilidade 
nos municípios

CALçADAS 
Buscar o acesso 
universal nos 
municípios foi uma 
das discussões 
da Agenda 
Parlamentar

Guarapuava e Marechal Cândido Rondon em ação
PROJETOS novas determinações e adaptações 

Em Guarapuava, a primeira determina-
ção tem a ver com os novos empreendi-
mentos, que devem apresentar planos de 
acessibilidade. Além disso, algumas obras 
de adaptações já estão em andamento 
desde o ano passado. A principal avenida 
da cidade, a Rua XV de Novembro, passa 
por uma grande obra de revitalização, que 
envolve a manutenção da arborização ur-
bana e dos passeios, e colocação de pisos 

táteis. Os comerciantes também se envol-
veram no projeto e perceberam os resulta-
dos. Com o investimento nas adequações, 
as vendas aumentaram cerca de 30%, de 
acordo com o presidente da Associação 
dos Engenheiros Agrônomos de Guarapua-
va, eng. agrônomo José Roberto Papi.

A região central de Marechal Cândi-
do Rondon também recebe os primeiros 
investimentos. São obras para o rebaixa-

mento das esquinas, melhoria da ilumi-
nação pública e adequação aos acessos 
a prédios públicos, como o da Câmara de 
Vereadores. “Ainda precisamos estender 
estes projetos a outras áreas da cidade. 
Já temos mudanças, mas perto do que 
precisa, ainda temos muito trabalho pela 
frente”, afirma o presidente da Associação 
dos Engenheiros e Arquitetos de Marechal 
Cândido Rondon, arquiteto Ricardo Leites.32
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+ no site da revista 

 Os projetos 
apresentados 
e o calendário 
de reuniões da 
Agenda e do 
programa de 
Acessibilidade
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IBRAOP	lança	OT	para	
definir	obra	e	serviço	
de	engenharia	e	quer	
acabar	com	algumas	
controvérsias

Após	 dois	 anos	 de	 amplos	 debates	
com	 profissionais	 experientes	 de	 vários	
estados	 e	 participação	 do	 CREA-PR,	 o	
IBRAOP	–	Instituto	Brasileiro	de	Audi-
toria	de	Obras	Públicas	–	concluiu	a	pri-
meira	etapa	de	elaboração	da	Orientação	
Técnica	OT	IBR	02/2009.	A	medida	está	
em	consulta	pública	até	30	de	junho	de	
2010.	O	objetivo	é	uniformizar	o	enten-
dimento	quanto	à	definição	de	obra	e	de	
serviço	de	engenharia,	para	efeito	de	con-
tratação	pela	administração	pública,	nas	
diferentes	modalidades	de	licitações.	
A	 delimitação	 dos	 dois	 conceitos	 é	

controversa	 e	 atrai	 ao	 debate	 juristas,	

contabilistas,	administradores,	engenhei-
ros	e	arquitetos,	entre	outros.	De	acordo	
com	 o	 vice-presidente	 do	 IBRAOP,	 en-
genheiro	civil	Pedro	Paulo	Farias,	nunca	
houve	uma	iniciativa	para	fixar	o	conceito	
de	obra	e	serviço	de	engenharia	de	modo	
amplo,	objetivo	e	imparcial.	
“A	Lei	de	Licitações	não	define	clara-

mente	os	conceitos.	Em	ambos	os	casos,	
as	definições	contidas	na	 lei	podem	ser	
aplicadas	a	objetos	que	nada	têm	a	ver	
com	a	Engenharia”,	 afirma	Farias,	 que	
é	Analista	 de	 Controle	 do	 Tribunal	 de	
Contas	do	Estado	(TCE-PR).	O	objetivo	
da	nova	orientação	técnica,	segundo	ele,	
é	consolidar	o	entendimento	dos	Tribu-
nais	 de	Contas	 sobre	 a	 questão,	mas	 a	
adoção	da	nova	medida	pelos	profissio-
nais	não	é	obrigatória.

CONCEITO instituto pretende uniformizar o entendimento nos Tribunais de Contas

in
fo

rm
aç

ão padrão

ORiEnTAçãO 
Obra e serviço de engenharia 
terão conceito definido, 
diz Farias
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Senado homenageia iniciativas 
do CREA e TCE do Paraná

AUDITORIA Parceria melhora gestão e controle de obras públicas

O CREA-PR e o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PR) foram homenageados com 
votos de aplauso do Senado Federal em de-
zembro, em reconhecimento ao trabalho de 
cooperação para melhoria da gestão e con-
trole das obras públicas. A iniciativa foi do 
senador Jefferson Praia (PDT-AM). A parce-
ria mantida entre as duas entidades, desde 
2006, ampliou a troca de informações sobre 
projetos em andamento no Paraná, e permi-
tiu a prefeitos e outros gestores públicos o 
acesso às Orientações Técnicas, editadas 
pelo IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria 
em Obras Públicas.

“Essa homenagem reforça nosso objeti-
vo de resgatar o uso das técnicas de enge-
nharia na gestão de obras públicas e na re-
cuperação da capacidade técnica dos órgãos 
governamentais, bem como na estruturação 
do marco normativo de gestão e execução de 

obras públicas”, disse o presidente do CREA-
PR, engenheiro agrônomo álvaro J. Cabrini Jr.

O engenheiro Heinz Herwig, ex-presi-
dente e atual conselheiro do TCE, reforça a 
importância da união entre CREA-PR, TCE e 
IBRAOP, e os resultados dessa união, como 
a Orientação Técnica OT IBR 01/2006, do 
Ibraop, que definiu o projeto básico de enge-
nharia, para que fiscais e fiscalizados possam 
conversar dentro de um mesmo parâmetro de 
entendimento técnico. “O controle externo 
não paralisa obras, ele identifica problemas 
que devem ser corrigidos”, afirma Herwig.

As entidades e profissio-
nais interessados em partici-
par da discussão e elaboração 
da OT IBR 02/2009 têm até 30 
de junho de 2010 para enviar 
críticas e sugestões para o 
endereço eletrônico do IBRA-
OP (ot002@ibraop.org.br).

Para obter uma cópia da 
OT IBR 02/2009 é preciso 
acessar o sítio do IBRAOP na 
internet (www.ibraop.org.br) e 
clicar em um banner na página 
inicial. 

De acordo com o vice-
presidente do IBRAOP, a re-
cente criação da modalidade 
de pregão para contratar 
serviços comuns deu novos 
contornos à discussão sobre o 
que é obra e o que é serviço 
de engenharia. “Na tentativa 
de usufruir dessa ferramenta 
[o pregão], administradores 
criaram um novo conceito, o 
de serviço comum de enge-
nharia, outro termo sem con-
ceituação clara e que merece 
delimitação para que não haja 
prejuízos quando de licitações 
e contratações de obras públi-
cas”, afirma Farias.

A normativa recém-criada 
elucida os conceitos genéri-
cos da Lei Federal nº 8.666/93 
(Lei de Licitações) detalhando 
cada uma das ações neles 
descritos, na tentativa de uni-
formizar o entendimento.

Saiba como 
contribuir 
com a OT 
iBR 02/2009 

PARTICIPE

+ no site da revista 

 Explicação geral de 
cada conceito: obra e 
serviço de engenharia
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CREA-PR em números – Gestão 2009BALANÇo

Aproximação	com	
gestores	e	sociedade	
por	meio	do	programa	
Agenda	Parlamentar	
e	convênios	na	área	de	
fiscalização	são	alguns	
dos	destaques

REALIZAÇÕES CREA-PR divulga dados de seus produtos e serviços em 2009

O	 balanço	 da	 Gestão	 2009	 do	
CREA-PR	mostra	que	o	Conselho	está	
caminhando	 rumo	 à	 excelência	 nos	
programas,	produtos	e	serviços.	Mere-
cem	destaque	as	ações	de	aproximação	
com	os	gestores	públicos,	 instituições	
de	ensino,	a	sociedade	com	foco	na	in-
serção	e	valorização	profissional.	
Neste	 sentido,	 foi	 realizada	 a	

Agenda	 Parlamentar	 em	 31	 municí-
pios	paranaenses.	O	CREA	saiu	de	sua	
sede	 e,	 em	parceria	 com	as	 entidades	
de	classe,	partiu	em	busca	de	soluções	
para	 as	 gestões	 municipais.	 Foram	

mais	 de	 420	 propostas	 produzidas	
pelos	profissionais	da	Engenharia,	Ar-
quitetura,	Agronomia	e	Geociências	e	
que	 servirão	 de	 base	 para	 a	 formata-
ção	 de	 políticas	 públicas	 e	 planos	 de	
governo	 dos	 futuros	 governantes	 do	
Paraná.	 O	 resultado	 esperado	 é	 uma	
melhoria	na	qualidade	de	vida	de	toda	
a	população.	
Este	 auxílio	 às	 gestões	municipais	

também	 foi	 fortalecido	 com	a	 assina-
tura	de	convênios	na	área	da	fiscaliza-
ção.	Firmados	em	2009	com	as	prefei-
turas	de	Castro	e	Maringá,	a	exemplo	
do	convênio	com	a	cidade	de	Curitiba,	
estes	 convênios	 visam	 à	 capacitação	
dos	 fiscais	 dos	 órgãos	municipais	 e	 a	
integração	do	banco	de	dados,	trazen-
do	maior	agilidade	e	eficiência	na	fis-

calização	de	obras	das	áreas	de	atuação	
do	Conselho.	
E	 estes	 são	 apenas	 dois	 exemplos	

de	 destaque	 da	 gestão.	Outro	 desta-
que	fica	com	o	Programa	de	Excelên-
cia	em	Projetos.	As	primeiras	turmas	
dos	 cursos	 –	 que	 certificarão	 profis-
sionais	nas	áreas	de	projeto,	execução	
e	manutenção	 de	 obras	 e	 serviços	 de	
Engenharia,	Arquitetura,	Agronomia	
e	Geociências	–	iniciaram	no	ano	pas-
sado.	Um	 importante	 passo	 no	 reco-
nhecimento	 do	 exercício	 ético	 e	 res-
ponsável	das	profissões.	
Outras	 ações	 foram	 realizadas	 na	

questão	 da	 qualificação	 profissional,	
apoio	às	entidades	de	classe	e	aproxi-
mação	 com	as	 instituições	de	 ensino.	
A	seguir,	alguns	destaques	da	gestão.

foco na busca da 

excelência

Trabalho inédito de aproximação dos profissio-
nais das áreas tecnológicas com o poder público e de 
colaboração com as gestões municipais, por meio da 
elaboração de diagnósticos dos municípios feitos pelos 
profissionais ligados às entidades de classe. Com base 
neste diagnóstico foram formatadas propostas que 
visam ao desenvolvimento municipal e à melhoria da 
qualidade de vida da população, sempre contemplando 
assuntos ligados às áreas da Engenharia, Arquitetura, 
Agronomia e Geociências.

Em novembro, membros do CREA-PR visitaram a 
Assembleia Legislativa para apresentar o conceito do 
programa aos 54 deputados estaduais e para mostrar 
um diagnóstico dos problemas e demandas dos 31 mu-
nicípios do Estado. Os resultados deste trabalho estão 
sendo divulgados por meio de notícias do blog Paraná 
em Debate – www.paranaemdebate.com.br. Lançado 
para estimular o debate entre as comunidades, é uma 
mídia atualizada diariamente por uma rede de cerca de 
30 colaboradores em sete regionais do Estado.

AgEnDA PARLAMEnTAR
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PRO CREA

COnvêniOS

OBRAS 
PúBLiCASProporcionar oportunidades de acesso à permanente atualização profissional é o objetivo do Programa de 

Qualificação Profissional, braço de todas as Entidades de Classe quando se fala na promoção de cursos, 
palestras e eventos.

   Números:

10.700 profissionais em ações de qualificação profissional em 2009  Mais de 10 mil profissionais em 
atividades de qualificação todos os anos  404 atividades com apoio operacional do PRO-CREA  34 
cursos exclusivos decorrentes de convênios com órgãos ou instituições  78 palestras técnicas gratuitas 
realizadas nas Regionais do CREA-PR  68 divulgações de cursos de extensão e de pós-graduação 
ofertados por instituições de ensino

“Através do programa estamos treinando técnicos e dando agilidade na tramitação de processos e na 
desburocratização do sistema. Para que se tenha uma ideia, em um ano, 800 técnicos já foram capaci-
tados, o que denota a eficiência da parceria”

Vitor hugo Burko – presidente do Instituto Ambiental do Paraná (IAP)

Parcerias e convênios com foco na valorização profis-
sional, buscando benefícios para toda a sociedade.

Novos convênios firmados em 2009:

Municípios de Curitiba, Santo Antônio da Platina, 
Castro, Maringá e Irati  Centro de Integração 
Empresa-Escola do Paraná (CIEE)  SINDITABACO

Com a assinatura do convênio de parceria com 
o Tribunal de Contas do Paraná, em novembro 
de 2006, o CREA-PR implementou a fiscalização 
de obras públicas em dois segmentos: licitações 
e obras públicas em execução. Essa parceria 
significa um divisor de águas no Paraná. O  
CREA, TCE-PR, junto com o Instituto Brasileiro 
de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), desen-
cadearam ações que trouxeram como resultado 
o aprimoramento do controle das obras públicas. 
O modelo é pioneiro para todo o Brasil.

Fiscalização de órgãos públicos das esferas 
municipal, estadual e federal. Outro ponto im-
portante é a participação do CREA-PR no Grupo 
de Trabalho sobre Gestão e Controle de Obras 
Públicas, no Senado Federal, coordenado pelo 
senador Jefferson Praia. 

“Não é possível fazer uma boa obra pública se 
não existem engenheiros qualificados, um projeto 
executivo e um acompanhamento intensivo, tanto 
na parte técnica quanto na contábil”
Conselheiro hermas Brandão presidente do TCE

420 propostas apresentadas nas 
seguintes áreas:

Cidade: Sistema viário  Equipamentos ur-
banos  Estrutura urbana  Gestão da cidade 
(planejamento, fiscalização e administração)

Cidadania: Inserção profissional  
Acessibilidade  Responsabilidade social e 
educação

Sustentabilidade: Conservação e pre-
servação  Preservação da incolumidade 
pública  Economia

Mais números: 31 municípios participan-
tes  44 entidades de classe envolvidas  Mais 
de 1.500 audiências com prefeitos, deputados, 
vereadores, juízes e autoridades municipais  
268 postagens no blog Paraná em Debate  
66 comentários  70 mil acessos

“Parabenizo pela feliz iniciativa de promover 
a Agenda Parlamentar, analisando, 
discutindo e apontando alternativas e 
soluções para os inúmeros problemas 
que afligem a maioria dos municípios 
paranaenses. Sem exagero, alguns prefeitos 
não teriam recursos financeiros para 
promover trabalho semelhante”

Deputado Antonio Belinati

 Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná 
(SENGE)  Companhia de habitação Popular de 
Curitiba (COhAB)  Pacto Global (ONU)  Coope-
rativa de habitação (COOPERhAF)  Instituto de 
Engenharia do Paraná (IEP)  Ministério Público 
Estadual  Secretaria de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento (SEAB)

CREAjr-PR

Em seu sexto ano de funcionamento, o Programa CREAjr-PR tem cumprido 
o objetivo de levar conhecimento sobre o funcionamento do Sistema Profis-
sional aos estudantes.

Números:

8.500 membros corporativos  168 membros dirigentes  70% das IEs com 
membros dirigentes eleitos  199 atividades realizadas em 2009
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Iniciado em 2009, os cursos integrantes do programa 
foram desenvolvidos como contribuição e reconheci-
mento da qualidade de planejamento, execução e ma-
nutenção de edificações, por meio de certificação.

Números:

200 inscritos no programa  2 cursos ministrados

As ações de acessibilidade do CREA visam sen-
sibilizar profissionais da Engenharia, Arquitetura, 
Agronomia e Geociências sobre a importância 
de incluir em obras e serviços os dispositivos de 
acessibilidade.

Números:

33 Seminários no Paraná  12 Fóruns em parce-
ria com os Sinduscons  6 Cursos de capacitação 
 6.000 participantes em palestras e  seminários 
 80 processos de fiscalização analisados

“A acessibilidade favorece não apenas as 
pessoas com deficiência, mas também 
crianças, pessoas idosas, obesas, grávidas ou 
com mobilidade reduzida.”

Promotora de Justiça de  
Londrina Solange Novaes

PROgRAMA DE ExCELênCiA 
EM PROJETOS

ACESSiBiLiDADE

O Plano Estadual de Logística e Transporte para 
o Estado do Paraná (PELT 2020) é executado 
em parceria com a Fiep - Federação das In-
dústrias do Paraná,  Sindicato da Indústria da 
Construção Pesada do Estado do Paraná (Sice-
pot - PR) e Instituto de Engenharia do Paraná 
(IEP) e fará um diagnóstico completo da infra-
estrutura no Paraná em cinco setores: rodovias, 
ferrovias, portos e rios navegáveis, aeroportos e 
regiões metropolitanas.

PELT 2020

Um total de 87 Entidades de Classe recebem apoio 
metodológico em gestão do CREA-PR. Em 2009 o 
trabalho da assessoria avançou com foco na ética, 
com a realização do I Encontro Estadual das Co-
missões de Ética das Entidades de Classe, com a 
participação de 40 Comissões de Ética. Como des-
dobramento do encontro foram realizados mais de 
65 eventos em parceria com as Entidades de Classe, 
totalizando 2.000 participantes em 2009. Também 
foi realizado o II Ciclo do Prêmio CREA Qualidade 
nas Organizações Profissionais, durante o 35º EPEC.

Números:

260 convênios de auxílios financeiros  86 mil pessoas 
atingidas pelas ações realizadas pelas entidades

“Considero o trabalho do CREA-PR perfeito. Sem 
dúvida este é um exemplo para o plano de ação 
que queremos propor, a ser executado pelas 
entidades para seu próprio fortalecimento”

Gerente de projetos do CONFEA  
engenheiro agrônomo Paulo Roberto Silva

ASSESSORiA DE APOiO àS 
EnTiDADES DE CLASSE

CREA-PR em números – Gestão 2009BALANÇo

“O curso possibilita iniciar um  
processo de mudança profissional e pessoal  
que pode resultar em um aumento de  
produtividade, redução de custos,  
minimização de erros de projeto e melhoria  
na satisfação do cliente”

Arquiteto Adriano Luiz Scarabelot

Pesquisa da opinião dos clientes sobre os mais 
diversos produtos e serviços prestados pelo 
Conselho.

Números:

Expectativa de Satisfação: 7,7
Satisfação Real: 8,4
Atendimento da Expectativa: 109,1%

90% satisfeitos com o atendimento realizado pelos 
funcionários  88% satisfeitos com a qualidade das 
informações prestadas  86% satisfeitos com o 
tempo de espera para ser atendido  89% satisfei-
tos com a qualidade dos produtos e serviços entre-
gue  67% satisfeitos quanto ao prazo de entrega

FALE DA gEnTE 
PRA gEnTE Tornar as ações do CREA-PR conhecidas pelos dife-

rentes públicos é o objetivo das atividades de comu-
nicação desenvolvidas pelo Conselho.

Números:

CREANET: 43 boletins enviados a mais de  65 
mil e-mails cadastrados

Mídia Externa: 80% é a média de publicação 
dos releases produzidos 

Site: 6 mil acessos diários  518 notícias 
publicadas  110.000 acessos à seção de notícias 
no ano passado

Publicações: 5 edições da Revista CREA  3 
edições do Linha Direta

COMuniCAçãO
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O CREA-PR formou um Grupo de Trabalho para discussão do Programa Minha Casa Minha Vida com 
o objetivo de agilizar o atendimento aos municípios com menos de 50 mil habitantes no Paraná.

“O programa proporciona moradia para as pessoas, mas também tem a proposta de movimen-
tar a economia através do fomento da construção civil e da geração de empregos”

Presidente do PT –PR – Gleisi hoffmann

O CREA-PR vem aprimorando o nível dos 
procedimentos fiscalizatórios. Em 2009 verificou-
se que o quadro de funcionários envolvidos atingiu 
um grau satisfatório de qualificação, bem como 
os procedimentos de harmonização, que fazem 
parte da cultura institucional do Conselho. Foi dada 
continuidade ao Prêmio Qualidade e Inovação, 
destinado aos funcionários que atuam nas áreas 
de fiscalização e análise técnica de processos e 
homenageia trabalhos que tragam soluções para as 
atividades do Conselho.

Números:

Fiscalizações Realizadas (até outu-
bro): 6.142 Fiscalizações em Empreendimentos 
em Funcionamento  16 Fiscalizações Integradas 
de Acessibilidade  968 obras públicas  815 
editais de licitação  17 Fiscalizações Preventivas 
Integradas  54.475 fiscalizações em obras e servi-
ços das diferentes áreas  307 prefeituras

FiSCALizAçãO

gT MinHA CASA MinHA viDA

ÁREA DELiBERATivA 
DO CREA-PR

O Departamento de Assessorias Técnicas e Planejamento 
da Fiscalização (DAFIS) trabalha para possibilitar um 
retorno mais ágil às demandas e para análises técnicas 
fundamentadas, por meio de amparo legal para o julgamento 
das Câmaras Especializadas.

Números:

Câmaras Especializadas: 3.803 processos admi-
nistrativos julgados

Plenário: 805 processos administrativos, sendo 747 de 
fiscalização

DAFIS: 29.003 documentos tratados

Fortalecer a atuação do Conselho com ações que 
incentivem a melhoria da qualidade dos cursos 
relacionados ao Sistema CONFEA/CREAs. 

Números:

19 instituições de ensino visitadas  Participação 
em 3 eventos direcionados ao debate do ensino

ASSESSORiA DE 
RELAçõES COM 
AS inSTiTuiçõES 
DE EnSinO

Realizado em 2009, em parceria com o Instituto 
de Arquitetos do Brasil Seção Paraná (IAB-PR), o 
concurso contou com 124 projetos participantes. 
O vencedor foi o arquiteto Jean Grivot Avancini, de 
Porto Alegre (RS). A previsão é de que a obra seja 
licitada em 2010.

“Este tipo de iniciativa contribui significativamente 
para o desenvolvimento da arquitetura nacional”

Arquiteto Jean Grivot, da S.O.G. Arquitetura 
vencedor do concurso

COnCuRSO 
nOvA SEDE

Implantada em abril de 2009, a área tem como principal 
atividade a implantação dos princípios da NBR ISO 
9001:2008 no CREA-PR, a fim de obter benefícios como 
a melhoria do desempenho no fornecimento de produtos e 
serviços, da percepção dos clientes em relação à imagem 
da organização, entre outros. 

“Nosso propósito é disponibilizar aos cidadãos maior 
segurança em suas demandas por soluções, por meio 
da excelência na regulamentação, na organização e no 
controle das atividades destes profissionais”

Gestora de Qualidade do CREA-PR, Juliane Marafon

gESTãO DA 
quALiDADE

Instituído para promover o estreitamento do relacionamento 
do CREA com as entidades ligadas às áreas de Engenharia, 
Arquitetura, Agronomia e Geociências. Reúne Sinduscons 
do Estado, Sindicato da Indústria da Construção Pesada 
(Sicepot) e Associação Brasileira dos Escritórios de 
Arquitetura (AsbEA). Em 2009, o Grupo incorporou o 
Sindicato das Indústrias de Pré-moldados de Concreto e 
Artefatos de Cimento do Norte do Paraná (Sindccon). 

“Esta reunião de profissionais quebrou a ideia que o CREA 
é apenas um órgão arrecadador e mudou a visão dos 
profissionais sobre isso”. 

Euclesio Finatti, eng. civil e conselheiro do Sinduscon-PR

gT EMPRESARiAL

Criada em 2006, consolidou-se como uma 
importante ferramenta para a qualidade, agilidade 
e eficiência dos produtos e serviços oferecidos pelo 
Conselho, modelo que se tornou referência para o 
Sistema CONFEA/CREA.

Números:

323 manifestações  65% de reclamações 19% 
de informações  5% de sugestões  4% de de-
núncias  7% outros

“Sempre que precisei a Ouvidoria me atendeu com 
muita dedicação, fornecendo respostas ágeis às 
minhas solicitações.” 

Carlos Filizola Filho, engenheiro civil

OuviDORiA
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 Conheça a 
proposta salarial

processo 

A	proposta	é	uma	remuneração	de	66%	do	valor	
do	piso	do	engenheiro,	que	é	de	8,5	mínimos

DECISÃ0

por DIMAS RODRIGUES

Os	técnicos	de	todo	o	País	aguar-
dam	 com	 ansiedade	 a	 aprovação	
do	 projeto	 de	 lei	 nº	 2.861/2008	
que	 altera	 a	 Lei	 nº	 4.950,	 de	
1966,	 e	 propõe	 a	 criação	 de	 um	
piso	 salarial	 para	 a	 categoria.	
A	proposta	é	estabelecer	a	esses	pro-
fissionais	 uma	 remuneração	 de	 66%	
do	valor	do	piso	do	engenheiro,	que	é	
de	8,5	salários	mínimos	–	o	que	equi-
vale	a	R$4.335,00	(o	novo	mínimo	de	
R$510,00	passou	a	vigorar	a	partir	do	
último	dia	1º	de	janeiro).	
Assim,	 caso	 aprovado,	 os	 téc-

nicos	 teriam	 um	 salário	 inicial	 de	
R$2.861,10.	A	discussão	se	arrasta	há	
anos,	mas	ao	que	tudo	indica,	essa	no-
vela	está	nos	capítulos	finais.	No	ano	

+ no site da revista 

arrastado 

passado,	o	projeto	de	 lei	passou	pela	
Comissão	 de	 Trabalho,	 de	 Adminis-
tração	e	Serviço	Público		(CTASP),	da	
Câmara	Federal,	e	agora	está	na	pauta	
do	CCJ	–	Comissão	de	Constituição	e	
Justiça	e	tem	como	relator,	o	deputa-
do	Osmar	Serraglio	(PMDB-PR).
“É	algo	que	vem	sendo	construído	

tijolo	por	tijolo.	De	uma	forma	lenta,	
mas	constante.	Muita	gente	não	quer,	
porém	ficou	provado	que	o	piso	não	
vai	quebrar	os	municípios,	os	estados	
ou	 a	 federação	 como	 dizem	 e	 sim,	
valorizar	 os	 técnicos,	 que	 terão	 um	
parâmetro	salarial	para	iniciar	a	ativi-
dade”,	avalia	o	técnico	na	modalidade	
Elétrica	 Solomar	 Pereira	 Rockemba-
ch,	 diretor	 presidente	 do	 Sintec/PR	
–	 Sindicato	 dos	 Técnicos	 Industriais	
do	Paraná.

Sem um piso estabelecido, os técni-
cos ficam muitas vezes reféns do mercado 
de trabalho. “Hoje a empresa paga o que 
quer, não tem um ponto de referência. 
Toda categoria é a favor do piso. O técnico 
nunca teve uma valorização e estamos bri-
gando por um teto mínimo”, afirmou Waldir 
Aparecido Rosa, técnico em Eletrônica e 
que atua no mercado há 29 anos.

O salário inicial varia de acordo com a 
área técnica dos profissionais e com o ta-
manho da empresa. “O técnico eletrônico 
ganha entre R$800 e R$900 reais. Mas na 
Copel, o salário inicial é de R$1.500 reais”, 
emendou Aparecido Rosa.

Além dos profissionais que atuam na 
área industrial, os técnicos agrícolas tam-
bém querem um padrão salarial. E diferen-
te do que está sendo regulamentado em 
Brasília. “Hoje não existe um parâmetro. 
Há uma convenção que estabelece R$1200 
reais, mas estão pagando R$1050 reais”, 
disse o técnico agrícola Gilmar Clavisso, 
presidente do Sindicato dos Técnicos Agrí-
colas do Paraná – Sintea/PR.

De acordo com Clavisso, definir o 
piso com base no salário mínimo é in-
constitucional. “Queremos um projeto 
separado. Nossa luta é primeiro se des-
vincular da Lei 4.950 e segundo, definir 
um piso médio para todo o País, em torno 
de R$1.900,00. Um piso salarial que não 
cause desemprego ou diminua as vagas 
de trabalho”, finalizou.

Sem piso, salário 
inicial varia segundo 
o mercado

VALoRIZAÇÃo
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Os	números	de	acidentes	de	traba-
lho	 no	 Brasil	 continuam	 alarmantes.	
Dados	 do	 Ministério	 da	 Previdência	
mostram	que,	em	2007,	 foram	regis-
trados	 653	mil	 ocorrências	 e	 2,8	mil	
mortes	no	País,	uma	média	de	oito	óbi-
tos	por	dia.	Contribuir	para	a	redução	
dessa	assustadora	estatística	é	o	grande	
desafio	dos	profissionais	de	Engenharia	
de	Segurança	de	Trabalho,	uma	espe-
cialização	 em	 nível	 de	 pós-graduação	
dentro	 daa	 áreaa	 de	 Engenharia,	 Ar-
quitetura	e	Agronomia,	que	tem	sido	
cada	vez	mais	procurada	devido	ao	am-
plo	mercado	de	trabalho.

O	 especialista	 na	 área	 atua	 na	
prevenção	 de	 acidentes,	 analisando	
as	 instalações,	 as	 condições	 de	 se-
gurança	do	ambiente	de	trabalho,	a	
higiene	do	local,	o	controle	de	risco,	
o	uso	de	equipamentos	individuais	e	
coletivos	 de	 proteção	 para	 a	 preser-
vação	 da	 saúde	 do	 trabalhador.	 O	
salário	inicial	do	profissional	gira	em	
torno	de	R$5	a	R$6	mil	reais.	
“Este	 título	 é	 para	 profissionais	

ligados	 ao	 CREA.	 Os	 habilitados	
podem	 trabalhar	 em	 fábricas,	 cons-
trutoras	 ou	 como	 consultores.	 Toda	
empresa	 que	 tenha	 trabalhadores	

Um guia de oportunidadesPRoFISSÃo e MERCADo

O	título	é	uma	especialização,	que	hoje,	segundo	
registros	do	CREA-PR,	conta	com	1.869	profissionais

PROFISSÃO E MERCADO A Engenharia de Segurança de Trabalho

precisa	 de	 um	 programa	 de	 segu-
rança	e	o	engenheiro	vai	gerenciar	os	
riscos	no	ambiente	de	trabalho	para		
eliminar,	 ou	 ao	 menos	 minimizar,	
as	 ocorrências	 de	 acidentes	 e	 doen-
ças	 ocupacionais”,	 diz	 a	 conselheira	
Tayana	Daniel,	engenheira	de	Segu-
rança	de	Trabalho.
Estão	 registrados	 atualmente	 no	

CREA-PR,	 1.869	 profissionais	 com	
especialização	 em	 Engenharia	 de	
Segurança	 de	 Trabalho.	 	 De	 acordo	
com	 Tayana,	 as	 empresas	 estão	 au-
mentando	o	investimento	nessa	área.	
“Um	acidente	custa	muito	caro	para	
a	empresa.	E	por	essa	razão,	os	gran-
des	 clientes,	 principalmente,	 estão	
investindo	mais	na	prevenção	de	aci-
dentes”,	emendou.

segurança

Atenção aos cursos que 
aparecem no mercado

ALERTA

O coordenador da Câmara de En-
genharia de Segurança de Trabalho 
alerta os profissionais para a oferta 
crescente de cursos na área. “há  
uma proliferação de instituições 
que oferecem a especialização e, 
muitas vezes, não têm o respaldo 
do CREA. O resultado final, neste 
caso, será a perda de dinheiro e 
tempo, porque não terão o aposti-
lamento e o registro da sua nova 
profissão”, finalizou.

a favor da 

REALiDADE Após 8 anos, formada a Câmara de Engenharia de Segurança de Trabalho
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+ no site da revista 

 Conheça a história e a evolução da Engenharia de Segurança do Trabalho no Brasil.

Número de profissionais está dentro da meta 

NOVIDADE Câmara de Engenharia de Segurança de Trabalho é criada

PERITO JUDICIAL 
AMBIENTAL

Como ser

Realize nossos cursos ou adquira o livro

No site: www.manualdepericias.com.br

 Indicado para profissionais com curso
superior que desejam ingressar na área

CD

Curso

Judicia
l

PERICIA 

Curso
Judicial

PERICIA 

Livro
Curso

Judicial
PERÍCIA 

Curso

Judicia
l

PERICIA 

Curso
Judicial

PERICIA 

Curso

Judicial
PERÍCIA Curso

JudicialPERÍCIA 

Depois de anos de discussão, a Câ-
mara de Engenharia de Segurança de Tra-
balho virou realidade. O CREA-PR criou a 
câmara no último dia 8 de janeiro, quando 
foi eleita a chapa composta pelos enge-
nheiros José Luiz de Souza, Flavio Freitas 
Dinão e Elbio Gonçalves Maich.

As deliberações referentes à fiscali-
zação dos profissionais da categoria pas-
sam a ser julgadas pela nova composição. 
Conforme o art. 45, da lei nº 5.194/66, 
“as câmaras especializadas são órgãos 

dos Conselhos Regionais encarregados 
de julgar e decidir sobre os assuntos de 
fiscalização pertinentes às respectivas es-
pecializações profissionais e infrações do 
Código de Ética.”

Um dos entraves para a criação da 
Câmara era o reduzido número de profis-
sionais cadastrados com o título de Enge-
nheiro de Segurança de Trabalho no CREA-
PR. Contudo, muitos profissionais que têm 
essa especialização se cadastraram ape-
nas com o título de graduação. 

Ao todo, são 1.869 engenheiros com a 
referida especialização cadastrados, mas 
somente 250 registrados especificamen-
te como engenheiros de segurança de 
trabalho.

Superada essa questão, a câmara já 
traçou um plano inicial de ação. “Vamos 
montar um manual de fiscalização, treinar 
os ficais do CREA, normatizar o registro 
junto à entidade e fiscalizar os cursos de 
Engenharia de Segurança”, priorizou o co-
ordenador José Luiz de Souza. 
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Por Márcio Gamba, técnico em edificações, conselheiro do CREA-PR e engenheiro civil

Foi	o	início	de	um	sistema	Federal	
de	Ensino	Técnico	Profissional	que	é	
responsável,	não	somente	pela	garan-
tia	 da	 qualidade	 de	 aprendizagem	
profissional,	como	pelo	aumento	das	
possibilidades	e	melhoria	socioeconô-
mica	dos	estudantes,	por	capacitá-los	
a	entrar	no	mercado	de	trabalho.
É	 bom	 lembrar	 que	 a	 Educação	

Profissional	 e	 Tecnológica	 brasileira	
vive	a	maior	expansão	de	sua	história.	
Com	a	distribuição	de	 créditos	para	
construção	e	o	incentivo	do	governo	
federal	à	construção	civil,	o	mercado	
tende	 a	 crescer	 muito	 nesses	 próxi-
mos	anos	e	os	profissionais	Técnicos	
estão	inseridos	neste	processo.
Um	exemplo	é	o	técnico	em	edifi-

cações,	 que	 vem	a	 suprir	 o	mercado	
da	construção	civil	ante	a	necessidade	
de	um	profissional	 técnico	orientado	
para	a	prática	e	acompanhamento	das	
obras	 de	 engenharia,	 agindo	 como	
colaborador	direto	dos	Engenheiros	e	
Arquitetos,	respeitadas	as	atribuições	
de	cada	profissional	que	estão	dispos-
tas	pelo	Decreto	Federal	90.922/85,	
que	 regulamentou	 a	 Lei	 Federal		
5.524/68	dos	Técnicos	Industriais.
O	mercado	 de	 trabalho	 se	 apre-

senta	 na	 forma	 de	 médias	 e	 gran-
des	 construtoras,	 mobilizadas	 para	
edificações	 residenciais,	 hospitalares,	
comerciais,	dentre	outras.

EM ALTA Profissão fundamental vive a maior expansão da sua história no Brasil

o técnico industrial 

Os técnicos industriais representam 
16,7% de todos os profissionais 
registrados no CREA-PR, totalizando 
8.095 profissionais.”“

oPINIÃo

no mercado de trabalho
Outros	 setores	 importantes,	 do	

ponto	de	vista	do	posto	de	trabalho,	
são	os	 inúmeros	escritórios	de	enge-
nharia	 e	 arquitetura,	 bem	 como	 as	
pequenas	 construtoras	 vinculadas	 às	
fases	 de	 projeto,	 execução	 e	 manu-
tenção	de	edificações.	
Hoje,	segundo	dados	do	CREA-

PR	(junho/2009),	os	técnicos	Indus-
triais	representam	16,7%	de	todos	os	
profissionais	registrados	no	sistema,	
totalizando	8.095	profissionais	com	
registro	e	regulares	junto	ao	CREA-
PR,	 técnicos	 estes	 das	modalidades	
Agrimensura,	 Arquitetura,	 Civil,	
Elétrica,	 Geologia/Engenharia	 de	
Minas,	 Mecânica/Metalúrgica	 e	
Química.	
Em	 2009	 comemoraram-se	 os	

“100	anos	do	Ensino	Técnico”.	Cada	
vez	 mais,	 as	 entidades	 ligadas	 aos	
técnicos	pretendem	chamar	a	atenção	
dos	profissionais,	estudantes,	autori-
dades	 e	 instituições	 de	 ensino	 sobre	
a	 importância	 do	 ensino	 técnico	 no	
Brasil,	assim	como	a	valorosa	contri-
buição	 dos	 técnicos	 Industriais	 para	
o	 crescimento	 e	 desenvolvimento	
econômico	do	País.

MÁRCIo GAMBA é técnico em edificações, 
conselheiro do CREA-PR, representante dos 
técnicos industriais pelo SINTEC/PR e também 
graduado em engenharia civil.
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PLURAL Um tema, duas opiniões

CARÊNCIA Fanini e Rutz analisam a situação do mercado profissional

Mais bem valorizado pela indústria
No	início	dos	anos	80,	as	grandes	obras	que	até	então	

ocorriam	em	todo	o	Brasil	foram	canceladas	em	função	da	
falência	do	Estado	e	da	crise	internacional	de	crédito.	
Com	o	País	transformado	em	um	grande	canteiro	

de	obras,	o	setor	poderá	enfrentar	o	percalço	da	falta	
de	mão	 de	 obra,	 principalmente	 a	 especializada.	Os	
engenheiros	serão	necessários	em	todo	o	processo	pro-
dutivo,	mas	a	profissão	já	está	desfalcada	antes	mesmo	
desse	aumento	da	demanda.
Os	 novos	 e	 positivos	 patamares	 do	 crescimento	

nacional	encontraram	o	poder	público	planejador,	con-
tratante	 e	 fiscalizador	 abalado	 por	 fenômenos	 estru-
turais	recentes	que	muito	o	 fragilizaram	tecnológica	e	
gerencialmente.	O	processo	de	privatização	de	empre-
sas	públicas	trouxe	a	dissolução	de	equipes	técnicas	de	
altíssima	capacitação	e	experiência.	Esse	processo	levou	
também	a	uma	fragilização	tecnológica	de	toda	uma	ca-
deia	empresarial	privada.
Segundo	se	alardeia,	hoje	está	ocorrendo	 falta	de	

engenheiros	no	mercado,	porém	nas	escolas	de	enge-
nharia	há	uma	desistência	de	cerca	de	40%	das	vagas.	
Há	também	problema	na	formação	adequada	do	en-
genheiro.	O	mercado	 necessita	 de	 profissionais	 qua-
lificados	 e	 preparados.	 A	 qualificação	 solicitada	 pelo	
mercado	somente	se	dará	pela	valorização	salarial	do	
profissional	da	engenharia.	
Não	faltam	diplomados	no	mercado	de	trabalho,	mas	

sim	engenheiros	no	exercício	de	suas	atribuições	plenas	
e	com	uma	justa	remuneração.	Com	o	aumento	salarial	
certamente	os	engenheiros	que	deixaram	a	profissão	vol-
tarão	a	ofertar	a	sua	força	de	trabalho	no	mercado.

nEwTOn ROgéRiO RuTz DA SiLvA 
é engenheiro civil e Coordenador da Câmara Especializada de 

Engenharia Civil do CREA-PR 

Existe escassez de engenheiros? 
Entidades	 como	 a	Confederação	Nacional	 da	 In-

dústria	(CNI)	e	mesmo	algumas	ligadas	aos	engenhei-
ros	alardeiam	que	existe	uma	carência	de	profissionais	
da	engenharia	no	Brasil.	Os	argumentos	são	variados.	
O	crescimento	econômico	do	País,	 as	obras	do	PAC,	
os	investimentos	em	infraestrutura	necessários	para	a	
realização	da	Copa	do	Mundo	e	das	Olimpíadas	e	até	a	
extração	de	petróleo	na	camada	do	pré-sal.
Dados	do	CREA-PR	registram	mais	de	40	mil	en-

genheiros	domiciliados,	enquanto	o	Dieese,	analisando	
dados	da	RAIS	(Relação	Anual	de	Informações	Sociais	
do	Ministério	 do	 Trabalho	 e	 Emprego)	 informa	 que	
aproximadamente	12	mil	estão	no	exercício	da	ativi-
dade	como	empregados.
Onde	estão	os	outros	28	mil	engenheiros	registra-

dos	 no	Crea-PR?	Migraram	para	 outras	 áreas,	 como	
o	mercado	financeiro	ou	o	setor	bancário.	Ou	seja,	o	
que	falta	não	são	diplomados	em	engenharia,	mas	sim,	
engenheiros	no	exercício	de	suas	profissões.	
Devemos	 ficar	 atentos	 às	 possibilidades	 deriva-

das	do	anúncio	exagerado	da	falta	de	diplomados	em	
engenharia.	Em	primeiro	lugar,	pelo	oportunismo	da	
indústria	da	 educação.	Essa	nova	massa	de	diploma-
dos	será	usada	não	como	suprimento	do	mercado,	mas	
como	instrumento	de	chantagem	e	coerção	à	ascensão	
salarial	dos	profissionais	qualificados	e	empregados.
Mais	do	que	criar	falsas	expectativas	para	os	40	mil	

jovens	engenheiros	que	saem	anualmente	das	univer-
sidades,	é	importante	ressaltar	que	o	mercado	necessi-
ta	de	profissionais	qualificados.	Isso	acontecerá	muito	
mais	pela	valorização	da	profissão	de	engenharia	e	me-
nos	pela	inadequada	diplomação	maciça	de	jovens.	

vALTER FAnini	é  engenheiro civil e Diretor Presidente 
do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná

Como resolver a 

falta de engenheiros 

num momento de crescimento 
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Novidades a seu favor

negócio compartilhado

DE PoNTA

O COnDOMÍniO 
LOgÍSTiCO

1. 
Desoneração de capital próprio

2. 
Maior capacidade de 
investimento na atividade 
principal

3. 
Mão de obra técnica  
e especializada 

4. 
Facilidade de integração, 
distribuição e transporte

5. 
Rateio de custos com 
segurança, controle de acesso, 
manutenção predial, água  
e energia

Confira algumas vantagens

BOM PARA TODOS Construtora lança conceito de condomínios logísticos

Construção	é	feita	
sob	medida	e	entre	
as	vantagens	está	a	
desoneração	do	capital	
e	maior	capacidade	de	
investimento

A	Construtora	Laguna,	de	Curiti-
ba,	lança	uma	novidade	no	mercado:	
os	condomínios	logísticos.	O	conceito	
permite	a	ocupação	de	galpões	atra-
vés	de	uma	modalidade	de	contrato	
chamada	 “built	 to	 suit”,	 operação	
imobiliária	onde	a	construção	é	feita	
sob	medida	para	um	 futuro	 inquili-
no.	Este	vai	utilizá-la	por	um	período	
pré-estabelecido,	garantindo	o	retor-
no	do	investimento	e	a	remuneração	
pelo	uso	do	imóvel.
O	primeiro	 condomínio,	 em	São	

Carlos	(SP),	foi	elaborado	pelo	escri-
tório	curitibano	ArquiK.	O	primeiro	
nome	a	ocupar	o	imóvel	é	a	Electro-
lux,	com	um	centro	de	distribuição.	
Segundo	 o	 seu	 diretor	 de	 Supply	
Chain,	 Ramez	Chamma,	 para	 cum-
prir	os	objetivos	logísticos	e	de	negó-
cios	 da	 empresa,	 a	 Construtora	 La-

guna	 foi	a	que	apresentou	a	melhor	
proposta	de	parceria.
Cerca	 de	 100	 funcionários	 cir-

culam	 diariamente	 pelo	 local,	 onde	
a	 carga	 armazenada	 é	 carregada	 e	
transportada	facilmente	devido	à	lo-
calização	do	condomínio.
A	ideia	é	erguer	futuramente	um	

condomínio	 logístico	 também	 em	
Curitiba,	 devido	 às	 inúmeras	 van-
tagens	 oferecidas	 às	 empresas	 que	
optam	por	este	modelo,	como	a	de-
soneração	 de	 capital	 próprio,	 maior	
capacidade	 de	 investimento	 na	 ati-
vidade	 principal,	 mão	 de	 obra	 téc-
nica	e	especializada	e	a	facilidade	de	
integração,	distribuição	e	transporte.	
“Integrar	um	empreendimento	como	
este	 tem	 muitos	 pontos	 favoráveis,	
como	 a	 possibilidade	 do	 rateio	 de	
custos	 com	 segurança,	 controle	 de	
acesso,	 manutenção	 predial,	 água	 e	
energia”,	enumera	Raad.
	 “Além	disso,	 o	 condomínio	 ofe-

rece	 comodidades	 como	 estaciona-
mento	 de	 caminhões	 e	 carros,	 área	
de	apoio	para	motoristas	e	de	manu-
tenção	de	equipamentos,	refeitório	e	
vestiário	para	funcionários,	entre	ou-
tras”,	finaliza.

COnDOMÍniO O 
primeiro prédio é da 

Electrolux, com centro de 
distribuição
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Surpreenda-se com os exclusivos e modernos sistemas Wall Works

e combine nossas diversas linhas de produtos com os mais charmosos

recursos de iluminação, cores e estampas personalizadas,

para transformar suas paredes divisórias em elementos de decoração.

Personalize seus ambientes com o estilo 

e a sofisticação dos exclusivos sistemas 

de paredes divisórias Wall Works.


