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CATÁSTROFES
Tomazina, no Paraná, sofreu com
as chuvas em fevereiro desse ano.
O Rio das Cinzas alagou parte da
cidade e fez estragos
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+ nesta edição
Com o fim do aterro da Caximba,
para onde vai o lixo das cidades?
Internet por rede elétrica parece
distante do Brasil

Everson Bressan AENotícias

Acordo faz com que Agenda
Parlamentar chegue em todo PR

engenharia
emergencial

o planejamento urbano pode evitar as catástrofes

LEITURA rÁPIDA e oNLINE

32

Tudo o que você vai ler na revista e ver no site

32 polêmica Prefeitura de Curitiba ainda não tem substituto para Caximba

Licença do aterro termina em novembro
18 CREAjr-PR

19 Jurídico

Além da universidade

Ação ampla

Grande participação no VI Encontro
Estadual do CREAjr reforça programa

É função do CREA-PR manter
diálogo constante com os três poderes

Conheça e participe do
Prêmio Destaque CREAjr-PR

Os crimes e as
contravenções combatidas

20 Catástrofes

26 História

Cidades preparadas

100 anos de experiência

Planejamento urbano pode conter
efeitos destrutivos das catástrofes

O pioneirismo de Orlando Seiler
Giglio, engenheiro paranaense

O manifesto
produzido pela ABENC

18

O encontro do engenheiro
com Monteiro Lobato

34

27 CEP 2010

28 Cooperativismo

30 Tecnologia

Solução conjunta

Economia de força

Ainda em teste

CREA-PR reúne propostas para
apresentar no encontro nacional

Associativismo responde por
55% do PIB agropecuário do Paraná

Copel ainda não finalizou a fase
de testes da internet via rede elétrica

Conheça o programa
do Encontro Estadual

Para 2010, a perspectiva
é crescer 10%

As datas dos encontros de
inspetores e encontros regionais

34 Acessibilidade

35 Parceria

38 Técnicos

O poder da informação

MPE e o CREA-PR

A força do trabalho

CREA-PR ministra palestra sobre
acessibilidade em escola da rede pública

Convênio, assinado em 2009,
prevê ações conjuntas

Os profissionais de Curitiba que
estão na linha de frente

Os números da
inclusão no Paraná

O balanço das
fiscalizações de 2009

Outras opiniões de quem
atua na profissão
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mande sua pergunta
Você participa da entrevista
Vá ao site e pergunte ao próximo entrevistado.

8 eXPRESSO Em Pato Branco,

projeto quer reaproveitar a água
pluvial e acabar com as enchentes

Mais seções
6 carta Cabrini apresenta as
reportagens da revista, que tem o
meio ambiente como tema central
12 pALAVRA Para André Triguei-

Raquel Rolnik, arquiteta e urbanista. É professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo e relatora especial da
Organização das Nações Unidas para o direito à
moradia adequada. Hoje, é considerada uma das
maiores autoridades mundiais no assunto. Trabalhou no Ministério das Cidades de 2003 a 2007.

16 gUIA cREA Nova ART e
emissão de CAT informatiza Sistema
CONFEA/CREAs

FAÇA a reportagem

ro, quando se fala em sustentabilidade teoria e prática ficam distantes

17 MAIS Douradina é destaque

em índice que avalia desenvolvimento
das cidades brasileiras

36 pROFISSÃO e mERCADO

19

ACESSE

Engenharia eletrônica, apesar de
confundida com outras, possui
mercado e perfil diferentes

40 oPINIÃO Sandra Poletto fala
das perdas da construção civil, que
chegam até a mão de obra

41 plural Duas opiniões

28

diferentes sobre o edital para o
transporte público de Curitiba

42 dE pONTA De vilão a
salvador. O plástico pode salvar as
videiras do Paraná

Elas estarão nas próximas edições

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

1 PERFIL O modelo elétrico brasileiro. É preciso
reestruturar o modelo existente?

2 CONSCIÊNCIA Projeto Gralha Azul, da FUPEF
(Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná), que prevê a conscientização para conservação das araucárias.

3 ORGÂNICA Os desafios da agricultura orgânica no
Paraná. Quais as perspectivas e vantagens?

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
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Para você se programar

Informação que interessa e a opinião de quem lê

para se aprimorar
Pós-graduação, MBA e outros cursos

Confira um resumo de eventos

16 de abril a 1 de agosto de 2011 Curitiba

PÓS-GRADUAÇÃO: Desenvolvimento de
Novos Produtos Alimentícios
O curso tem como objetivo desenvolver uma visão sistêmica
e abrangente, entendendo o processo desde a concepção
da ideia até o lançamento final do produto no mercado e
acompanhamento da sua performance, melhorando, assim, a
competitividade da empresa. Informações: Acesse http://www.
pucpr.br/especializacao.

16 de abril a 1 de abril de 2011 Curitiba

PÓS-GRADUAÇÃO: Especialização
(Lato Sensu) em Engenharia de
Segurança Contra Incêndio e Pânico
Abril
15 a 17
V Simpósio Brasileiro de
Educação em Solos –
Curitiba
21 a 23
17o Congreso Argentino
de Saneamiento y Medio
Ambiente- Buenos Aires
(Argentina)

27 a 30
Fiema Brasil
2010 (Feira Internacional
de Tecnologia para
Meio Ambiente) –
Bento Gonçalves (RS)

Visa dar aos profissionais habilitados os conhecimentos
necessários para que possam gerenciar, projetar, bem como
atuar em situações que envolvam sistemas preventivos
contra incêndio e pânico. Ao final do curso, após defesa
da Monografia, receberão o título de Especialista. Os
profissionais do CREA poderão apostilar o título de
Especialista e/ou gerar atribuições específicas conforme
Resolução 1010 CONFEA. Informações: http://www.pucpr.br/
especializacao. E-mail: orlando.strobel@pucpr.br ou ivan@
pm.pr.gov.br

14 de maio a 6 de novembro 2010 Londrina

CURSO: Fertilidade de Solos e
Nutrição de Plantas
Maio

Revista

CREAPR

11 a 12
II Simpósio de Nutrição
de Plantas em Sistema
de Plantio Direto –
Ponta Grossa

4

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

24 a 28
FEMADE (Feira
Internacional da
Madeira, Móveis e Setor
Florestal) 2010 – Pinhais
26 a 28
7º Encontro Estadual
de Profissionais do
CREA-PR (7º CEP) Foz do Iguaçu

Voltado para zootecnistas e engenheiros agrônomos e
florestais. A proposta é reciclagem e aperfeiçoamento
dos profissionais via interpretação de análises de solo e
tecido vegetal, bem como a recomendação de corretivos
e adubação. O aperfeiçoamento neste curso proporciona.
Fone/Fax:(43) 3338-5738/3338-5738. Site: www.laborsolo.
com.br. E-mails: laborsolo@laborsolo.com.br ou neia@
laborsolo.com.br

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

ACESSE

para ler

Livros que valem a pena
Estudos técnicos
O livro “Perícias Possessórias & de Usucapião: aspectos processuais e casos práticos”, 2ª Edição – Revista e Atualizada, é uma
obra destinada aos operadores do Direito, peritos judiciais e
assistentes técnicos das diversas áreas de Engenharia, por causa de sua interdisciplinaridade com as outras ações judiciais.
O livro tem cinco capítulos que abordam diferentes assuntos
relacionados ao tema. Os interessados na aquisição do livro,
favor acessar o portal: http://www.jurua.com.br

Verdades e mentiras
Na lista dos livros mais vendidos de março, na seção não
ficção, está o “Guia Politicamente Incorreto da História do
Brasil”, do jornalista Leandro Narloch. Em 319 páginas, o
autor contesta contesta fatos e personalidades do nosso País.
Como, por exemplo, Santos Dumont, que não teria inventado o avião. Ou a origem da feijoada, que seria europeia. E
mais. Aleijadinho é um personagem literário e Zumbi tinha
escravos. Também uma das hipóteses levantadas por Narloch
é que os índios já se matavam em guerras travadas internamente muito antes de os portugueses chegarem aqui.

para navegar

Sites que têm valor

.crea-pr.org.br

palavra do leitor
A sua opinião
Revista CREA-PR 61
Na edição n. 61 da Revista CREA-PR, em sua pág.
10, há uma matéria sobre a “revitalização da Av.
Tupi”, cujo mote principal é o prazo de conclusão
previsto para agosto/2010! Embora a referida obra
seja há muito reivindicada e a solução dada pelo
projeto do colega arquiteto Adriano Scarabelot seja
muito boa, a matéria poderia aprofundar o assunto, demonstrando, por exemplo, que a significativa
obra (aprox. 2 km de rodovia no meio da região
mais populosa da cidade):
- Não foi precedida de nenhuma audiência pública,
conforme exige o estatuto das cidades, por parte
do município.
- Está sendo executada sem planejamento eficaz,
já que as máquinas e funcionários da prefeitura
abriram, ao longo de toda obra, buracos nas duas
laterais da avenida onde havia passeios públicos,
obrigando os pedestres a disputarem com ônibus e
caminhões o espaço para circularem, isso sem falar
na truculência contra “alguns” proprietários que tiveram seus muros e benfeitorias destruídos, já que,
como diz a matéria, a obra deve terminar em agosto!
Nereu Faustino Ceni
Arquiteto e Urbanista

Cidades e soluções

Lançado em março o Blog CREAjr. Voltado aos estudantes das áreas da Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geociências e que são ligados ao programa
CREAjr-PR. O novo canal virtual quer
incentivar a prática do exercício profissional responsável e tem o objetivo de
expandir a comunicação e integrar os
participantes do programa.

No site Mundo Sustentável o internauta pode encontrar artigos, indicações de
livros, entrevistas e muita notícia sobre sustentabilidade e meio ambiente.
O site é do jornalista André Trigueiro,
apresentador do “Jornal das Dez” e do
programa “Cidades e Soluções”, ambos
na Globo News. Trigueiro é pós-graduado em Gestão Ambiental.

http://creajrpr.wordpress.com

www.mundosustentavel.com.br

Luiz A. C. Lucchesi, engenheiro agrônomo

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

Revista

Canal virtual

Fiquei surpreso com o destaque dado à minha
pessoa na matéria “Uma nova Aliada”, da Revista
do CREA-PR, de Fev/Mar. Obrigado. No entanto,
necessito que se efetue uma correção nas referências ao meu nome. Sou conselheiro do CREAPR, representante do Setor de Ciências Agrárias
da UFPR, professor do Departamento de Solos e
Engenharia Agrícola da UFPR, na área de Fertilidade do Solo, e presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná-Curitiba (AEAPRCuritiba). A informação de que estou ligado à área
de “Recursos Ambientais do IAP” não está correta!

CREAPR
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CAXIMBA A prefeitura conseguirá a tempo uma nova área?

em debate

o meio ambiente

Nesta edição, as catástrofes
ambientais dos últimos
tempos, o drama para a
escolha de um novo aterro
sanitário que atenda Curitiba
e região e a sustentabilidade
O meio ambiente é o tema principal da
Revista CREA-PR deste mês. Duas grandes
reportagens e a entrevista do mês abordam
a questão. A reportagem de capa é uma
delas. O foco está na engenharia emergencial. Como o planejamento urbano, com
técnicas modernas e profissionais capacitados, pode conter os efeitos destrutivos das
catástrofes naturais. Segundo profissionais
especializados no assunto ouvidos pela
revista, o Brasil ainda necessita consolidar a
cultura da prevenção e do sistemático estudo acerca dos processos naturais de cada
localidade em particular.
Já a reportagem das páginas 32 e 33
fala do Aterro Sanitário da Caximba. O
tema é polêmico. Envolve a prefeitura de
Curitiba, o Instituto Ambiental do Paraná
(IAP) e o poder judiciário. Em novembro,
ao que tudo indica, o aterro deverá ser desativado. Para o IAP, o caso está encerrado e a
licença não será renovada. A prefeitura diz
que tem duas outras áreas para um novo
aterro. Mas uma está inabilitada e a outra
requer investimentos em infraestrutura.
Em contrapartida, o edital de licitação para
a escolha do novo gerenciador dos resíduos
sólidos das 19 cidades que fazem parte do
Consórcio Intermunicipal de Gestão destes
resíduos foi suspenso pela Justiça.
Já a nossa entrevista é com o jornalista
especializado em sustentabilidade e coordenador do programa Cidades e Soluções,

Leandro Taques

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

A palavra do presidente

“

O Brasil ainda
necessita consolidar
a cultura da
prevenção e
do sistemático
estudo acerca dos
processos naturais
de cada localidade
em particular”

André Trigueiro. Em entrevista exclusiva,
ele afirma que sustentabilidade, apesar de
estar na boca de todos, ainda guarda uma
enorme distância entre a teoria e a prática
de quem realmente faz.
Entre outros temas, lamenta o fracasso da COP-15, que tentou estabelecer um
novo acordo para a redução das emissões
globais de gases estufa.
Tudo está nesta edição. Que ainda traz
muito mais.
Uma boa leitura!
Eng. Agr. Álvaro J. Cabrini Jr.
Presidente do CREA-PR

eXPRESSO

Um giro pelo Paraná

Regional Ponta Grossa Feira Agroecológica em Guarapuava

Regional CURITIBA

Regional Londrina

Associação de Funcionários
da Sanepar reúne profissionais

Viaduto beneficiará
2,7 mil famílias

Instituída no final de fevereiro a APESAN - Associação dos Profissionais
Empregados da Sanepar. Com a participação de mais de 100 funcionários,
a entidade visa debater o desempenho da empresa bem como a participação dos profissionais visando à manutenção do prestígio nacional.

Em março, a Prefeitura de Londrina e representantes do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (Dnit) assinaram o acordo para a liberação da verba para
a construção do viaduto de transposição da
linha férrea no jardim Nova Olinda, que integrará as zonas norte e oeste da cidade. A
obra, orçada em R$ 6,5 milhões, deveria ter
sido executada no ano passado. Mas, conforme a assessoria de imprensa da Prefeitura, o
viaduto não saiu do papel por conta do processo burocrático e tem até outubro para ficar
pronto. (por Muriel Amaral)

“Nosso trabalho surge para somar esforços às ações promovidas pelo
CREA, Sindicato e entidades afins”, diz o presidente, engenheiro civil Domingo Budel. A primeira reunião aconteceu no dia 4 de março. Na pauta,
definição da Diretoria Executiva, funcionamento operacional e elaboração
do plano de trabalho. (da Redação)

CREAPR

orgânicos
Feira de produtos sem agrotóxicos é uma novidade para os
consumidores de Guarapuava e uma excelente oportunidade
para os pequenos produtores

Revista

Produtos orgânicos diretamente da horta para os
consumidores de Guarapuava. Com essa proposta a Feira Agroecológica, projeto de extensão da Unicentro, vem
conquistando consumidores e aumentando a renda de
pequenos produtores da região. Atualmente, cerca de 30
fazem parte do projeto e vêem na feira, espaço até então
inexistente na cidade, uma excelente oportunidade para
escoar sua produção.
Segundo o engenheiro agrônomo Jackson Kawakami, integrante da equipe executora do projeto, a feira
abre um mercado interessante para os produtores. “É
uma oportunidade de excluir os intermediários,” diz Kawakami, que também é professor da Unicentro e Conselheiro do CREA-PR. “Tudo o que os produtores levam à
feira é vendido”, garante.
Além de oferecer produtos orgânicos, a feira também
coloca à venda bolos e tortas produzidas por integrantes da Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati).
Outro destaque são as apresentações culturais, espaço
para troca e empréstimo de livros e feira de artesanato.
(por Jocelaine dos Santos)

Leandro Taques

Sem intermediários

7

eXPRESSO

Um giro pelo Paraná

Regional Curitiba Vereadores conhecem propostas da Agenda Parlamentar

Divulgação

por mais participação

parceria
Na foto, da esquerda para direita, vereador Stica, ouvidor
do CREA, Antonio Borges dos Reis, Cabrini e vereador Sabbag

Em março, o presidente do CREA-PR, eng. agr. Álvaro
J. Cabrini Jr., apresentou aos vereadores de Curitiba as propostas das entidades de classe da região da capital, dentro
da Agenda Parlamentar. Cabrini participou da tribuna livre
da câmara e o convite partiu do vereador e engenheiro civil
Omar Sabbag Filho (PSDB). Em nome de todas as entidades,
o presidente do CREA-PR demonstrou como os profissionais
vinculados ao Conselho podem colaborar com o legislativo.
“A Agenda Parlamentar tem foco nas políticas públicas e
proporciona o acesso aos direitos da cidadania. É uma iniciativa que dará conteúdo técnico a propostas que colaborem com
o desenvolvimento do Paraná e enriquecerá os debates entre
os membros desta Casa”, disse Sabbag Filho.
Em contrapartida, o CREA e as entidades foram convidados a integrar e participar de três comissões - Participação
Legislativa, Urbanismo e Comissão Metropolitana. “O conhecimento técnico dos profissionais será muito importante
para o desenvolvimento do nosso trabalho”, disse o vereador e
arquiteto Johnny Stica. Mais informações www.paranaemdebate.com.br. (por Anna Preussler)

regional PONTA GROSSA

Revista

CREAPR

AEAGRO premia
melhores monografias
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As quatro melhores monografias produzidas pelos
formandos 2009 do Curso de Agronomia da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) foram
premiadas pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Guarapuava (AEAGRO). A iniciativa, realizada
pelo segundo ano consecutivo, pretende valorizar a
produção acadêmica e estreitar os laços entre os futuros profissionais e a entidade de classe. A escolha
dos trabalhos vencedores foi feita pelos integrantes
da associação. A premiação foi feita pelo presidente
da AEAGRO, engenheiro agrônomo José Roberto Papi.
(por Jocelaine dos Santos)

Regional Maringá
Trem Pé-Vermelho será reativado
Segundo o presidente da Ferroeste, Samuel Gomes, o “Trem PéVermelho” de passageiros deve entrar em operação já em 2013. A declaração foi feita na reunião para a implantação do eixo ferroviário, que
aconteceu em Maringá, no dia 26 de março. O eixo tem 140 quilômetros e integra 13 municípios.
A pesquisa de campo do estudo de viabilidade começou em março
e deve ser concluída em junho. Os recursos iniciais, que também incluem o trecho Caxias do Sul-Bento Gonçalves (RS), são de R$ 800 mil
repassados pelo Ministério dos Transportes. Segundo Gomes, há ainda
outros recursos materiais e humanos provenientes dos municípios beneficiados, universidades e governos do Paraná e do Rio Grande do Sul.
(por Verônica Mariano)

Leandro Taques

Regional Cascavel

Projeto avança e já tem
definida nova metragem das
calçadas da cidade
O projeto Calçadas de Cascavel, que busca a mobilidade qualificada,
deverá ser lançado nos próximos dias. Porém, uma de suas primeiras
iniciativas já foi divulgada. É uma cartilha para orientar e conscientizar
comerciantes e moradores da cidade para a importância da acessibilidade
e, também, informar os padrões de pavimentos que serão permitidos e
exigidos a partir do lançamento oficial do projeto. O material está sendo
preparado pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo.
Segundo a cartilha, a metragem oficial das calçadas da cidade será
de 1,60 metros de passagem livre para o cruzamento de dois cadeirantes. “Queremos melhorar as calçadas e facilitar o acesso das pessoas,
reduzindo o risco de acidentes”, comenta o secretário de Planejamento
e Urbanismo, engenheiro civil Ronald Drabik. O secretário informa ainda
que o não cumprimento implicará em notificações. (por Vandré Dubiela)

estrago
Situação atual de
algumas calçadas
da cidade gera
dificuldades para todos

história
O Casarão Colônia Mineira
será tombado

Revista

Divulgação

a história

Ainda este ano, pelo menos quatro imóveis de Apucarana devem ser tombados como patrimônio histórico. O projeto
de tombamento ainda está em fase de formatação, mas deve
ser apresentado à Câmara de Vereadores, até maio. “Antes de
tudo, será necessário criar uma política de preservação histórica
e cultural. E na sequência virão os programas para recuperação
dos imóveis, com orientação e supervisão de engenheiros”, diz o
secretário municipal de Meio Ambiente e Turismo, João Batista
Beltrame. A iniciativa tem apoio da Fundação Cultural do Município (Funcap) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano (Sedhu).
Na lista de imóveis a serem preservados, estão igrejas construídas entre 1935 e 1950. Também casas símbolos da chegada
dos ucranianos e japoneses em Apucarana, como a sede da fazenda cafeeira, uma construção em alvenaria erguida no início
da década de 50. “É uma casa de pioneiros, bastante diferenciada”, afirma o secretário. A Colônia Mineira, no contorno sul,
é outra área que terá os traços típicos ucranianos preservados.
Hoje, o casarão de dois andares já é utilizado como um centro
de educação ambiental. (por Maurício Borges)

CREAPR

Regional Apucarana A caminho da preservação
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eXPRESSO

Um giro pelo Paraná

Regional Pato Branco

Regional Maringá

Projeto quer reaproveitar
águas pluviais

Destino certo

A Câmara de Ver Braun (PR), que autoriza o Executivo a
criar o Programa de Captação de Águas Pluviais. A proposta
consiste na construção de sistemas de captação e reutilização
de águas pluviais em prédios públicos, sendo obrigatório em
escolas municipais e centros de educação infantil.
“Precisamos conter as águas das chuvas que tendem a
descer das encostas e provocam enchentes na área central,
que são baixadas”, explicou Braun.
“Atualmente, utilizamos água tratada no vaso sanitário.
Neste caso, e também para lavar carros, calçadas e regar
plantas, poderíamos perfeitamente utilizar a água da chuva”,
concluiu o vereador, que, ao defender seu projeto, destacou
ainda que a construção de sistemas de captação de água é
uma contribuição e um exemplo de ecologia do município,
e que também pode impedir que enchentes aconteçam.
(por Por Leonardo Handa)

Ainda este ano, deve entrar em funcionamento a Usina de Resíduos da Construção de
Umuarama. A gestão será feita pela Associação
de Defesa ao Meio Ambiente (Adema) e pela
Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Noroeste do Paraná (Aeanopar). E, para que a usina
funcione, será criada a Cooperativa Ambiental e
de Resíduos da Construção Civil (Coopercon
Ambiental).
“Pretendemos reciclar os entulhos e transformá-los em produtos reaproveitáveis, como
bloco, meio-fio, areia moída, lajotas e brita, dando a destinação ecologicamente correta a esses
lixos, desde concretos, ferros, lâmpadas, tintas
até o gesso”, explica a presidente da Adema, a
engenheira civil Felomena Sandri.
O projeto prevê investimento total de R$
216 mil. “Parte veio de um edital nacional que
a Adema ganhou no Sebrae sobre tecnologias
sociais”, diz Felomena. (por Verônica Mariano)

Regional de Londrina CREA-PR quer ajudar a fiscalizar

Estruturas

Revista

CREAPR

O CREA-PR quer firmar uma parceria com a prefeitura da cidade para fiscalizar as condições de uso e manutenção das
marquises e sacadas das edificações na cidade de Londrina. Em fevereiro, a defesa
Civil e o Corpo de Bombeiros da cidade,
a pedido de uma rede de TV, fizeram uma
fiscalização em alguns locais e constataram que a maioria precisa passar por intervenções urgentes.
Segundo uma lei de 2007, essa função
de fiscalizar cabe ao município. Mas a secretaria Municipal de Obras e Urbanização
10
admitiu não possuir material humano sufi-

ameaçadas

ciente para o trabalho. “Hoje, o CREA já
fiscaliza in loco os imóveis que estão sendo
construídos ou reformados. Poderíamos conversar e ver o que está acontecendo, trocar
informações”, disse o gerente da regional, o
engenheiro Jefferson Oliveira da Cruz.
Segundo ele, infiltração, excesso de peso
com a instalação de letreiros e materiais de
propaganda são fatores que podem comprometer a estrutura de marquises e sacadas,
aumentando o risco de desabamentos. “Por
isso, a necessidade de um acompanhamento técnico por profissionais da área”, afirma
Cruz. (por Muriel Amaral)

perigo
Na foto, um exemplo da situação
em que se encontram as
marquises da rua Sergipe, no
centro de Londrina. Outras estão
no mesmo estado

Regional Cascavel

Regional Apucarana

AEAC e CREA-PR
buscam informações
sobre obra das
marginais

A Copel está ampliando
a subestação Tangará,
em Arapongas
As obras iniciaram no final de janeiro e o investimento é de aproximadamente R$ 17 milhões. A atual subestação de 34 mil volts, que abastece
cerca de 12 mil casas nas zonas norte e oeste da cidade de Arapongas,
terá novo setor de 138 mil volts e novo transformador de 42 MVA. As obras
prevêem, ainda, a construção de um trecho de linha de transmissão na tensão de 138 mil volts, que possibilitará a interligação da subestação a outras
duas unidades, em Arapongas e Rolândia. (Agência Estadual de Notícias)
AE de Notícias

Engenheiros, arquitetos e agrônomos
do escritório Regional do CREA-PR Cascavel
esperam se reunir nos próximos dias com os
responsáveis pela obra das marginais da BR
277. Um ofício solicitando o encontro já foi
enviado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit). A ideia deste
encontro para buscar informações surgiu durante a última reunião da inspetoria. “É um
projeto que envolve a engenharia e desperta
nossa atenção diante dos reflexos estruturais gerados em benefício da população”,
disse a arquiteta Marli Aoki, presidente da
AEAC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel). (por Vandré Dubiela)

Copel
Principal
subestação da
cidade: operação
com novo
transformador

Regional Cascavel

Projeto da UTFPR promove certificação
gratuita de produtos orgânicos
A UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná – campus de Pato
Branco) está desenvolvendo o projeto “Certificação de Produtos Orgânicos”,
que fornecerá aos agricultores do Sudoeste do Paraná a comprovação da
produção de hortifrúti isentos de agrotóxicos. O programa beneficiará, principalmente, os produtores da agricultura familiar. O coordenador do projeto,
professor e engenheiro agrônomo Idalmir dos Santos, diz que a certificação
ampliará e agregará valor à organização da produção. A iniciativa conta com
a parceria do Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná) e Seti (Secretaria de
Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior). (por Leonardo Handa)

CREAPR

Cerca de 400 pessoas participaram, no dia
19 de março, da solenidade de posse da nova
diretoria do Sinduscon (Sindicato da Indústria
da Construção Civil do Oeste do Paraná), em
Cascavel. O novo presidente é Gérson Ângelo
Lorenzi, que cumprirá o mandato 2010/2011.
O evento contou com a presença de diversas
autoridades, como o senador Alvaro Dias, os
deputados federais Eduardo Sciarra e Alfredo
Kaefer, o presidente da Fiep, Rodrigo da Rocha
Loures, e o presidente do CREA-PR, Álvaro J.
Cabrini Jr. (por Vandré Dubiela)

Regional Pato Branco

Revista

Sinduscon/Oeste
tem nova diretoria
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Divulgação

PALAVRA

Perguntas e respostas

MILITANTE
Jornalista é pós-graduado em
Gestão Ambiental e autor de
diversos livros sobre o tema

MEIO AMBIENTE Como engenheiros, arquitetos e agrônomos podem contribuir

o caminho da

sustentabilidade

André Trigueiro,
especialista no assunto,
afirma que, apesar de
ser tema cada vez mais
frequente, há distância
entre teoria e prática
por Flávio Arantes
André Trigueiro é um jornalista especializado em sustentabilidade, assunto caro
ao mundo. Com Pós-graduação em Gestão Ambiental pela COPPE/UFRJ, professor e
criador do curso de Jornalismo Ambiental da PUC/RJ, é autor do livro “Mundo Sustentável - Abrindo Espaço na Mídia para um Planeta em transformação” (Editora Globo,
2005) e coordenador editorial e um dos autores do livro “Meio Ambiente no século
XXI”, (Editora Sextante, 2003) e “Espiritismo e Ecologia” (Editora FEB, 2009).
Atua desde 1996 como repórter e apresentador do “Jornal das Dez”, da Globo
News, canal de TV a cabo no qual também produziu, roteirizou e apresentou programas especiais ligados à temática socioambiental. Vários premiados.
Também apresenta o programa “Cidades e Soluções”, na mesma Globo News, muitas vezes premiado, também, e que trata de soluções sustentáveis para as cidades.
Nesta entrevista, ele afirma que sustentabilidade, apesar de estar na boca de políticos, empresários e ONGs, ainda guarda uma enorme distância entre a teoria de
quem quer fazer e a prática de quem realmente faz. Entre outros temas, lamenta o
fracasso da COP-15, a conferência de Copenhague que tentou estabelecer um novo
acordo para a redução das emissões globais de gases estufa. “Tivemos uma bela janela
para avançar. E nem sempre as janelas se renovam”, diz.
Também fala do papel de engenheiros, arquitetos e agrônomos para fazer um
mundo mais sustentável. “Na engenharia e arquitetura é preciso uma nova grade curricular nas escolas. São profissionais que saem da faculdade analfabetos ambientais”.
Sobre agrônomos: “Mais conhecimento para a expansão agrícola, uma tendência brasileira. Como não exaurir solo, como explorar de forma sustentável a terra”.

PALAVRA

Perguntas e respostas

Sustentabilidade está cada vez mais na “moda”. Mas qual a distância entre o
discurso e a prática, tanto no setor público quanto no privado?

O PROFISSIONAL
André
Trigueiro
jornalista especializado
em sustentabilidade
Com Pós-graduação em Gestão
Ambiental, Professor e criador do
curso de Jornalismo Ambiental da
PUC/RJ, autor do livro “Mundo
Sustentável” e coordenador Editorial
e um dos autores do livro “Meio
Ambiente no século XXI” (Editora
Sextante, 2003).
É repórter e apresentador do “Jornal
das Dez”, da Globo News, canal de
TV a cabo.
É Editor-chefe do programa semanal
“Cidades e Soluções”, exibido
na Globo News e comentarista
da Rádio CBN (860 kHz), na qual
apresenta, aos sábados e domingos,
o quadro “Mundo Sustentável”.
Ganhou vários prêmios. Entre eles,
pela série “Kioto: O protocolo da
Vida” (2005), recebeu o título
de “Hors Concours” no Segundo
Prêmio CEBDS de “Desenvolvimento
Sustentável”. Pela série “A nova
energia do mundo” (2005), o Prêmio
Nacional de Conservação e Uso
Racional de Energia 2005.
Criador e administrador do site: www.
mundosustentavel.com.br

Trigueiro Existem, sim, gestores públicos e privados engajados, mas o
discurso é mais fácil do que a prática. Alguns segmentos ainda não conseguiram traduzir em investimentos o que vêm defendendo verbalmente. É preciso medidas efetivas, inteligentes, reduzindo impactos, reduzindo o consumo desnecessário de matéria-prima e energia. É preciso
refazer o custo benefício na linha de tempo, privilegiando o longo prazo.
Essa crise requer atitudes. Este início de milênio pede novas respostas
para imensos desafios.
Qual o principal papel, na sua opinião, das ONGs ambientais, das empresas e
dos governos nesse xadrez para tornar o mundo mais sustentável?
Trigueiro Somos quase sete bilhões de pessoas retirando do meio ambiente mais do que a capacidade de suporte do planeta. O déficit ecológico é
imenso. Existe um senso de urgência que permeia diferentes segmentos
da sociedade, das igrejas às empresas, ONGs, universidades e governos. Os bons exemplos precisam ganhar mais visibilidade. É o caminho.
Abrir espaço na mídia para novas posturas e ações.
Na sua opinião, qual a principal contribuição que engenheiros, arquitetos e
agrônomos podem dar para garantir um mundo mais sustentável?
Trigueiro Na engenharia e arquitetura é preciso uma nova grade curricular nas escolas. São profissionais que saem da faculdade analfabetos
ambientais. Hoje ainda se constrói como há 50 anos. É preciso mudar
o conceito de construção. É preciso aprender a tornar mais sustentável
condomínios, aterros sanitários, estações de tratamento de água e esgoto. Na agronomia, mais conhecimento para a expansão sustentável
da fronteira agrícola, uma tendência brasileira. Como não exaurir solo,
como explorar de forma sustentável a terra. O agricultor precisa da floresta porque precisa da chuva. Precisa usar pra não faltar. Corre-se o
risco de um colapso. É preciso produzir sem destruir, sem exaurir o solo
e os mananciais de água.
A economia cresce e um dos seus efeitos colaterais é o aumento do consumo:
alimentos que viram lixo, mais água, mais energia. Como as cidades podem
resolver ou amenizar essa realidade?
Trigueiro É preciso educar para o consumo consciente. Todos consomem.
O consumidor é induzido a sempre levar mais do que precisa. Não podemos consumir como os EUA, o planeta simplesmente não resistiria
ao “american way of life” em escala global. Existem vários órgãos, o
PNUD e o PNUMA, das Nações Unidas, o IDEC e o Instituto AKATU
no Brasil que vêm denunciando os riscos do consumismo. Precisamos
nos lembrar de que o planeta é um só e os recursos são finitos. Quem
consome realiza um ato político. Quando levamos para casa o que não
precisamos, isso é nocivo.

No seu programa “Cidades e Soluções”, na Globo News, você traz vários bons
exemplos de sustentabilidade. Já há tecnologias que são realmente viáveis
para o conjunto da população?
Trigueiro Há vários exemplos. Uso de biodigestores para comunidades
de baixa renda, planejamento urbano que incorpora o uso de bicicleta
como um modal de transporte eficiente e sustentável. Telhas ecológicas.
São muitos os exemplos sem custo maior.
Uma das questões mais caras ao mundo é a falta de água. Estima-se que 1
bilhão de pessoas já não têm acesso. Há solução? E, mais uma vez, como
engenheiros, arquitetos e agrônomos podem contribuir?
Trigueiro Sempre haverá como tratar a água. O problema é que mais de
um bilhão de pessoas não têm acesso regular à água potável. E quem
pagará por isso? São recursos que terão que ser desviados da infraestrura, da construção de hospitais etc. Poluição e desperdício de água são os
maiores vilões da falta de água doce e limpa para todos.
O aquecimento global é uma realidade. Sabendo disso, como você enxerga
o mundo nos próximos 20 anos, com otimismo ou pessimismo?
Trigueiro Perdemos uma grande chance de avançar na COP-15. Os países desperdiçaram uma preciosa chance de definir metas que emprestassem sentido ao “low carbon economy”, a economia de baixo carbono. Não avançamos, infelizmente. Há vários climatologistas prevendo
maiores dificuldades num futuro próximo em função das mudanças
climáticas. Eu vejo os próximos 20 anos com resignação. Tivemos uma
bela janela para avançar. Vamos ver como será a COP-16, no México,
no fim do ano.

“

Tivemos uma
bela janela para
avançar na COP15. E nem sempre
as janelas se
renovam”

“

É preciso educar
para o consumo
consciente. Todos
consomem. O
consumidor se
distrai. Leva mais
do que precisa”

“

Na engenharia
e arquitetura é
preciso uma nova
grade curricular
nas escolas. São
profissionais
que saem
da faculdade
analfabetos
ambientais. Hoje
ainda se constrói
como há 50 anos”

GUIA cREA

Novidades a seu favor

ART Nova forma de preenchimento informatiza Sistema CONFEA/CREAs

Já no segundo semestre,
o CREA-PR estará
adaptado à nova
Resolução do CONFEA
para o preenchimento
de ART e CAT

NOVA ART
“A nova resolução propiciará uma grande modernização administrativa
e tecnológica ao Sistema CONFEA/CREAs, gerando maior padronização,
segurança e agilidade aos profissionais, empresas e sociedade”. É dessa forma
que o gerente de TI do CREA-PR, o bacharel em ciência da computação
Renato Barros, define a Resolução 1.025/09 do CONFEA. Em vigor desde
janeiro, ela modifica o cotidiano de trabalho de profissionais vinculados ao
Sistema por alterar o preenchimento da ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) e emissão da CAT (Certidão de Acervo Técnico).
Tudo começou em 2006, quando o CONFEA reuniu CREAs de todo
o Brasil para formatar um novo e unificado modelo de emissão de ART e
CAT. “O processo no Paraná é eletrônico há muitos anos, mas muitos CREAs
ainda utilizam a anotação em papel”, diz Barros. “A mudança uniformizará
os procedimentos administrativos, padronizará formulários eletrônicos e tabelas de atividades profissionais”. A partir do segundo semestre deste ano, o
CREA-PR já estará adaptado à nova resolução, assim como os Conselhos de
DF, GO, RJ, RN, RS e RO. Os demais terão até janeiro de 2011 para colocar
a resolução em prática.
Para o presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Álvaro J. Cabrini
Jr., é um momento de informatização e desburocratização dos procedimentos
operacionais do Sistema. “Conseguiremos mapear a atuação dos profissionais, resultando em uma maior eficiência para a fiscalização”. O processo no
Paraná está em fase de implementação, através da adequação de sistemas,
procedimentos e normativos.
Leia mais no site www.crea-pr.org.br, ícone Nova ART.

PASSIVO Recuperando ARTs e eliminando pendências

Revista

CREAPR

Leandro Taques

CONFEA cria manual para tirar dúvidas e esclarecer novas regras
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melhor
Para Barros
ferramenta trará
benefícios ao
sistema

Uma das principais mudanças é a recuperação das ARTs. Segundo o artigo 79 da
1.025/09, o profissional terá até 31/12/2010 para requerer ao CREA, nos termos da
resolução 394/95, a ART relativa à obra ou ao serviço concluído que tenha sido iniciado
antes da entrada em vigor desta resolução. “É uma oportunidade dos profissionais
regularizarem atividades não registradas através da ART na época devida”, diz Barros.
O CONFEA organizou e desenvolveu três manuais entregues aos CREAs para esclarecer
sobre as modificações que entram em vigor com a nova resolução: Procedimentos Operacionais, Plano de Informatização e Plano de Comunicação. Este último auxiliará a divulgar
a modificação junto aos profissionais, empresas, entidades de classe e a sociedade, para
permitir a adequação à nova resolução de forma simples e rápida.

mais
MUNICÍPIO Educação, saúde e geração de empregos são prioridade

uma cidade

em destaque

Cidade ocupa posição de destaque em índice que avalia desenvolvimento
por CAROLINA GABARDO BELO
Com 6.853 habitantes, em 420 quilômetros
quadrados, Douradina é uma pequena cidade
no noroeste do Paraná. Com apenas 27 anos
de existência, o município ocupa uma posição
de destaque na faixa de alto desenvolvimento
entre as cidades paranaenses, de acordo com o
levantamento realizado pela Firjan (Federação
das Indústrias do Rio de Janeiro).
O estudo avalia o índice de desenvolvimento dos municípios brasileiros com base em emprego, renda, saúde e educação.

Em Douradina, os índices analisados
são prioridades. A cidade tem duas escolas
municipais e um centro de educação infantil com quase 800 alunos matriculados. E
são totalmente equipadas. Contam com
ar-condicionado, computadores, internet e
serviço informatizado.
Os estudantes participam de diversos
projetos culturais, como o Jornal Educação e mostras literárias, que envolvem
todo o município.
Douradina tem, ainda, um centro e
dois pontos de saúde, que atendem mo-

radores dos distritos Jardim do Ivaí e Vila
Formosa. Os idosos e as gestantes recebem
atendimento especial, em projetos que
combatem o sedentarismo e de acompanhamento durante toda a gestação.
A economia do município é baseada
na indústria moveleira, com destaque para
a atuação da empresa de móveis Gazin,
responsável pela geração de aproximadamente mil empregos em Douradina. Na
agropecuária, a criação de gado, produção
de soja, milho e cana-de-açúcar são as principais culturas.

EDUCAÇÃO Prefeito e técnico em Agronomia fala sobre as prioridades do município

José Carlos Pedroso Eu acredito que olhar pra frente é investir
em saúde e educação. Uma população com uma boa educação
é um bem para toda uma vida. Temos um município pequeno,
mas com estrutura de uma cidade grande. Oferecemos toda a
infraestrutura nas escolas, unidades de saúde e transporte.

diversão
A Festa do Peão de
Boiadeiro é a mais
tradicional da cidade

Divulgação

Qual a razão da escolha de educação, saúde e geração
de empregos como prioridades no município?

Quais são os outros setores de destaque em Douradina?

Quais benefícios esta parceria traz ao município?
José Carlos Pedroso É o poder público ao lado dos empresários e comerciantes.
Transmitimos confiança e eles acreditam no município. Acredito muito no auxílio, no
companheirismo sem politicagem. Em prol do município. Quando os empresários e
comerciantes acreditam no município, investem e geram empregos para a população.

+ no site da revista
	Conheça os números
da cidade e sua
principal festa, a Fepeina

CREAPR

José Carlos Pedroso A agropecuária é forte aqui. Mas também a indústria e o comércio,
que geram bastante emprego. Na indústria, mais destaque para os móveis e colchões. Temos
aqui a empresa Gazin, que emprega mais de 1.300 douradinenses. Prezamos esta parceria
entre empresários, comerciantes e prefeitura.
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Prefeito José Carlos Pedroso está em seu segundo mandato
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PRESENÇA VI Encontro Estadual do CREAjr bate recorde de público

além da Universidade
Arquivo CREA-PR

CONFEA, CREA-SP, CREA-MT e CREA-SC participam
do encontro para conhecer detalhes do programa do Paraná

envolvimento
Sexta edição do encontro estadual bate recorde de
público, com 120 participantes

por Daniela Weber Licht
Com a maior presença de público participante em eventos
relacionados ao CREAjr, o VI Encontro Estadual do CREAjr
reuniu mais de 120 pessoas, nos dias 04 e 05 de março. Os
jovens foram recepcionados pelo palestrante Adriano Gabardo,
que realizou uma dinâmica de interação com o intuito de reforçar e valorizar as características pessoais dos estudantes.
Para Gabardo, a participação dos alunos contribui para a
ampliação da capacidade de empregabilidade após a formação
acadêmica. “O encontro prepara os jovens para o trabalho responsável, estimulando o compromisso da profissão com a sociedade por meio do papel social”, observou.
O evento, que tem como objetivo orientar os estudantes sobre as atividades do programa, promoveu dinâmicas e palestras
sobre desenvolvimento pessoal e treinamentos em gestão voltados aos resultados. “Inserir o aluno dentro do conceito profissional antes mesmo de sair da universidade” é como a membro
suplente, aluna do segundo ano de engenharia civil da UEPG,
Adriele Villetti Roberti resume a importância do CREAjr-PR.
De acordo com o presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Álvaro J. Cabrini Jr., o encontro destacou questões ligadas
à liderança e ética profissional. “Precisamos de cidadãos éticos
e responsáveis, que possam construir uma nação e não apenas
espaços físicos”, afirmou.
Representantes do CONFEA, CREA-SP, CREA-MT e
CREA-SC participaram do evento com objetivo de conhecer
detalhes do programa. “Acreditamos que o programa proporciona a mudança que buscamos: a aproximação do Sistema
Educacional com o Sistema Profissional”, comentou a geógrafa
Cacilda Redivo, gestora do CREAjr-PR.

BLOG CREAjr lança novo canal interativo

Revista
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Nova ferramenta quer aproximar e incentivar a participação
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Durante o VI Encontro Estadual aconteceu o lançamento do novo canal virtual do CREAjr, que pretende incentivar os
estudantes das áreas de engenharia, arquitetura e agronomia à prática do exercício profissional responsável. O Blog do
CREAjr-PR (creajrpr.wordpress.com) tem

o objetivo de viabilizar a participação dos
alunos no desenvolvimento do programa,
bem como expandir a comunicação e integração entre os participantes.
“Cada membro dirigente da Comissão
Acadêmica Estadual do CREAjr-PR terá uma
senha de acesso para postar notícias. Os es-

tudantes também podem inserir comentários
sobre os assuntos postados no blog. Informações pelo e-mail creajr@crea-pr.org.br”
+ no site da revista
	O Prêmio Destaque
CREAjr-PR

COOPERAÇÃO Conselho mantém relação institucional com os poderes

CREA-PR comunica
irregularidades em caso
de infrações penais
ligadas à Engenharia,
Arquitetura e Agronomia
Segundo o Procurador Jurídico Igor Tadeu
Garcia, além da atuação administrativa de fiscalização de obras e serviços, o CREA-PR procura
manter constante diálogo institucional com os
Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo.
Essa cooperação é ambientada por troca
de informações, comunicações, envio de documentos e implementação de procedimentos
garantidores de uma maior eficácia nos atos que
envolvem os interessados. O contínuo diálogo
visa resguardar a honorabilidade, confiabilidade
e segurança do exercício das atividades fiscalizadas, além da necessária e salutar ajuda entre
outros órgãos públicos.
Neste contexto, o CREA-PR, muitas vezes, enfrenta fatos que, pela gravidade, pedem
a averiguação e providências das autoridades
públicas. São possíveis crimes e contravenções
penais praticadas contra o Estado e, por via
indireta, contra o sistema CONFEA/CREAs.

CONTRA A LEI
Alguns possíveis crimes e contravenções penais
FRUSTRAÇÃO ou fraude de licitação (Artigo 90 da Lei 8.666/93)
Falsificação de documento público (Artigo 297 do CPB)
Uso de documento falso (Artigo 304 do CPB)
Estelionato (Artigo 171 do CPB)
Falsificação de documento particular (Artigo 298 do CPB)
Falsidade material de atestado ou certidão (Artigo 301 do CPB)
Falsidade ideológica (Artigo 299 do CPB)
Exercício ilegal de atividade ou profissão (artigo 47 da LCP)

CREAPR

	Os crimes e as
contravenções
combatidas

diálogo
Procurador Jurídico Igor Tadeu Garcia
fala das interfaces do CREA
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+ no site da revista

Condutas comprometedoras da legalidade e moralidade que abrem inexoravelmente o canal de
comunicação.
Diante disso, o Conselho não só tem o poder,
mas o dever de comunicar às autoridades competentes (Ministério Público e polícia) a prática de
possíveis infrações penais contra a sociedade e o
exercício da profissão.
Assim, logo que verifica eventual desrespeito
ao Código Penal Brasileiro e demais Leis Penais
Especiais, o CREA-PR informa a Polícia e o Ministério Público para que essas autoridades, dentro das garantias constitucionais de ampla defesa
e contraditório (artigo 5º da CF/88), procedam à
devida investigação.
Em 2009 foram elaboradas, pelo Departamento Jurídico da autarquia, 60 (sessenta) comunicações de eventuais infrações penais. Os comunicados são feitos por meio de “notícia criminis”,
de caráter meramente informativo e descritivo.
Nessas comunicações não são feitas observações
valorativas acerca das condutas a serem averiguadas. A autarquia limita-se à descrição objetiva e retrospectiva dos assuntos e sua possível adequação
aos tipos penais incriminadores.
Comunicados os fatos, o CREA-PR encerra sua
participação, aguardando com a sociedade e profissionais do sistema adequada resposta estatal.

Leandro Taques

muito mais que o administrativo
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PREVENÇÃO Identificar vulnerabilidades é o primeiro passo para salvar vidas

Divulgação

Cidades

Revista
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tragédia
Em janeiro, um terremoto
de 7 pontos na escala
Richter atingiu o Haiti.
Cerca de 200 mil
pessoas morreram e
mais de um milhão
20
ficaram desabrigadas

preparadas

No início de 2010, uma sucessão
de catástrofes naturais, como enchentes, deslizamentos de encostas e
terremotos, tomou conta dos noticiários. No Paraná, grandes ocorrências
foram registradas nos meses de janeiro e fevereiro em Almirante Tamandaré, Tomazina, Sengés e na Estrada
da Ribeira. Nesta, cerca de cem deslizamentos foram contabilizados apenas no primeiro mês do ano. São Luiz
do Paraitinga, em São Paulo, Paraty
e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro,
também enfrentaram emergências
decorrentes do excesso de chuva.
Para além de nossas fronteiras, fortes
tremores de terra ocorridos no Haiti
e no Chile fizeram milhares de vítimas, somadas as duas ocorrências.
Os efeitos destrutivos de desastres
como esses podem, no entanto, ser

De acordo com o chefe da seção
operacional da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil no Paraná, 1º
Tenente Eduardo Gomes Pinheiro,
o fato de muitas pessoas acreditarem que a catástrofe não ocorrerá é
o que mais as aproxima da vulnerabilidade que as tornará vítimas do
desastre. “Vivemos num País em que
as pessoas ainda acreditam que não
acontecem desastres, mas não é isso o
que as estatísticas têm mostrado ultimamente”, alerta. De 2004 a 2009,
o Paraná teve mais de 100 mil casas
danificadas e aproximadamente 1,5
mil destruídas por desastres naturais.
Dos 399 municípios do Estado, 148
foram afetados, segundo dados da
Defesa Civil.

atenção
Para Perracini, o
Brasil não está
livre das grandes
tragédias

CREAPR

por Denise Ribeiro

minimizados, ou até evitados, se as
cidades estiverem preparadas para as
adversidades a que estão sujeitas. Independente se as catástrofes tiverem
origem na evolução natural de ciclos
geológicos ou na ação humana. Profissionais da engenharia, geologia e defesa
civil ouvidos para esta reportagem são
unânimes em afirmar que há tecnologia e método para isso. Falta ainda,
salvo algumas exceções, consolidar a
cultura da prevenção e do sistemático
estudo acerca dos processos naturais de
cada localidade em particular.
No Brasil, o debate sobre a preparação das cidades para a ocorrência de
desastres começa a despertar interesse.
Em dezembro do ano passado, a Associação Brasileira de Engenheiros Civis
(Abenc) realizou, em Curitiba, o 1º
Seminário Brasileiro sobre Catástrofes
Naturais e Antropogênicas e, simultaneamente, o 1° Seminário Brasileiro de Engenharia Civil Emergencial.
Segundo o presidente da Abenc, engenheiro civil Ney Perracini de Azevedo, o objetivo é motivar a discussão
nacionalmente para que ela alcance os
municípios, onde a ação pode ser mais
efetiva. “O que falta, muitas vezes, é
vontade política. O desastre acontece de tempos em tempos, mas a administração pública não se importa
se vai acontecer na próxima gestão”,
afirma Azevedo.

Leandro
Taques
Revista

Planejamento
urbano pode
conter os efeitos
destrutivos
das catástrofes
naturais
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REAL Em 2010, o número de missões de atendimentos em desastres foi o maior dos últimos 10 anos

Conhecimento e proteção reduzem o número de mortes
aumentando o número de desastres, mas não
o número de processos naturais perigosos. Os
desastres naturais são causados 50% por um
processo geológico perigoso e 50% pela ação
do homem. O Alasca é uma área sísmica onde
ocorrem terremotos diariamente, mas isso não
é um desastre porque não tem ninguém lá”, explica o geólogo.
A saída para reduzir ao máximo o número
de mortes em áreas vulneráveis, cuja densidade populacional é alta, seria investir em conhecimento e proteção, aponta o coordenador
do Cenacid. “Há alternativas de ação, como
construção de represas, muros de contenção,
túneis, obras de drenagem, e existem centenas
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Divulgação

acidente
Deslizamento em Ilha Grande/
Angra dos Reis, onde houve
missão do Cenacid
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de formas de fazer, com materiais mais flexíveis
e mais resistentes. Mas essas tecnologias vão
sendo desenvolvidas com o avanço do conhecimento. No Brasil, ainda temos um longo caminho a percorrer”, observa Lima.

verdade
O número de
catástofres em 2010
aumentou, diz o
geólogo Lima

Leandro Taques

A impressão de que, nos primeiros meses
de 2010, o volume de catástrofes naturais foi
atípico não é falsa. De acordo com o geólogo
Renato Eugênio de Lima, coordenador do Centro
de Apoio Científico em Desastres da Universidade Federal do Paraná (Cenacid-UFPR), em
janeiro e fevereiro as equipes do Centro realizaram sete missões de atendimento em áreas
atingidas por desastres. Até então, em dez anos
de atividade do Cenacid, a média vinha se mantendo em cinco missões por ano.
Na avaliação de Lima, o aumento da população do planeta e a carência de sistemas adequados de proteção civil têm contribuído para
o crescimento do número de catástrofes. “Está

ULTRAPASSADO

Deslizamentos e inundações são
as principais ocorrências no Brasil
Os desastres naturais que mais matam no mundo são os terremotos, segundo dados do Cenacid-UFPR. No Brasil, os deslizamentos são os que causam mais mortes,
já as inundações provocam os maiores prejuízos econômicos.
A cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, é um exemplo de que a preparação
para um desastre é viável. Localizada próximo à falha geológica de San Andreas, que
se estende ao longo de 1,3 mil quilômetros, Los Angeles vem sendo equipada para
enfrentar o pior terremoto de sua história.
A data da tragédia não pode ser prevista, mas os estudiosos contam com a certeza de que ela ocorrerá. “Sabe-se que uma falha geológica ativa está constantemente
acumulando energia e que num período de 30 a 100 anos poderá ocorrer um grande
terremoto”, explica o coordenador do Cenacid, geólogo Renato Eugenio de Lima. “Se
você sabe que o lobo mau vem soprar a casa, tem que construir uma que aguente”,
compara o geólogo.
Em Curitiba, onde as enchentes representam o maior risco, um grupo de trabalho
formado por profissionais ligados ao CREA-PR foi criado, recentemente, com o intuito
de debater os parâmetros para um plano diretor de drenagem urbana, que poderá ser
adotado pelos demais municípios paranaenses.
De acordo com o coordenador da Câmara Especializada em Engenharia Civil do
CREA-PR, engenheiro civil Newton Rutz, o conceito de drenagem urbana utilizado
por boa parte das administrações municipais no Estado precisa ser revisto. “Ainda
é baseado nos conceitos higienistas do século XIX, no qual a solução clássica da
drenagem procura remover da forma mais rápida e eficiente possível a água dos
centros urbanos. Devemos tentar diminuir o escoamento superficial ou reutilizar a
água da chuva, através da adoção de tecnologias sustentáveis para o manejo das
águas pluviais na bacia”, defende Rutz.

Número de desastres naturais relatados por país – 2009
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China

23

Estados Unidos

16

Índia

13

Indonésia

12

Brasil

cidadãos
Cascaes chama a atenção
para o abandono, por
parte das autoridades, dos
moradores de ocupações
irregulares

10

Desastres naturais/número de mortes – 2009*
Terremoto (setembro) Indonésia
Enchente (julho-setembro) Índia
Tufão Morakot/Kiko (agosto) Taiwan/China

Austrália

7

Tufão Pepeng/Parma (outubro) Filipinas

México

7

Tempestade tropical Ondoy/Ketsana (setembro) Filipinas

Bangladesh

6

Temperatura extrema (janeiro-fevereiro) Austrália

Vietnã

6

Enchente (setembro-outubro) Índia
Terremoto (abril) Itália

FONTE | Estratégia Internacional das
Nações Unidas para a Redução de
Desastres (United Nations International
Strategy for Disaster Reduction - UNISDR)
www.unisdr.org

Furacão Ida (novembro) El Salvador
Temperatura extrema (maio-agosto) Peru

1.195
992
630
539
501
347
300
295
275
274
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Filipinas

VISÃO A população que vive em áreas de ocupação irregular é culpada ou vítima?

ambiente vamos falar da cidade como um todo. O pessoal da ecologia fica preocupado com o voo da libélula.
Há muita superficialidade”, critica.
PhD em Hidrologia e Recursos Hídricos pela Universidade do Estado do Colorado (Estados Unidos), o engenheiro civil Francisco Luiz Sibut Gomide defende que
todo engenheiro é um ambientalista, embora a opinião
pública não veja assim. “Não se trata de interferir rompendo o equilíbrio natural, mas de adaptar a natureza às
necessidades humanas. Acontece que a influência do engenheiro na sociedade diminuiu, eles elaboram códigos e
posturas municipais que ninguém segue. A sociedade e os
políticos toleram, e a cidade vai se tornando insustentável. Curitiba aceitou ocupações e agora tem um problemão para regularizar”, avalia Gomide.

Revista

A ocupação irregular de áreas de risco por famílias de
baixa renda é apontada, frequentemente, como uma das
principais causas de mortes em casos de enchentes ou deslizamentos de terra.
Para o engenheiro eletricista, ex-presidente da Copel e
ex-diretor de planejamento da Urbanização de Curitiba S/A
(URBS), João Carlos Cascaes, o abandono dessas populações pelas administrações públicas é que deve ser motivo de
discussão. “Não é só o miserável que causa o problema. O
abandono resulta em pessoas desesperadas, sem saúde, sem
instrução. Mas é gente valente e boa, que se tiver algum
apoio pode se integrar à sociedade”, afirma Cascaes.
A criação de pólos de desenvolvimento em centros
urbanos menores é uma das soluções citadas pelo exdiretor da URBS. “Se é para falar de ecologia e meio

CREAPR

Urbanização e qualidade de vida para todos
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LUTA Geólogos querem que cartas geotécnica e de risco façam parte dos planos diretores urbanos

Bancos de dados com informações preciosas evitam riscos
Duas ferramentas básicas podem auxiliar
no reconhecimento e prevenção de riscos de
acidentes naturais, de acordo com o geólogo José Antonio Urroz Lopes, consultor em
Geotecnia e ex-presidente da Mineropar: a
carta geotécnica e a carta de risco.
A primeira retrata as feições geológicas
e geomorfológicas de uma região para o planejamento da ocupação adequada. Já a se-

gunda delimita as áreas sujeitas a algum tipo
de risco natural e busca orientar a ocupação
no sentido de evitar ou conviver adequadamente com tais riscos. “Essas informações
são preciosas. Com elas você pode prever
as dificuldades que enfrentará e os equipamentos necessários para uma obra. E não
continuar com essa improvisação que é de
costume”, afirma o geólogo.

Em países europeus esses bancos de
dados são comuns. No Paraná, a Mineropar
já executa mapas geotécnicos de municípios. Atualmente, a Associação Brasileira
de Geologia de Engenharia (ABGE) luta para
inserir na legislação que orienta a execução
de Planos Diretores Urbanos a obrigatoriedade de inclusão das cartas geotécnicas e
cartas de risco.

ATENÇÃO Estudos das mudanças climáticas serão grandes aliados a longo prazo
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Leandro Taques

Curitiba começa a realizar estudos que
poderão servir de base para projeções futuras
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A capital paranaense concluiu, em 2009, o Inventário
de Absorção de Carbono pelas Florestas do Município, em
parceria com a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem
e Educação Ambiental (SPVS). Também no ano passado,
Curitiba fez a contratação do Inventário de Emissões de
Gases do Efeito Estufa, cuja publicação está prevista para
outubro de 2010.
Segundo o engenheiro florestal Alfredo Vicente de Castro
Trindade, vice-presidente do Fórum Curitiba sobre Mudanças
Climáticas, os estudos auxiliarão no planejamento e na preparação da cidade para o futuro. “Eles permitem avaliar quais serão
as consequências das mudanças climáticas a longo prazo. Hoje
os modelos são feitos para grandes regiões, precisamos partir
desse macro para modelos mais pontuais, focados nas cidades”,
explica Trindade.
planejamento
Estudos ajudarão a
preparar as cidades do
futuro, diz Trindade

+ no site da revista
	O manifesto
produzido pela
ABENC

PARCERIA Associação dos Municípios e União dos Vereadores estão no programa

mobilização

total

Proposta de CREA-PR é levar a Agenda
Parlamentar aos 399 municípios do Paraná

Cartilha oferece soluções para temas debatidos
A novidade deste ano são publicações
que serão entregues aos participantes dos
debates. O material tem os 25 principais
temas discutidos na Agenda Parlamentar de
2009. “Percebemos que muitas propostas se
repetiram em municípios diferentes, como o
trânsito, resíduos, acessibilidade, iluminação
e conservação do solo. Fundamentamos estas
propostas com a ajuda de especialistas”, explica. De acordo com Prattes, o objetivo é respaldar o gestor. “São propostas viáveis. Caso
precise de mais informações, as entidades de

classe entram em ação”, afirma.
As expectativas para a Agenda Parlamentar deste ano são positivas. Em 2009, mais de
300 propostas foram elaboradas e 80 já estão
em andamento. Serão 120 aprovadas até o
final de 2010. “Acreditamos na continuidade
dos trabalhos, que vamos ter desdobramentos e envolvimento dos gestores municipais.
Em menos de um ano de programa, eles já
estão desenvolvendo as propostas, que são
frequentes em quase todos os municípios. As
expectativas são muito grandes”, diz.

Umuarama

11/05

Maringá

12/05

Cornélio Procópio

13/05

Santo Antônio da Platina

14/05

Paranaguá

10/06

Lapa

11/06

Pitanga

24/06

União da Vitória

25/06

União dos Vereadores do
Paraná (UVEPAR)

08/07

Assembleia legislativa
do paraná

10/11

+ no site da revista
os 25 temas
mais debatidos
em 2009
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PARTICIPAÇÃO Em 2009, mais de 300 propostas foram elaboradas

Próximos encontros

Revista

Em 2009, a Agenda Parlamentar chegou em 31 cidades do Estado. Já em 2010, irá
atingir todos os 399 municípios. Isso será possível via parceria firmada entre o CREAPR, a Associação dos Municípios do Paraná (AMP) e a União dos Vereadores do Paraná
(Uvepar). Além de prefeitos, participam, este ano, da Agenda, vereadores, promotores
públicos, senadores e deputados estaduais e federais.
Os encontros da equipe técnica do programa com os prefeitos já começaram. Acontecem durante as reuniões da AMP. Durante o ano, serão 18. A mobilização dos vereadores será no encontro estadual da Uvepar, em 8 de julho. A bancada paranaense no
Congresso recebeu os integrantes da Agenda Parlamentar, em fevereiro.
O encerramento do programa em 2010 será em novembro, na Assembleia Legislativa, com a entrega das propostas levantadas durante o ano para o governador eleito,
para que sejam inseridas no Plano Plurianual do Paraná (PPA). “A parceria com a AMP
e a Uvepar é fundamental. Viabilizou a realização da iniciativa em todo o Paraná. Esta é
uma forma de levar conhecimento para a melhoria da gestão dos municípios e qualidade
de vida da população”, avalia o coordenador do programa, Claudemir Marcos Prattes.
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ESPECIAL Nos anos 30, para estudar engenharia no PR tinha que saber francês

construindo a história
nome
Por Curitiba e região
há projetos que levam
a assinatura de Giglio

O pioneirismo de Orlando
Seiler Giglio, engenheiro
paranaense, completa 100 anos

Leandro Taques

por Patrícia Moskwyn
No início do século XX, Curitiba crescia a olhos vistos:
a paisagem era alterada pelo calçamento de ruas e praças e
pela construção de requintados palacetes. E foi neste cenário
de expansão que nasceu o engenheiro civil Orlando Seiler Giglio, em 19 de fevereiro de 1910.
Ainda menino, demonstrou especial interesse pela matemática. Estudante dedicado, esteve sempre entre os primeiros
da classe no Gymnásio Paranaense. E a vocação para a engenharia parecia natural. Frequentou as aulas da Faculdade de
Engenharia no “Palácio da Luz”, sede da então Universidade
do Paraná, hoje UFPR. Na época, os estudos eram feitos em
livros técnicos franceses: “O curso era sério e difícil”, lembra
Giglio, um dos cinco formandos da turma de 1932.
“Naquela época, o engenheiro fazia tudo: o projeto arquitetônico, o cálculo estrutural e a execução”, afirma outro engenheiro civil da família, Carlos Henrique Giglio, que é filho
de Orlando. Ele conta que o pai sempre buscou a correção e
a aplicação da técnica na profissão, com a premissa de que a
engenharia é feita para construir boas obras a bons preços.

PIONEIRO Vários prédios públicos de Curitiba levam sua assinatura
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Engenheiro é dono da carteira número dois do CREA-PR
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A luta pela valorização profissional fez de
Orlando Seiler Giglio um dos fundadores do
CREA-PR, criado em 11 de junho de 1934. É
dele a carteira número 2 do Conselho. “O País
era pobre e os recursos escassos, mas havia
serviço porque o número de engenheiros era
pequeno”, relembra.
Com espírito empreendedor, ele criou, em
1935, a empresa Barbosa e Giglio S/A, que fun-

cionou durante cinquenta anos. Foi o primeiro
a produzir tubos de concreto para projetos de
saneamento em Curitiba.
Construiu prédios públicos, pontes, armazéns no Porto de Paranaguá, edifícios como o
da Mate Leão e Brahma. Também as primeiras
casas populares nos bairros Santa Quitéria e
Jardim Centenário. E foi numa viagem para levantar a sede da Caixa Econômica na cidade de

Ponta Grossa que conheceu aquela que seria a
companheira de toda a vida: Ofélia. Casados há
70 anos, tiveram cinco filhos, dezessete netos
e dezoito bisnetos, muitos deles, engenheiros.

+ no site da revista
	Orlando Giglio e
Monteiro Lobato

Arquivo CREA-PR

IDEIAS Encontros de Inspetorias e de Regionais terminam em abril

preparação
Nas fotos, reuniões da
Comissão Organizadora
do CEP 2010

solução conjunta

CREA-PR reúne propostas que serão apresentadas em encontro nacional

No 7º Congresso Estadual de Profissionais (CEP) os participantes irão discutir os desafios, as oportunidades e o futuro
do sistema profissional. O congresso será em Foz do Iguaçu,
de 26 de 28 de maio, e deve reunir mais de 350 pessoas.
Antes do CEP, encontros nas sete regionais do CREAPR e inspetorias irão mobilizar cerca de 5 mil profissionais.
“São questões do 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 definir 26 propostas do tema “Construindo
uma agenda para o sistema profissional: desafios, oportu-

nidades e visão de futuro”, que abrange cinco eixos referenciais para os debates: formação, exercício, organização,
integração e inserção profissional.
As propostas paranaenses serão levadas 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 deliberado será implementado, as
alterações sugeridas serão feitas e também serão realizadas
ações para as mudanças que forem externas ao sistema. É
fundamental, não só para os profissionais, mas para toda a
população”, garante Krüger.

PARTICIPAÇÃO Ampla mobilização proporciona maior contribuição

Para CREA, novo modelo de Congresso beneficia profissionais
novo formato de gestão, mais preocupado
com os profissionais”, finaliza.

CREAPR

dos no Congresso para a realização de um
amplo debate.
Para a arquiteta Vera Lucia de Campos
Corrêa Shebalj, membro da comissão organizadora, “os profissionais estão tendo
uma oportunidade ímpar de se posicionar
e se manifestar sobre as suas atividades.”
“Este novo modelo estratégico do CONFEA, através destas resoluções, gerará um

Revista

A expectativa da comissão organizadora do sétimo CEP é receber cerca de
300 propostas de todo o Paraná que serão
sistematizadas por um grupo de quatro
membros do CREA-PR. “Não há uma tônica
específica nas propostas, que abrangem
necessidades internas e da sociedade”,
diz Krüger. Após a análise da comissão, as
propostas serão apresentadas aos delega-

+ no site da revista
	O programa
do 7º CEP
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produção
Os números da Copavel
impressionam. Só o
frigorífico de aves abate
150 mil aves por dia

a força das
cooperativas

EMPREGO As cooperativas do Paraná geram 1,3 milhão de postos de trabalho

Associativismo
responde por 55% do
PIB agropecuário do
Paraná; em 2009, o
setor atingiu U$ 1,5
bilhão em exportação
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Aproximadamente um terço dos produtores rurais do Paraná fazem parte de
cooperativas. São 130 mil agricultores,
sendo 70% pequenos e médios, reunidos
em 82 cooperativas agropecuárias. Contabilizando outras áreas (como saúde, crédito, habitacional), os números são maiores.
Segundo a Organização das Cooperativas
do Estado do Paraná (Ocepar), são 238
cooperativas com 535 mil cooperados, ge-

rando 1,3 milhão de postos de trabalho.
Mas a maior força econômica do associativismo está no campo. As 82 cooperativas do setor são responsáveis por
55% da produção agrícola no Estado,
média de participação mantida há dez
anos. No ano passado, o setor atingiu U$
1,5 bilhão em exportações de mais de 40
produtos para mais de 100 países, e faturou R$ 25 bilhões. Com esse resultado,
segundo o presidente do Sistema Ocepar, engenheiro agrônomo João Paulo
Koslovski, as cooperativas conseguiram
manter o mesmo nível de faturamento
obtido em 2008, quando o setor atingiu
uma receita recorde, ao superar em 37%
o montante alcançado em 2007. “Esse
resultado significa que as cooperativas
não sentiram a crise e optaram em continuar investindo, com aplicação de R$ 1
bilhão em infraestrutura, agroindústrias
e tecnologia”, afirma.
Parta o presidente da Federação da

Agricultura no Estado do Paraná (Faep), engenheiro agrônomo Ágide Meneguette, as cooperativas agrícolas têm um papel fundamental na agropecuária do Estado. “Este papel
abrange praticamente toda a cadeia, desde a
produção e distribuição de sementes, de outros insumos como fertilizantes e defensivos,
a assistência técnica no plantio e colheita, na
comercialização e, até, na industrialização de
grande parte da produção paranaense. Isto
significa muito porque é uma forma de garantir renda ao produtor, melhorar a tecnologia
utilizada e manter no Paraná o valor agregado
na industrialização”, avalia.

economia
Cooperativas do Paraná não
sentiram a crise e mantiveram faturamento,
em 2009, diz
Koslovski

Conheça três das principais cooperativas do Paraná

Coopavel

A maior cooperativa da América Latina

Desenvolvimento
para a região

União de pequenos
agricultores
A Cooperativa Agroindustrial de Maringá –
uma das maiores do País – congrega pequenos
produtores e é altamente industrializada. Dos 6,1
mil cooperados, 70% são de pequeno porte e
têm no associativismo o caminho para permanecerem no campo.
No ano passado, mesmo com a forte crise
internacional e clima, teve o melhor ano de sua
pré-Assembleia
história. Um extenso leque de produtos em sua
Associados da Cocamar reunidos
linha de varejo foi responsável por 30% do fatupara conhecer os números de 2009
ramento em 2009, de R$ 1,4 bilhão. Em sua linha
industrial, a Cocamar produz óleos de soja, milho, girassol e canola, café torrado e moído,
cappucinos, café gourmet, maioneses, catchup e mostarda, sucos e néctares de frutas,
bebidas à base de soja, distribuídos para as regiões Sul e Centro-Oeste.
A previsão para 2010 é faturar R$ 1,480 bilhão. Para o presidente da cooperativa, Luiz
Lourenço, a Cocamar está investindo na ampliação de suas estruturas industriais, lançando
novos produtos de varejo e focando a qualidade no atendimento ao seu público. Hoje,
processa praticamente tudo o que recebe em seu parque industrial, com 35 unidades. Um
destaque é a fábrica de suco concentrado e congelado de laranja, construída em 1994.

espaço A Coopavel tem
Parque Industrial próprio, com 11
indústrias instaladas no local
Divulgação

COCAMAR

Fundada em 15 de dezembro de
1970, a Coopavel tem 26 filiais instaladas em 17 municípios das regiões Oeste
e Sudoeste do Estado, 11 indústrias instaladas em Parque Industrial próprio, que
inclui frigoríficos, indústria de lacticínios,
de rações e de fertilizantes, entre outras
unidades. As filiais recebem a matériaprima, produzida pelos seus 3 mil associados, e prestam serviços de assistência técnica, agronômica e veterinária. É
a menor entre as três cooperativas, mas
muito importante para o desenvolvimento da região onde atua.
Os produtos industrializados são
comercializados em todo o Brasil, mas
50% vai para Europa, Oriente Médio e
Ásia. Em 2009, a cooperativa exportou
42 milhões de toneladas de carne de
frango, carne de suínos, soja em grãos,
farelo e óleo de soja e milho.
Para o presidente da Cooperativa
Agroindustrial, Dilvo Grolli, ser cooperativado é uma garantia de melhor remuneração para o produtor. “Além de fomentar
as atividades econômicas, a cooperativa
fortalece a distribuição de renda. Tudo o
que ganha vai para o produtor, seja na
capitalização e fortalecimento da cooperativa ou na distribuição dos lucros entre
os cooperados”, avalia o presidente.
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Com o propósito de buscar melhores condições de venda do trigo plantado na região de Campo Mourão, no norte do Estado, em 28 de novembro
de 1970, 79 agricultores e um capital social de Cr$ 37.540 deram início à
Cooperativa Agropecuária Mourãoense. Este ano, completa 40 anos e é a
maior cooperativa da área no Brasil e na América Latina.
Hoje, com um patrimônio líquido de R$ 1,88 bilhão, a Coamo tem 22 mil
agricultores associados. São quase 5 mil funcionários diretos, quatro indústrias de esmagamento de soja, duas de fiação de algodão, moinho de trigo,
além de uma grande estrutura de armazenamento, com capacidade estática
organizados
de 4,03 milhões de toneladas em entrepostos espalhados em 53 municípios
Gallassini, presidente da
do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. É responsável por 3,5% da
Coamo, diz que união
produção agrícola do Brasil e 17% da produção paranaense.
realmente faz a força
O engenheiro agrônomo José Aroldo Gallassini, presidente da Coamo, destaca os ganhos dos produtores. Em 2009, a cooperativa faturou
R$ 4,671 bilhões, registrando sobras líquidas de R$ 289,61 milhões, que resultaram na distribuição de
R$ 108 milhões entre os produtores envolvidos. “Hoje, o produtor organizado em torno da cooperativa
tem bons resultados e encontra apoio financeiro e técnico, além de trabalhos para o desenvolvimento
dele e da família”, diz Gallassini.

Arquivo pessoal

COAMO

CREAPR
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EXPERIMENTO Copel mantém testes sem saber quando tecnologia será viável

Antonio Carlos Borba/Divulgação COPEL

ainda em teste
inclusão
Maria Aparecida e as
filhas em frente ao
computador com o PLC
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A casa da auxiliar de serviços gerais
Maria Aparecida de Paula Olímpio é simples, assim como a vida que leva em Santo
Antônio da Platina, no interior do Paraná.
A televisão não é de última geração, mas,
nos últimos meses, Maria e mais 109 moradores da cidade, de diferentes perfis de
consumo, experimentam, gratuitamente,
uma nova tecnologia de acesso à internet
em alta velocidade que pode se tornar popular no País: a PLC, sigla para “Power
Line Communications”, que significa “comunicação via rede de energia”.

Os testes de PLC no Paraná têm sido
desenvolvidos pela Copel, que foi a primeira a trabalhar em campo com o sistema no Brasil – a tecnologia já é realidade
em 20 países. A empresa paranaense fez,
em 2001, um teste em Curitiba para 50
usuários, antes de estender os experimentos a Santo Antônio da Platina. Hoje, há
110 modens instalados e a empresa realiza
testes de filtragens e acoplamentos com o
objetivo de avaliar a tecnologia e levantar
dados para comercializar os serviços.
Contudo, as regras definidas no ano
passado pela Aneel (Agência Nacional
de Energia Elétrica) e questões técnicas
inibiram os planos de comercialização da
tecnologia. Pelas regras, as distribuidoras
não podem prestar o serviço diretamente
e, assim, devem licitar uma empresa de
telecomunicação para operar o sistema. “É
como se terceiros mexessem na rede
da Copel, interferindo em
todo o sistema elétrico”,
explica o engenheiro
eletricista Antonio Carlos
de Melo, gerente do De-

partamento de Engenharia de Transmissão e Infraestrutura de Telecomunicações
da Copel.
A regulamentação prevê, ainda, que
90% da receita com o PLC seja convertida
para reduzir a tarifa de energia dos consumidores. “A Copel tem uma subsidiária
de telecomunicações, mas ainda assim não
existe vantagem para a concessionária.
Onerou-se o uso da rede. Além do mais,
o custo é ainda relativamente caro para o
usuário, pois os equipamentos não são fabricados em escala, mas vamos continuar
pesquisando para testar a internet para um
baixo custo”, complementou Melo.

Obstáculos
Regras da Aneel
dificultam a
comercialização do
sistema, diz Melo

Leandro Taques

Empresa de energia
do Paraná é pioneira
no PLC, uma nova
tecnologia de internet
via rede de energia

PLC

Internet
através
da rede
elétrica

média tensão
13,8 kV

fibra óptica

baixa
tensão
127/220 V

modem
do usuário

modem
master
plc

computador
tomada

DIFICULDADES Instalações internas não são favoráveis à tecnologia

Após testes iniciais, pesquisa aponta 100% de satisfação
Avaliação dos consumidores que
testam a tecnologia é positiva. Pesquisa
feita em dezembro do ano passado, nove
meses após início do projeto-piloto em
Santo Antônio da Platina, apontou que
100% dos usuários estão satisfeitos ou
muito satisfeitos com o sistema.
Apesar da aprovação, o sistema ainda
precisa de ajustes técnicos para se tornar

mais confiável. O PLC utiliza os fios da
rede de distribuição de energia elétrica
para trafegar dados de internet, voz e
vídeo e esse sinal chega em alta velocidade até o medidor do consumidor. E
é a partir desse ponto que começam as
dificuldades. A instalação elétrica interna
das residências nem sempre são favoráveis à tecnologia PLC.

“O sinal chega até a casa e depois
do medidor a topologia elétrica `mata´ o
sinal. Há muita interferência. Para funcionar bem tem que ter uma ligação
exclusiva após o medidor só para a
PLC”, explica Antonio Carlos de Melo,
gerente do Departamento de Engenharia
de Transmissão e Infraestrutura de Telecomunicações da Copel.

VELOCIDADE

Somente teste comercial poderá dizer
se a tecnologia terá custo favorável
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O PLC funciona através do compartilhamento dos sinais de energia e comunicação no
mesmo meio físico que são os cabos da rede elétrica. Juntos, os sinais seguem até as tomadas das residências e empresas. Nestas tomadas se coloca um modem que extrai o sinal de
comunicação e transforma estes sinais para a ligação e operação de telefone, microcomputadores e televisores, dispensando a necessidade de instalação de outros cabos.
Além de funcionar em uma rede já existente, outra vantagem é a velocidade na comunicação que pode ser compatível a internet de banda larga, como a ADSL. O custo ainda é
alto. “Foram feitos apenas testes técnicos e ainda seria necessário fazer um teste comercial
para avaliar custos. Mas só deverá ser comercializado se o custo for de similar a menor que
o do ADSL, mas isso depende de investimentos, melhoria na regulamentação, incentivo dos
governos entre outras questões”, disse Tássilu Faria, técnico em telecomunicação da Copel,
diretamente envolvido no projeto-piloto em Santo Antônio da Platina.
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sem destino
acabou Licença do Aterro
Sanitário da Caximba vence em
novembro e IAP diz que não renovará
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Leandro Taques

Ações na Justiça
e impasse no
licenciamento
dificultam substituição
de aterro da capital
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por Rosiane Correia de Freitas
Curitiba e região estão em contagem
regressiva: dentro de sete meses, a população de 19 municípios ficará sem seu atual
depósito de lixo. E ao que tudo indica as
autoridades responsáveis em encontrar uma
solução não conseguirão achar um substituto dentro do prazo.
A polêmica esquentou com a declaração
do então presidente do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), atualmente licenciado,
Vítor Hugo Burko. “Não vamos renovar a
licença do Aterro da Caximba. E não temos
como dar licença em Mandirituba”, diz. A
prefeitura de Curitiba, que capitaneia o Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos
Sólidos, considera Mandirituba a melhor área
para receber a usina de processamento, tratamento e reciclagem de lixo, batizada como
Sistema de Processamento e Aproveitamento de Resíduos (Sipar).
Mas a usina pressupõe um aterro, o que
Mandirituba, por lei, não pode ter. Há ainda outras duas áreas como alternativa. Uma
em Curitiba e outra em Fazenda Rio Gran-

decisão Para Burko, Caximba chegou
ao fim e prefeitura precisa arrumar outro espaço

de, que já tem licença ambiental. Mas obras
de infraestrutura dificultam a instalação da
Sipar nos locais.
Para a secretária-executiva do Consórcio Intermunicipal para Gestão dos
Resíduos Sólidos Urbanos, Marilza Dias,
apesar do presidente do IAP ter se manifestado publicamente a respeito do tema,
negando a licença, ele apenas suspendeu
a tramitação do processo no órgão ambiental, alegando inconformidades com
a legislação do município, que barraria a
instalação de um aterro.
Outro entrave é a Justiça, que acatou
denúncia e suspendeu o edital de licitação
para a escolha do novo gerenciador dos resíduos sólidos das cidades. Em contrapartida,
o prefeito Beto Richa anunciou que pretende contratar um aterro provisório, até que se
consiga resolver as pendências da usina. Mas
a iniciativa também requer tempo e há dúvidas se a solução estaria pronta em novembro, quando termina o prazo para o Aterro
da Caximba.
Além disso, há a discussão técnica. “O
CREA-PR tem promovido discussões, mas
falta articulação do poder público para buscar
solução”, afirma o engenheiro agrônomo Luiz
Antonio Correa Lucchesi, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Conselho.

SMCS (Secretaria Municipal de Comunicação Social)

POLÊMICA Caximba não terá licença e Mandirituba não pode ter aterros

Debate acirrado
Veja o que
defendem
as duas
principais
partes
envolvidas

O que diz o IAP

O que diz a prefeitura de Curitiba

O aterro da Caximba já
ultrapassou o limite razoável de uso.
A reconformação geométrica, liberada
por decisão judicial, não deveria
ser feita porque coloca em risco a
estrutura do local. A licença para
a área não será renovada.

A reconformação geométrica
da Caximba é segura e necessária e se trata
da única solução momentânea.

A área favorita do consórcio
de municípios não pode ser usada
por questões legais. Mandirituba
até poderia receber a usina de
processamento de resíduos. Mas não
poderia, por lei, ter o aterro ao lado
para receber os dejetos depois do
processamento.

A área em Mandirituba é a que
melhor atende às necessidades existentes.
A outra região, que já tem licença ambiental,
em Fazenda Rio Grande, exigiria a construção
de um trecho viário de seis quilômetros.
Depois das últimas decisões judiciais contrárias,
o prefeito Beto Richa ordenou que os técnicos
da prefeitura procurem novas áreas que possam
receber o lixo.

FÔLEGO Discussão começou em 2004 e se arrasta até os dias de hoje

Vida útil do Aterro da Caximba foi estendida até 2010
Pelo menos até o momento.
Num primeiro instante, Taniguchi
conseguiu adiar o fechamento de 2004
para 2008. O IAP, na época, liberou a
ampliação. Quando chegou a nova data
de encerramento, porém, a prefeitura
ainda não tinha uma alternativa viável
para apresentar. E Richa pediu uma nova
ampliação para 2009.

No ano passado, já com o prazo novamente esgotado, a prefeitura solicitou
uma “reconformação geométrica”. Basicamente, usar mais lixo para compensar
problemas estruturais no aterro. O IAP
não autorizou, mas a administração municipal conseguiu autorização na Justiça
para operar o aterro dessa maneira até
novembro deste ano.

SMCS (Secretaria Municipal de Comunicação Social)

O aterro da Caximba foi aberto no
extremo sul de Curitiba em 1989, para
substituir o antigo depósito de lixo da
região, na Lamenha Pequena. Desde
2004, o atual aterro está próximo de
esgotar a sua capacidade. Nem o prefeito Cassio Taniguchi nem seu sucessor, Beto Richa, porém, conseguiram
resolver a questão de forma definitiva.

	Quais as
regras para o
licenciamento
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jogada
Por causa de
reconformação
geométrica, aterro
ainda funciona
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Acessibilidade Professora procura CREA-PR e leva programa para sala de aula

Divulgação CREA-PR

o poder da informação
Debate
Para mães e
estudantes o
debate deve ser
constante
solicitação
Professora Eliane chamou e o CREA-PR foi até o CEEBJA falar de acessibilidade

Programa de Acessibilidade leva informação aos
alunos do CEEBJA, da Escola Paulo Freire
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Em março, o Programa de Acessibilidade do CREA-PR saiu de sua programação habitual e foi falar com um público diferente. Por iniciativa da professora Eliane Clara Pepino,
do Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos (CEEBJA) Paulo Freire, de
Curitiba, o programa foi para dentro da sala de aula.
Nas cadeiras, ao contrário de profissionais associados ao CREA-PR, estavam mais
de cem pessoas, entre alunos e professores. A escola é voltada para a educação de alunos a partir dos dezoito anos. Também recebe idosos, portadores de deficiência visual,
neuromotora e Síndrome de Down. Ou seja, pessoas que enfrentam um desafio diário:
a locomoção em ambientes repletos de barreiras, desníveis, degraus. “É importante criar
consciência e despertar a sensibilidade de todos sobre a questão da acessibilidade”, afirma
Eliane Clara Pepino.
Durante a palestra, o público assistiu a vídeos, recebeu orientações sobre a adequação
dos ambientes e participou de vivências. Utilizando recursos como vendas nos olhos,
por exemplo, os voluntários simularam situações vividas por portadores de deficiências.
“Quem participa da experiência, passa a olhar o lugar onde transita de outra forma, a
entender as dificuldades”, afirma a engenheira civil Vívian Curial Baêta de Faria, coordenadora do projeto.
O impacto da palestra foi tão grande que professores de outras turmas já planejam novas ações. “Os
+ no site da revista
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para se sentirem cidadãos completos. E espaços acessída inclusão
veis trazem benefícios para todos”, conclui a professora.
no PR

O Programa de Acessibilidade
do CREA foi criado em 2006. Mais
de seis mil pessoas já participaram
das palestras. Esta foi a primeira
voltada para estudantes que não
têm ligação com as áreas de arquitetura e de engenharia.
Para muitos deles, a acessibilidade é um tema constante. “Na
escola, eu convivo com pessoas
que precisam ser incluídas. Promover mudanças que beneficiem
aqueles que têm dificuldades é
promover a igualdade”, diz a estudante Maria Aparecida Nadalin,
que viu os filhos e o neto crescerem antes de realizar o sonho de
cursar o ensino médio.
“Muitas vezes, as pessoas não
prestam atenção às barreiras se
não possuem alguém com dificuldades de locomoção no seu círculo
de relacionamentos. Deveríamos
ser educados desde sempre sobre
o assunto”, afirma Ceci Strehl, mãe
do estudante Otávio, de 24 anos,
que é cadeirante.
Segundo Vivian, essa é uma das
propostas do programa do CREA-PR.
“A ideia é mobilizar a sociedade
para que as pessoas entendam que
transitar livremente, independentemente das limitações individuais, é
um direito de todos”, afirma.

CONVÊNIO Em 2010, já foram feitas 143 fiscalizações em licitações e obras públicas

Parceria assinada
em 2009, prevê, na prática,
ações conjuntas, além de
otimizar e fiscalizar o emprego
de recursos públicos

Leandro Taques

objetivo comum
por Carolina Gabardo Belo

PRÓXIMOS Convênio facilitará comunicação

Na prática, o convênio permite que o Ministério Público possa solicitar ao
CREA-PR a atuação de profissionais em perícias e vistorias nas obras públicas.
Também ter acesso ao banco de dados do conselho para a consulta de registros e
processos. O CREA, por sua vez, pode acionar o Ministério Público para denunciar
irregularidades apuradas em suas fiscalizações de rotina.
“Às vezes, o acesso aos órgãos é difícil, mas com a disponibilização dos dados
para a consulta temos mais facilidade de nos comunicar”, afirma a arquiteta e urbanista Vanessa Moura, facilitadora do setor de Planejamento e Controle da Fiscalização do conselho. “O trabalho em rede agrega qualidade, agilidade e detalhamento
das informações”, complementa Vivian.
+ no site da revista
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MPE terá acesso ao banco de dados
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O convênio de atuação conjunta assinado, ano
passado, entre o CREA-PR e o Ministério Público
Estadual (MPE), vai permitir que os dois órgãos troquem informações sobre a fiscalização de recursos
aplicados em obras públicas no estado do Paraná.
Além de licitações e execuções das obras públicas, a parceria na fiscalização se estende ao parcelamento e uso do solo, políticas públicas relacionadas
à implantação e execução dos Planos Diretores e
assessoramento técnico-científico nas áreas de engenharia, arquitetura, agronomia e geociências.
“O termo de cooperação permitirá maior eficácia na fiscalização dos aspectos concernentes à
regularidade da utilização dos recursos públicos,
desde a licitação até a execução dos projetos, orçamentos, execuções de obras pela administração pública estadual e municipal, permitindo, inclusive, a
realização de fiscalizações preventivas e integradas,
em defesa do patrimônio público e em benefício da
coletividade”, afirma o procurador-geral de Justiça
Olympio de Sá Sotto Maior Neto.
Por outro lado, a parceria não muda o trabalho
de fiscalização programado para 2010. As fiscalizações de rotina realizadas em execução e licitação
de obras públicas pelo CREA-PR continuam normalmente. A diferença é que, em visitas planejadas
ou in loco, os técnicos do CREA irão apresentar ao
MPE indícios de irregularidades nas obras.
Segundo a engenheira civil e gerente de relações institucionais do CREA-PR, Vivian Curial
Baêta de Faria, a ação tem reflexos na sociedade.
“A fiscalização melhora a aplicação dos recursos públicos. Reduzem as irregularidades, os desvios de
verbas e o número de obras públicas que não são
concluídas”, diz.
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ENGENHARIA ELETRÔNICA Participação no PIB deve crescer de 4,2% a 7% até 2020

Leandro Taques

vaga para todos

Momento
Para o professor Rubão,
o desafio é oferecer mais
trabalho ao profissional

Profissão se
beneficia da alta
dos mercados de
informática e de
telefonia. Não falta
trabalho no Paraná

Estudar para se tornar um engenheiro eletrônico exige muita dedicação e conhecimento de diversas áreas. Pode ser uma
tarefa árdua. Mas, para quem está pensando em entrar nessa
carreira, a boa notícia é que a recompensa costuma ser rápida.
O mercado para a engenharia eletrônica é bastante vasto e –
em tempos de informática e de telefonia celular – costuma ter
vagas para todos.
Confundida muitas vezes com outras áreas da engenharia,
como a elétrica e a eletrotécnica, a engenharia eletrônica se
especializa em trabalhos de baixa tensão. Os profissionais da
área trabalham com a elaboração de sistemas para várias áreas, como controle, automação, telecomunicações e informática.
“O engenheiro eletrônico tem de ser muito dinâmico”, afirma
o engenheiro eletricista Ricardo Nabhen, coordenador do curso
de Engenharia Eletrônica da Pontifícia Universidade Católica
do Paraná (PUC-PR).
O profissional tem de estar apto para fazer tarefas de todo
tipo: sistemas (desde o projeto até a manutenção); equipamentos (também em todas as fases); gerenciar equipes; planejar,
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços; e ainda
pode trabalhar com software e hardware.

mercadO Até 2020, participação da indústria eletrônica deve aumentar
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O ideal é trabalhar a matéria-prima no país
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“É um mercado que nunca esteve em recessão”, diz o
engenheiro eletricista Rubens Alexandre de Faria, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Segundo ele, o principal desafio da profissão, hoje,
no Brasil, é o de trazer mais tarefas para a indústria nacional. Hoje, por exemplo, o País exporta silício e compra
chips prontos. O ideal seria transformar por aqui.
“Tivemos uma notícia ruim recentemente que foi
a saída da Siemens do Brasil”, afirma Thomaz Verastegui, engenheiro eletrônico que trabalha para a Datacom. Mesmo assim, o momento é positivo. “Além

da telefonia e da informática, o mercado de serviços é
forte. O cliente compra uma solução e precisa de gente
para customizar”, explica Verastegui, que também dá
aulas na PUC-PR.
Outro dado mostra a força do mercado no País. De
acordo com Ricardo Nabhen, a Associação Brasileira da
Indústria Elétrica e Eletrônica anunciou, em 2009, que
pretende aumentar a participação da indústria eletroeletrônica no PIB de 4,2% para
+ no site da revista
7%, até 2020.
	Onde estudar
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EQUIPE
Prefeitura de Curitiba conta com 142 técnicos. Na foto, os profissionais que participaram desta reportagem: da esquerda
para a direita, atrás, Alessandro, Irene, Viviane, Waldir e Cláudia. À frente, Gilberto, Elisamara, Patrícia e Priscila

ATUAÇÃO Técnicos estão na linha de frente, no atendimento direto à população
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valor do trabalho
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Profissionais
de nível médio
contribuem para
ordenamento de
cidades como
Curitiba; área
exige inovação
e criatividade

O desenvolvimento das grandes cidades, com o adensamento cada vez maior
da população nos centros urbanos, traz
consequência e desafios às administrações municipais. Dentre elas, alterações
no uso e ocupação do solo, alagamentos,
enchentes, desequilíbrio sócioambiental,
entre outras.
É nesse cenário que, cada vez mais,
as prefeituras buscam apoio nos técnicos
das áreas da Engenharia, Arquitetura,
Agronomia e Geociências. São profissio-

nais de ensino de nível médio que atuam
na administração pública, planejando e
executando ações relacionadas ao ordenamento das cidades.
Somente a Prefeitura de Curitiba possui
142 técnicos distribuídos nas secretarias de
Obras Públicas, Meio Ambiente, Urbanismo, Saúde, Governo e IPPUC – Instituto
de Pesquisa e Planejamento de Curitiba.
As atividades são de suporte ao planejamento, coordenação, inovação, execução técnica, voltadas a ações para o

desenvolvimento urbano, fiscalização e controle ambiental. Também
ocupação e uso do solo, execução
de projetos e obras públicas.
Para o técnico em saneamento
da prefeitura de Curitiba Alessandro Presznhuk, há 15 anos na Secretaria de Obras, departamento
de Pontes e Drenagem, a inovação
e a criatividade são os diferenciais
para os profissionais dessa área. “É
no trabalho de campo que diagnosticamos as necessidades que

demandam intervenções pelos órgãos públicos.”
“Sabemos da importância e da
responsabilidade que temos na atuação das atividades, em uma cidade
como Curitiba e para isso estamos
preparados”, avalia Marcos de Paula
da Silveira, também técnico em saneamento da prefeitura.
Para o diretor do CREA-PR, Márcio Gamba, técnico em edificações e
graduado em Engenharia Civil, “o técnico em saneamento contribui efetiva-

mente no desenvolvimento da infraestrutura necessária para a melhoria dos
municípios”.
Para o diretor do Departamento de
Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas, engenheiro
civil Augusto Meyer Neto, o trabalho
dos técnicos é importante, seja no atendimento técnico ou operacional.
“O trabalho desses profissionais é
extremamente positivo principalmente
em função da experiência, dedicação e
conhecimento que possuem”, avalia.

ATUALIZAÇÃO APRIMORAMENTO E BUSCA CONSTANTE DE EVOLUÇÃO

voltados para a
gestão. Veja uma
análise da área,
feita por quatro
técnicos da
prefeitura
de curitiba
“Os técnicos são profissionais
qualificados. Estamos em constante
atualização nos assuntos que envolvem
nosso trabalho. Uma atualização que
segue as tendências e a evolução do
mercado.”
Priscila de Paula Souza Simões,
técnica de obras e projetos.

Viviane Bauer dos Santos, técnica de
obras e projetos e engenheira civil.

Junto com uma equipe, executamos o
orçamento de toda a cidade.”
Claudia Eni Bresan da Silva, há 15
anos na administração pública, atuando na
Gerência de Análise e Composição de Custos
da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

“Ressalto, principalmente, a experiência
profissional que adquiri ao longo da minha
carreira. Iniciei como desenhista e todo o
conhecimento técnico foi fundamental para o
exercício das atividades ao longo dos anos.”
Waldir José Wash, técnico de obras e
projetos. Há 19 anos na prefeitura, atualmente está na Secretaria de Administração, no
Departamento de Patrimônio – Coordenação
de Desapropriação.
“Trabalhamos no quantitativo e composição das obras da SMOP, para os departamentos de Pavimentação, Edificação,
Iluminação Pública e Pontes e Drenagem.

+ no site da revista
	Valorização e histórico
da profissão do técnico
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o conhecimento

“Em função da experiência, as atividades realizadas pelo técnico da prefeitura são de alto nível, acompanhando os
profissionais de nível superior.”
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A experiência e

39

oPINIÃO

Por Sandra Poletto, arquiteta e engenheira de segurança do trabalho

MAIS Prejuízos vão além de material de construção e chegam até a mão de obra

as perdas

na construção civil

A margem de lucros cada vez mais
baixa é um dos fatores para o estudo
das perdas na construção civil. Outro
ponto recente é a preocupação ambiental, relacionada com desperdícios,
ocupação e destinação de resíduos.
Toda e qualquer ineficiência num
sistema produtivo gera perdas, não
só material de construção. Assim,
transporte, armazenagem e uso de
materiais com escolha de sistemas
construtivos de forma inadequada
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Cabe aos
engenheiros
responsáveis
pela execução
das obras
gerenciar
os recursos
humanos,
materiais e
detectar onde
estão os
desperdícios/
perdas.”

geram perdas significativas. A seleção
e alocação de mão de obra também
pedem uma gestão de recursos
humanos sintonizada com o tempo
estimado para cada etapa da obra. As
perdas de tempo com retrabalho são
o reflexo direto da boa ou má gestão
de recursos humanos. A escassez de
mão de obra qualificada compromete o cronograma e a produtividade, aumentando os retrabalhos e
as perdas na construção civil.
Uma boa política de saúde
e segurança é fundamental. Os
riscos de acidentes são significativos na construção civil. Por isso, um
exame médico pré-admissional bem
detalhado evita transtorno para a
empresa, conforme orienta Vera Lucia
Telles Correa, médica do Trabalho.
Exames complementares devem ser
solicitados de acordo com os riscos a
que o trabalhador está exposto.
Como computar o custo de um
acidente de trabalho em uma obra?
Dependendo da gravidade dos danos
causados pelo acidente, pode o custo
se limitar aos dias perdidos durante o
afastamento. Muitas vezes, porém, o
custo do acidente pode implicar em
uma indenização por morte ou por
invalidez permanente. Por isso, treinar e investir em equipamentos de

proteção coletiva e individual de forma
permanente é fundamental. Isso cria
uma cultura prevencionista, muda o
comportamento da equipe de trabalho.
Perdas ainda podem ser definidas como tudo aquilo que consome
recursos mas não agrega valor. É
comum acontecer nas obras falhas
nas especificações dos materiais
conforme a necessidade dos clientes.
Assim, podemos considerar como
perdas todas as situações em que
encontramos desperdício de tempo e
de dinheiro.
Cabe aos engenheiros responsáveis pela execução das obras gerenciar os recursos humanos, materiais
e detectar onde estão os desperdícios/perdas. Na maioria das vezes
os profissionais ficam tão focados
no tempo de execução, cronograma
físico e financeiro da obra que nem
conseguem visualizar estas falhas. O
balanço no final da obra é assustador, pois imprevistos sempre acontecem, comprometendo a qualidade do
produto final. Com um orçamento
apertado fica cada vez mais difícil
sobreviver no mercado sem um bom
gerenciamento de perdas.
Sandra Poletto é arquiteta e engenheira
de segurança do trabalho.

PLURAL

Um tema, duas opiniões

Transporte Duas análises sobre o mesmo tema

o edital para o

transporte coletivo de Curitiba
Melhoria na qualidade

Prática ou realidade

O edital de licitação da operação do transporte coletivo de Curitiba será, sem dúvida, referência para muitos municípios brasileiros.
É importante destacar que Curitiba tem o melhor sistema de transporte do País, como bem pode atestar quem realmente conhece o
transporte coletivo de outras capitais e cidades de grande porte.
Assim, impunha-se na elaboração deste edital a premissa de que
esta licitação deveria ser, além do cumprimento de determinação legal, também a oportunidade de melhoria de um sistema que é referência no País e no exterior. Fazia-se imperioso estabelecer critérios e
exigências técnicas que garantissem uma qualidade de operação em
um patamar acima do atual. E assim foi feito.
Com um trabalho intenso, minucioso, que levou em conta sugestões da sociedade, a expertise curitibana no assunto e experiências de
outras cidades, elaborou-se um edital aberto à ampla participação e
que, ao mesmo tempo, garante a melhoria continuada do sistema.
O edital contempla os direitos e deveres das operadoras e também dos usuários do sistema. Garante melhoria de qualidade através
de diversos mecanismos, entre eles, a valorização do usuário que passa a ter peso na pontuação do serviço.
Prevê investimentos em novas tecnologias e na qualificação
de seus profissionais, garante a manutenção da rede integrada e
da tarifa social. Também modificará a forma de remuneração das
empresas – atualmente por quilômetro rodado – e que levará em
conta também o número de passageiros pagantes, o que implicará
em esforço por parte das operadoras para ampliar o número de
usuários e incentivar o cidadão que usa o transporte individual a
trocar o carro pelo ônibus.
A primeira licitação da operação do transporte em Curitiba garante ao usuário um serviço de ainda mais qualidade, com mais conforto, mais segurança, mais agilidade e melhor atendimento. Este
edital representa um novo marco na história de um serviço reconhecido por sua qualidade e capacidade de inovação.

O edital da URBS para outorga de concessões do transporte coletivo urbano de Curitiba, dividindo a cidade em três capitanias, é um
exemplo espantoso de um processo que começou bem e culminou
com um ato de violência absurdo contra o povo. Seguindo os rituais
legais – o Brasil ama carimbos e certificados com firma reconhecida e
selos holográficos –, a Prefeitura Municipal de Curitiba, representada
pela URBS, no início de 2009, abriu discussão sobre o transporte
coletivo urbano, mas o assunto seguiu sem o destaque que merecia.

O debate sobre o transporte coletivo urbano de Curitiba foi interrompido bruscamente pela publicação de um edital, em 29 de
dezembro de 2009, com prazo para abertura em 25 de fevereiro,
concorrência onerosa (para quem?) e com restrições difíceis de entender, pode? Por que assim?

João Carlos Cascaes
é engenheiro eletricista, ex-diretor da Urbs e ex-presidente da Copel
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Independentemente de qualquer cenário, o transporte coletivo
urbano de Curitiba mereceria mais discussão, aprofundamento em
propostas, análise de paradigmas. Afinal, vivemos num século em
que o planejamento urbano ganha dimensão extraordinária diante
da constatação dos efeitos deletérios das megalópoles, mais ainda naquelas inseridas na Mata Atlântica e nascente de grandes rios, sobre
um aquífero gigantesco e já mostrando problemas de saturação sob
diversos aspectos.
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Fernando Eugênio Ghignone
é diretor de Transporte da Urbs - Urbanização de Curitiba S/A e presidente da
Comissão Especial de Licitação do sistema de transporte de Curitiba

Não podemos esquecer que as empresas vencedoras terão o direito de explorar comercialmente o sistema pelo prazo de 15 anos,
prorrogáveis por 10 anos, na condição de concessionárias. Temos
o exemplo do que aconteceu com as nossas estradas em que o pedágio virou um garrote vil contra os paranaenses. O que teremos
para o nosso povo da capital? Conhecemos realmente os detalhes
dos termos dos editais e seus efeitos num ambiente de custos que só
crescem e não se observa a proposta de uma política de subsídios ou
de racionalização da mobilidade? E a ocupação de espaços, exceto o
anteprojeto malfeito, desinteligente e perdulário do metrô (fazer ao
longo de um sistema de superfície que já existe?)?
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dE PONTA

Novidades a seu favor

Viticultura Vilão do meio ambiente é a salvação das videiras no Paraná

totalmente protegida
Divulgação

tecnologia
Com a cobertura, a
planta fica livre do
ataque de pragas

Após 2 anos, nova tecnologia está à disposição de
produtores e reduz em 75% a aplicação de agrotóxicos
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Imagine uma plantação de uva onde as parreiras são cobertas com plástico. Não,
eles não foram simplesmente jogados lá. Na agricultura, o plástico pode ser utilizado
com diferentes finalidades. No caso da viticultura ele tem a função de proteger as
plantas contra o “Míldio da Videira” (Plasmopara viticola Berlese & de Toni). A praga é um pseudofungo que ataca as partes verdes da planta e que precisa ser mantida
sob controle durante todo o ciclo.
Um grupo de engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas que integram a
ANPEF (Associação Norte Paranaense de Estudos em Fruticultura), juntamente
com os professores da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Dr. Sérgio R. Roberto, e da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Dr. Dauri J. Tessmann, resolveu avaliar, com base científica, a adaptação desta tecnologia para as uvas de mesa
paranaenses. O estudo foi feito em Marialva, região Noroeste do Paraná, e recebeu o
apoio do CNPq, IAPAR, EMBRAPA e EMATER.

42

onde o fungo se desenvolve”, afirma o engenheiro agrônomo Werner Genta, presidente da
ANPEF, consultor e produtor da uva de mesa
BRS-Clara e que, recentemente, defendeu tese
sobre o assunto.
A uva se adaptou perfeitamente ao cultivo
sob a cobertura plástica. A prática permitiu a
redução em 75% do número de aplicações de
agrotóxicos nas videiras, além de ter a vantagem de proteger os cachos contra a rachadura
das bagas ocasionadas por chuvas durante o período de colheita.

HISTÓRIA

O que coube a cada um, o estudo e as conclusões

Produção paranaense avança

Um projeto foi elaborado e submetido ao CNPq, que financiou os investimentos
em estrutura e equipamentos. As universidades participaram com professores, veículos e alunos de mestrado e doutorado para as avaliações. A ANPEF e EMATER, com
apoio técnico e com a área para a instalação do plástico. Desta forma, a utilização
da cobertura pôde ser comparada com a tela antigranizo em dois ensaios por safra
ao longo de quatro safras num parreiral da uva ‘BRS Clara’. Durante o período, as
condições ambientais foram monitoradas por três estações micrometeorológicas, que
permitiram a correlação das variáveis climáticas com o desenvolvimento da doença.
“Concluímos que a única saída seria modificar o ambiente de cultivo através da
utilização da cobertura plástica, evitando que as chuvas atingissem as folhas e cachos

Os japoneses trouxeram a viticultura para as
regiões Norte e Noroeste do Estado na década
de 60. Em meados da década de 80, a área
cultivada era de 170 hectares. Hoje, são 1.500
hectares, em Marialva, responsáveis por duas
colheitas ao ano de uva Itália e suas mutações
Rubi, Benitaka e Brasil, juntamente com o cultivo da BRS Clara e Vênus (sem sementes). No
restante do Paraná a área também cresceu,
chegando a 5.800 hectares.
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