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Mais seções

Osmar Dias (PDT). Natural de Quatá (SP), é engenheiro agrônomo pela Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel (Bandeirantes-PR). Duas vezes
senador e foi secretário de Agricultura do Paraná.

PR e CREA-PR recebem arquitetos
e engenheiros da Espanha

6 carta Cabrini apresenta as
reportagens e fala sobre o Programa
de Excelência do CREA-PR
12 pALAVRA Entrevista com
Raquel Rolnik. Arquiteta e urbanista,
especialista em moradia adequada

17 MAIS CREA-PR assina

convênio com Biet para destinação
correta do lixo eletrônico

37 pROFISSÃO e mERCADO

Orlando Pessuti (PMDB). Natural de Califórnia
(PR), fez medicina veterinária na UFPR. Deputado
estadual por cinco mandatos e vice-governador por
dois, foi também secretário Estadual da Agricultura e
Abastecimento. Assumiu o governo do Paraná, com
a renúncia de Roberto Requião, em abril deste ano.

FAÇA a reportagem
Elas estarão nas próximas edições

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

1 Infraestrutura Os desafios da infraestrutura
no Paraná. Quais as condições das nossas estradas,
ferrovias, portos e aeroportos?

A engenharia têxtil no Brasil está em
franca expansão e necessita cada
vez mais de profissionais

2 Eleições O que pensam e quais os planos de go-

41 oPINIÃO Para o agrônomo

sediar a Copa do Mundo em 2014? Como garantir que
as obras beneficiem a população após o evento?

Marcos J. Vieira, o profissional não
deve seguir receitas

42 plural Os caminhos do

34
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Beto Richa (PSDB). Natural de Londrina (PR), é engenheiro civil pela PUC-PR. Deputado estadual por
dois mandatos, vice-prefeito de Curitiba, secretário
municipal de obras públicas e, em 2004, foi eleito
prefeito de Curitiba, sendo reeleito em 2008.

16 gUIA cREA A cláusula
compromissória dos contratos, uma
opção em que todos saem ganhando

19

ACESSE

Brasil no universo tecnológico,
segundo dois especialistas

43 dE pONTA O descarte
inadequado de produtos pode
contribuir para o aquecimento global

verno dos principais candidatos ao Governo do Paraná?

3 Futebol Como o País está se preparando para

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

LEITURA rÁPIDA e oNLINE
agenda

Para você se programar

Confira um resumo de eventos

Informação que interessa e a opinião de quem lê

para se aprimorar
Pós-graduação, MBA e outros cursos
15 e 16 de julho Curitiba

CURSO: Introdução à
Compatibilidade Eletromagnética
Curso voltado para profissionais que desejam se
aprimorar após sua formação inicial, conhecendo
a ciência da compatibilidade eletromagnética,
suas peculiaridades e implicações. Indicado para
Engenheiros e técnicos da área elétrica ou eletrônica.
Para mais informações: ENGENOVA (www.engenova.
org.br / www.iep.org.br). Fone: (41) 3079-5671.
E-mail: neusa@iep.org.br

05 a 07 de agosto Curitiba

CURSO: Engenharia de Avaliações
Imobiliárias - Módulo Avançado

Julho
22 a 25
VII Expoimóveis e VI Morar Bem - Ponta Grossa

Datas e locais da
Agenda Parlamentar
Julho
13, 14 e 15
Associação de Câmaras e Vereadores do PR
(ACAMPAR)
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Agosto

4

5 Irati
6 Ponta Grossa
12 Curitiba
18 Cascavel
19 Laranjeiras
20 Francisco Beltrão
31 Paranavaí

Mais informações em
www .paranaemdebate.com.br

O curso objetiva capacitar os profissionais para
atuação no campo da engenharia de avaliações, com a
utilização da estatística inferencial para determinação
dos valores de imóveis, estudo do mercado imobiliário,
métodos de pesquisa e coleta de dados amostrais,
definição das variáveis importantes.
Está voltado para profissionais e estudantes das áreas
de engenharia, arquitetura e agronomia. Para mais
informações: IBAPE-PR. E-mail: ibapepr@ibapepr.org.
br. Fones: (41) 3225-1167 / 3225-1167.
Site: www.ibapepr.org.br

06 de agosto Curitiba

CURSO: MBA em Construção
Sustentável - Sistemas de
Certificação Ambiental
A proposta é complementar a formação dos
profissionais das áreas de engenharia e arquitetura,
assim como de gestores, adquirindo habilidades
necessárias a avaliar e aperfeiçoar o uso energético e
a performance socioambiental na construção civil. Para
mais informações: Instituto de Arquitetos do Brasil
Departamento do Paraná. Fone: (41) 3243-6464
E-mail: iab.curitiba@inbec.com.br.
Site: www.inbec.com.br

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

ACESSE

palavra do leitor
A sua opinião

Leitura obrigatória

ELOGIO

Por abordar os pormenores de cada um dos elementos que envolvem o processo de construção de um espaço público, como
a homologação de documentos ou de procedimentos licitatórios, o livro “Gestão de Obras Públicas”, de Elisamara Godoy
Montalvão, é leitura imprescindível para quem deseja aprimorar os conhecimentos sobre legislação urbana e administração
de cidades. A obra destaca o trabalho do administrador e/ou
gestor público no desenvolvimento adequado de políticas direcionadas às obras municipais. A linguagem é clara e atual.

Quero deixar expressa minha gratidão e, com certeza, de todos os técnicos da PMC, pelo ótimo
atendimento e excelente matéria realizada, “Valor do
trabalho”, na revista de março/abril 2010.

Perguntas e respostas
Quais são os direitos dos autores de projetos de engenharia
e arquitetura? Quais as formas possíveis de violações desses
direitos? A quem pertencem os direitos autorais quando o
projeto for elaborado por solicitação? Todo projeto, esboço ou
croqui de engenharia e arquitetura é protegido pelo Direito
Autoral? Essas e outras tantas perguntas, de difícil resposta,
estão no livro “Direito Autoral na Engenharia e Arquitetura”,
do advogado e engenheiro civil Leandro Flôres. Pioneira no
Brasil, a obra é indicada a arquitetos, engenheiros, empresários da construção civil, órgãos públicos e profissionais que
atuam em áreas jurídicas.

para navegar

Sites que têm valor

Para todos

Informação oficial

O Portal Contas Abertas pertence a uma
entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, que reúne pessoas físicas e jurídicas, interessadas em conhecer e contribuir para o
aprimoramento do dispêndio público, notadamente quanto à qualidade, à prioridade e
à legalidade. Tem como objetivo estimular
a participação do cidadão na elaboração e
acompanhamento do Orçamento Geral da
União, dos estados e municípios.

Da Controladoria-Geral da União
(CGU), no Portal Transparência Brasil
o cidadão comum pode acompanhar a
execução financeira dos programas de
Governo Federal. Estão disponíveis informações sobre os recursos públicos transferidos a estados, municípios e Distrito
Federal. Também dados como gastos
públicos em compras ou contratação de
obras e serviços.

www.contasabertas.uol.com.br

www.portaltransparencia.gov.br

Parabéns. Ficou muito “técnica”.

Alessandro Presznhuk
Técnico PMC
GEÓGRAFOS
Acompanhando a Revista CREA-PR, da edição de
março/abril, faço considerações a respeito da atividade de outros profissionais no campo do Meio
Ambiente, como na situação da entrevista com o
prestigiado jornalista André Trigueiro sobre o questionamento da formação dos profissionais Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos.
Acrescento, aqui, a posição dos Geógrafos com
regulamentação pelo sistema CREA/CONFEA,
importantes e crescentes contribuições e forte
atuação nas áreas de Meio Ambiente e Planejamento Urbano.
Vide, por exemplo, entrevista do jornalista mencionado com o geógrafo que realizou o laudo do
desastre ocorrido no Morro do Bumba no estado
do Rio de Janeiro
http://video.globo.com/Videos/
Player/0,,GIM1245184-7759-GEOGRAFO+DA+PU
C+FALA+SOBRE+LEVANTAMENTO+NO+MORR
O+DO+BUMBA,00.html
e a exímia atuação do Ex-Ministro de Meio Ambiente, que é Geógrafo.
Certo da consideração pela opinião expressa,
agradeço.
Atenciosamente,

Eduardo S. Morais
Geógrafo e Diretor Operacional/Projetos da
Vital Geotecnologia e Consultoria de Projetos

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

CREAPR

Livros que valem a pena

Revista

para ler

.crea-pr.org.br

5

cARTA
DIRETORIA
Mandato 13/01/2010 a 31/12/2010
PRESIDENTE
Eng. Agrônomo Álvaro José Cabrini Júnior
10 VICE-PRESIDENTE
Eng. Civil Gilberto Piva
20 VICE-PRESIDENTE
Eng. Civil Hélio Sabino Deitos
10 SECRETÁRI0
Téc. em Edificações Márcio Gamba
20 SECRETÁRIO
Eng. Mecânico Elmar Pessoa Silva
30 SECRETÁRIO
Eng. Agrônomo Paulo Gatti Paiva
10 TESOUREIRO
Eng. Civil Joel Kruger
20 TESOUREIRO
Engenheiro Eletricista Aldino Beal
DIRETOR ADJUNTO
Eng. Agrônomo Carlos Scipioni
CÂMARAS ESPECIALIZADAS
CEEC Eng. Civil Newton Rogério Rutz da Silva
CEEE Eng. Eletricista Nilton Camargo Costa
CEGEM Geólogo Fernando Scholl Bettega
CEEMM Eng. Mecânico João Carlos Motti
CEEQ Eng. de Alimentos Maurício Rigo
CEARQ Arquiteto Eneida Kuchpil
CEA Eng. Agrônomo Luiz Antonio Caldani
CEEST Eng. de Segurança do Trabalho José Luiz de Souza

Revista

cREAPR
Coordenação Anna Preussler, jornalista
Editor Cláudia Tavares
Editor-adjunto Patrícia Blümel
Colaboram nesta edição
CREA-PR Rolf Gustavo Meyer e Igor Garcia
Reportagem Ana Paula Moraes, Patrícia
Moskwyn, Dimas Rodrigues, Carolina Gabardo
Belo, Anna Preussler, Denise Ribeiro, Daniela
Weber Licht, Rosiane Correia de Freitas, Flávio
Arantes, Luiz Carlos Beraldo, Maurício Borges,
Muriel Amaral, Vandré Dubiela, Verônica Mariano,
Jocelaine dos Santos, Leonardo Handa.
Fotos Leandro Taques, Stock.XCHNG,
CREA-PR e divulgação
Arte Daniela Baumguertner
Tratamento de imagens Paulo de Arazão
Revisão Andrea Vizzotto
Pós-produção Daniel Nunes
Jornalista responsável Flávio Arantes

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

Revista

CREAPR

Siga o CREA-PR no Twitter:
twitter.com/CREA_PR

6

* TIRAGEM 52.000 exemplares

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

VELOCIDADE Portaria do IAP acelera renovação de licenças

mais espaço
Edição traz temas atuais
como e-lixo e debate
questões importantes
como a sustentabilidade e
o empreendedorismo nas
áreas tecnológicas
Nesta edição , a revista CREA-PR
fomenta o debate sobre assuntos como
o destino adequado do e-lixo, uma preocupação crescente, e a discussão sobre o
que realmente define e abrange a palavra
sustentabilidade, utilizada com bastante
freqüência, mas nem sempre compreendida em toda sua abrangência.
Neste sentido, a revista também traz
uma reportagem sobre a ação do CREAPR com o Programa de Excelência para
Edificações, que irá certificar os primeiros
projetos ainda este ano. O programa é
um exemplo de ação que visa a aplicação
da sustentabilidade e excelência e resulta
na valorização profissional.
Ainda este mês, a Revista CREA-PR,
também continua no debate de temas
atuais. É o caso do Siagro, que entra em
vigor em julho para controlar a venda de
agrotóxico no Paraná. Desenvolvido em
parceria com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab),
a Celepar e o CREA-PR, o Siagro é um
software e será usado pelos comerciantes
para enviar as receitas agronômicas, por
meio eletrônico, à Seab.
Também nesta edição, conheça a
Portaria 51 do IAP. Em vigor desde
março, a regulamentação tenta tornar mais rápida a renovação de licenças ambientais aos profissionais que
tenham participado do curso de capacitação promovido pelo Instituto, em

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

Das 13 nações do
G-20, o Brasil ocupa
a segunda colocação
no ranking das mais
empreendedoras”
parceria com o CREA-PR. Essa renovação será imediata, sem necessidade
de novas vistorias.
Já nossa reportagem de capa aborda o empreendedorismo do brasileiro.
Segundo dados da pesquisa GEM 2009
(Global Entrepreneurship Monitor),
divulgada este ano, de cada cem brasileiros em idade adulta, 15,3 realizaram
alguma atividade empreendedora no ano
passado. Das 13 nações do G-20, o Brasil ocupa a segunda colocação no ranking
das mais empreendedoras. Na reportagem, mostraremos alguns profissionais
associados ao CREA-PR e suas empresas.
Algumas, com destaque nacional, como
é o caso da gigante J. Malucelli Construtora de Obras, hoje uma das 12 maiores
do Brasil na construção pesada. Tudo
isso e muito mais.
Boa leitura!
Eng. Agr. Álvaro J. Cabrini Jr.
Presidente do CREA-PR

Um giro pelo Paraná

Divulgação

eXPRESSO

imagem O programa Campo Fácil mudou a realidade agrícola da região de Cascavel, cidade em franca expansão no Paraná

REGIONAL CASCAVEL Renovado, Campo Fácil deve injetar R$ 6 mi em Cascavel

Agroindústria familiar
O prefeito de Cascavel, Edgar Bueno, e o presidente da Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos,
Alfredo Raeder, renovaram o convênio Campo Fácil por mais um ano. O
programa garante assessoramento aos
pequenos produtores, há 12 anos, em
Cascavel. O CREA-PR também tem
papel fundamental no programa.
Nessa nova etapa, 500 produtores

serão beneficiados e haverá uma injeção
de R$ 6 milhões na economia do município. “O programa ajuda a combater o
êxodo rural contribuindo para o sustento familiar”, diz Raeder.
Criado em 1998, Cascavel foi a primeira cidade do Brasil a usufruir dos benefícios oferecidos pela iniciativa. Para
ter acesso ao Campo Fácil, é preciso
preencher pré-requisitos básicos, como

ter 70% da renda familiar extraída do
campo, propriedade com no máximo
quatro módulos (72 hectares) e renda
bruta anual inferior a R$ 110 mil.
O Campo Fácil garante assistência técnica e orientação agronômica
aos produtores rurais do município,
com atenção especial para as propriedades com agroindústria familiar. (por Vandré Dubiela)

REGIONAL CASCAVEL

Em abril, o CREA-PR fiscalizou as obras da Usina Hidrelétrica Mauá, no
rio Tibagi, entre Telêmaco Borba e Ortigueira. A vistoria faz parte de um projeto piloto do Conselho para fiscalizações dos processos de implantação de
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Usinas Hidrelétricas (UHEs). “Nesse
momento, estamos conhecendo as etapas de construção, organização e execução das obras. São detalhes que serão considerados pelos nossos fiscais
no futuro. A fiscalização deve abranger todas as fases e atuar para garantir
a segurança da sociedade e dos profissionais envolvidos”, diz o engenheiro
eletricista Gabriel Trierweiler Ribeiro, autor do projeto. (por Daniela Licht)

A prefeitura de Cascavel quer implantar binários
nas ruas Nereu Ramos e Jorge Lacerda, do bairro
Claudete, local de fluxo intenso de veículos. O projeto
está em fase de discussão junto à comunidade. De
acordo com o presidente da Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito (Cettrans), Jorge Lange,
o projeto garantirá vias urbanizadas com estacionamentos e nova iluminação. O binário partirá do cruzamento das duas vias com a rua Paraná, seguindo em
sentido único até o cruzamento da rua Maria Dolores
da Motta. (por Vandré Dubiela)

CREAPR

CREA-PR vai a campo em busca de
informações precisas

Binários podem melhorar
trânsito de veículos e
pedestres

Revista

REGIONAL CURITIBA
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Um giro pelo Paraná

Regional Apucarana Municípios e empresas discutem coleta e geração de renda

Joana Serra

menos lixo

parcerias O programa conta com a participação do G22, governo
Estadual e empresas filiadas à Associação Brasileira das Indústrias de
Produtos de Limpezas e Afins (Abipla) e Associação Brasileira de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC).

Em abril, o secretário Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Jorge Augusto Callado Afonso, esteve com os
representantes dos 22 municípios do Paraná que mais geram
resíduos, o chamado G22.
Fazem parte do grupo, Maringá, Londrina, Ivaiporã, Paranavaí, União da Vitória, Ponta Grossa, Umuarama, Foz do
Iguaçu, Rio Negro, Toledo, Arapongas, Apucarana, Telêmaco Borba, Pato Branco, Cascavel, Irati, Jacarezinho, Francisco
Beltrão, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá e Guarapuava.
Juntos, os municípios são responsáveis por 90% da geração de
lixo do Estado, 20 mil toneladas por dia.
O encontro aconteceu dentro do Programa Desperdício
Zero – que tem como meta reduzir em 30% o volume de lixo
gerado no Paraná. O programa propõe parcerias com fabricantes de resíduos como tintas, pneus, pilhas e baterias, lâmpadas,
plástico, vidro, gesso, tetrapak, fabricantes de óleos lubrificantes e produtos de limpeza. “O objetivo é auxiliar os municípios
na capacitação e mapeamento dos resíduos, garantindo o escoamento sustentável da produção, gerando emprego e renda”, diz Laerty Dudas, coordenador do programa. (por Agência
Estadual de Notícias)

REGIONAL PATO BRANCO
Município terá
Parque Estadual

Revista

CREAPR

Está concluída a desapropriação da área
onde será criado o Parque Estadual Vitório
Piassa, em Pato Branco. Com mais de cem
hectares e próximo à área urbana, o local
conta com uma reserva de mata atlântica. O
parque ficará em frente à UTFPR (Universidade
Tecnológica Federal do Paraná) e também será
utilizado para pesquisas científicas dos cursos
biológicos da região. A administração será de
responsabilidade do Instituto Ambiental do
Paraná (IAP) e estará aberto para convênios
e parcerias com instituições de ensino. (por
Leonardo Handa)
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Lactec e Copel
testam sistema de
monitoramento de
descargas elétricas
Apucarana recebeu o primeiro protótipo do
Sistema de Monitoramento de Descargas Atmosféricas, desenvolvido em parceria entre a Copel e
o Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (Lactec). O sistema faz parte do projeto de
Pesquisa e Desenvolvimento Aneel, denominado
Instalação-piloto para avaliação dos níveis de sobretensão atmosférica, da Copel, e registra desde
surtos lentos até surtos mais rápidos, provocados
por manobras ou induzidos por descargas atmosféricas, simultaneamente em redes de distribuição
de média e de baixa tensão. O segundo protótipo
será instalado em São Mateus do Sul. (por Agência Estadual de Notícias)

Divulgação

REGIONAL APUCARANA

alerta Sistema de Monitoramento
instalado no Residencial Cazarin, em Apucarana

Muriel Amaral

REGIONAL londrina
Calçadão de Londrina é alvo de críticas
Mesmo antes de ser inaugurado, o calçadão de Londrina foi criticado
pelo presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, núcleo Londrina (IAB),
Cláudio Bravin. O calçadão passou por reforma e houve a substituição do
petit-pavet por paver. “Acredito que tirou a identidade do local e afetou um
patrimônio histórico da cidade. Essa reforma deveria ser debatida com a
sociedade e entidade de classes”, diz. A Prefeitura afirmou que irá fazer uma
pesquisa para analisar a satisfação do londrinense quanto ao local para dar
continuidade à reforma. (por Muriel Amaral)
Polêmica Calçadão
da cidade recebe críticas de
profissionais, que dizem que a
área central perdeu identidade

REGIONAL MARINGÁ Ação do comitê aumenta número de carteiras assinadas na região

formalidade
REGIONAL PONTA GROSSA
Conquistas da Agenda
nos Campos Gerais

O programa Agenda Parlamentar continua
rendendo frutos na região dos Campos Gerais. Em
Castro, duas sugestões dos profissionais foram
transformadas em projetos de lei e contam com o
apoio da Câmara Municipal. Um dos projetos regulamenta a fabricação e instalação de cercas eletrificadas, que só poderão ser fabricadas e instaladas
com acompanhamento de profissional habilitado.
O projeto já foi votado e aprovado pelos vereadores e espera a sanção do prefeito. Também tramita
na casa o projeto que institui exigências para a
concessão de licença de funcionamento para instalações de parques, circos, teatros ambulantes,
arquibancadas e estruturas provisórias diversas.
(por Jocelaine dos Santos)

CREAPR

Em 2009, a ação do Comitê de Incentivo à Formalidade, fundado há cerca de oito
anos, aumentou o número de trabalhadores
com registro na construção civil da região.
Dos 3.332 trabalhadores das 407 obras
visitadas no ano passado, 993 estavam sem
registro em carteira. Após a visita, 344
tiveram a situação regularizada e os demais
não foram encontrados nas obras, no retorno do Comitê ao local.
“Foi uma excelente conquista para o
setor, porque 70% dos trabalhadores estão
formalmente contratados e 34% dos que
estavam sem registro em carteira foram efetivados. Após as
ações, a formalidade saltou para 81%”, diz a engenheira de segurança no trabalho, Ana Paula Bessani Schwengber, representante do
Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) no comitê.
O Comitê de Incentivo à Formalidade conta com a parceria de
14 entidades, entre elas o CREA-PR regional Maringá, Sinduscon
e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do
Mobiliário de Maringá (Sintracon). Além do registro dos trabalhadores, o comitê verifica 73 itens de segurança individual e coletiva
dos trabalhadores, em suas visitas. (por Verônica Mariano)

Revista

Incentivo à
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eXPRESSO

Um giro pelo Paraná

REGIONAL CURITIBA Projeto do Dieese conta com cinco instituições do Paraná

informalidade

Divulgação

fim da

legal Projeto piloto quer diminuir o número
de profissionais sem carteira assinada na
construção civil do Paraná

Integrantes do Comitê de Incentivo
à Formalidade participaram, em abril,
do lançamento do piloto “Construção
Civil em Curitiba”, que faz parte do
projeto “Redução da Informalidade por
Meio do Diálogo Social”, lançado pelo
Dieese - Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese).
Além do CREA-PR, estão no comitê
o Sinduscon, a Federação das Indústrias
do Estado do Paraná (FIEP), a Procuradoria Regional do Trabalho (PRT) e o
sindicato dos trabalhadores.
O projeto do Dieese é nacional. Quatro cidades participam, sendo que cada

REGIONAL LONDRINA

Revista

CREAPR

Escolha polêmica
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A escolha da nova secretária de agricultura de Londrina, Marisol
Chiesa, não foi bem aceita pelas classes de profissionais das
ciências agrárias. Chiesa é nutricionista e é a primeira vez na
história da cidade que um profissional alheio à área assume o
cargo.
O presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo, Álvaro J.
Cabrini Jr., e o presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos de Londrina (AEA/LD), o também engenheiro agrônomo
Florindo Dalberto, se manifestaram publicamente contra.
“Não tenho nada contra a nutricionista Marisol Chiesa, mas
acredito que poderiam ter escolhido um profissional da área”, diz
Dalberto, que tentou, sem sucesso, audiência com o prefeito e
representes do executivo para tratar do tema.
O presidente do CREA-PR reforçou o apoio à AEA/LD enviando ao prefeito Barbosa Neto um ofício para considerar o
posicionamento da entidade de classe. Na imprensa local, Cabrini disse que “é muito mais que uma questão
emblemática do que de competência.” Disse ainda
acreditar que a secretária esteja amparada por técnicos, mas afirmou “que o prefeito deveria ter essa
consideração histórica”. (por Muriel Amaral)

uma atuará num setor (piloto) da economia local: confecção em Caruaru (PE),
comércio em Porto Alegre (RS), agronegócio em Morrinhos (GO) e construção
civil em Curitiba (PR).
“Esses pilotos foram selecionados
por apresentarem uma elevada incidência de informalidade, capacidade
de mobilização social e de resolução de
conflitos, além da existência de cooperação interinstitucional”, diz o gerente
da Regional Curitiba, engenheiro eletricista Mário Guelbert Filho. “O intuito
é envolver os Estados para devolver a
atitude de formalização de profissionais
do segmento”, conclui. (por Daniela Licht)

REGIONAL PONTA GROSSA

Mais benefícios
A população de Telêmaco Borba já pode contar com os benefícios
do Programa Casa Fácil. Um termo de cooperação assinado, em abril,
entre o município, CREA-PR e Associação dos Engenheiros de Telêmaco Borba (AETB) garantiu a implantação do programa, que deve atender
mensalmente pelo menos 15 famílias.
Além do Casa Fácil, também foi firmado um termo de cooperação
para a troca de informações diversas com a finalidade de otimizar os
procedimentos de fiscalização do CREA-PR e prefeitura. Para o prefeito
Eros Araújo, a parceria é um passo importante para o desenvolvimento
de Telêmaco. “Estamos planejando o futuro da cidade e dos moradores,
num ciclo virtuoso somatório entre as instituições, unidas pela comunidade”, avalia o prefeito.
O presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Álvaro J. Cabrini
Jr., também ressaltou a importância da parceria. “Estamos
aqui porque queremos projetos bons e de futuro
em todo o município. Também queremos
garantir e manter nosso apoio”, diz Cabrini. (por Jocelaine dos Santos)

REGIONAL MARINGÁ
No Brasil, profissionais da
Espanha buscam parceria
Em abril, o presidente do CREA-PR, o engenheiro
agrônomo Álvaro J. Cabrini Jr., participou, em Maringá, do encontro da diretoria do Sinduscon Noroeste
do Paraná (Sinduscon-NOR/PR) com representantes
do Colegiado de Arquitetos e Engenheiros de Edificação de Barcelona, instituição semelhante ao Conselho.
“A interação dos dois países representa a expansão
do conhecimento e do mercado. Debatemos possibilidades de parcerias e trocamos experiências sobre a
atuação dos profissionais e das entidades”, diz Cabrini.
(por Verônica Mariano)

ideias Para o presidente do Sinduscon, Marcos Mauro
Moreira, o Colegiado espanhol busca intercâmbio profissional e
troca de informações técnicas

REGIONAL PATO BRANCO Fiscalização eletrônica na área central

vigilância

total

Leonardo Handa

A prefeitura de Pato Branco está instalando, em pontos críticos do perímetro urbano, um sistema de fiscalização eletrônica.
Ao todo, são cinco lombadas eletrônicas, 16 pardais e oito furões.
De acordo com o diretor do Departamento de Trânsito (Depatran), Ivo Brandalize, a fiscalização eletrônica dará mais segurança à população, além de controlar o limite de velocidade de veículos e o respeito à sinalização (semáforos e faixas de pedestres).

Revista

controle Sistemas de monitoramento do
trânsito estão instalados nas ruas e avenidas de maior
movimentação da cidade de Pato Branco

Já os pardais estão em ruas de intensa circulação de carros e
pedestres. O limite de velocidade das lombadas eletrônicas será
de 40 km/h. Até o fechamento dessa matéria, os equipamentos só estavam instalados e não se encontravam em funcionamento. “O trânsito é uma preocupação permanente e estamos
trabalhando para sua modernização e segurança”, diz o diretor.
(por Leonardo Handa)

CREAPR

Os furões, nome popular do equipamento que registra a velocidade, avanço de sinal ou de faixa de pedestre, foram instalados
na avenida Tupi (principal da cidade) com rua Oswaldo Aranha,
na rua Guarani com rua Ibiporã e na rua Caramuru com rua
Itacolomi.
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Luiz Alonso

PALAVRA

Perguntas e respostas

HABITAÇÃO
Arquiteta e
urbanista, Raquel
é hoje uma
das maiores
autoridades no
tema no mundo

DESAFIOS No Brasil, há falta de casas e áreas onde possam ser construídas

moradia

adequada
Para Raquel Rolnik, o planejamento urbano é
fundamental para acabar com as necessidades
habitacionais do País, mas as reformas do
estado na área ainda não aconteceram

por Maigue Gueths e Flavio Arantes
Raquel Rolnik é uma das maiores autoridades mundiais em moradia. Tanto que foi
indicada para ser relatora especial do Conselho de Direitos Humanos da Organização
das Nações Unidas (ONU) para o Direito à Moradia Adequada, cargo que a faz responsável por monitorar a implementação do direito em todo mundo.
O trabalho não parece assustar essa arquiteta e urbanista, que já ocupou outros
postos importantes da vida pública brasileira. Entre eles, a Diretoria de Planejamento
da cidade de São Paulo (entre 1989 e 1992), Coordenadoria de Urbanismo do Instituto
Pólis (entre 1997 e 2002) e Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério
das Cidades (2003 a 2007). Autora dos livros “A Cidade e a Lei”, “O que é Cidade” e
“Folha Explica: São Paulo”, atualmente também apresenta a coluna “Nossa Cidade”,
na BandNews FM.
Hoje, divide seu cargo como professora em tempo integral da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU), da Universidade de São Paulo, com a tarefa de relatora, um
trabalho voluntário, para o qual não recebe nenhuma remuneração. “É uma função de
especialista independente. Não represento o Brasil, assim como não integro os quadros
da ONU, o que permite que eu funcione como uma espécie de ombudsman, de modo
que possa reportar e relatar, e essa é a minha missão, à ONU como está sendo a implementação do direito à moradia adequada em todo o mundo”, diz ela em entrevista
especial para a revista do CREA-PR.

PALAVRA

Perguntas e respostas

Qual o conceito de uma moradia adequada?

A PROFISSIONAL
Raquel
Rolnik
arquiteta e urbanista
especializada em planejamento
e gestão da terra urbana
+ Professora da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São
Paulo -FAUUSP
+ Relatora Especial para o Direito à
Moradia do Conselho de Direitos
Humanos da ONU
+ Diretora de Planejamento da Cidade de
São Paulo (1989 -1992)
+ Secretária Nacional de Programas
Urbanos do Ministério das Cidades
(2003-2007)
+ Coordenadora de Urbanismo do Instituto
Pólis (1997-2002)
+ Prestou consultoria a governos,
organizações não governamentais
e agências internacionais, como
UNHabitat, em política urbana e
habitacional
+ É autora do livro “A Cidade e a Lei”, “O
que é Cidade”, além de vários outros
artigos e livros sobre a questão urbana
+ Colabora regularmente com a imprensa
em temas de urbanismo, tendo mantido
programa diário sobre o tema, na rádio
CBN SP, Radio Nacional e, atualmente,
na BandNews FM.

ROLNIK O direito à moradia adequada é pensado como um componente
essencial para uma qualidade de vida adequada. Significa que vai muito além da ideia da casa de quatro paredes; envolve possibilidade de
acesso, a partir do lugar onde se vive, não apenas a infraestrutura, equipamentos, mas também as oportunidades de trabalho, oportunidades
econômicas, os meios de sobrevivência. Ou seja, as oportunidades para
o desenvolvimento humano em um patamar digno. Importante dizer
que esse conceito está baseado em legislações e pactos internacionais,
estabelecidos entre os países no âmbito da ONU.
Como é o seu trabalho na ONU para que a moradia adequada seja um direito e
uma realidade para todos?
ROLNIK Para poder monitorar e implementar os pactos internacionais estabelecidos entre os países, o Conselho dos Direitos Humanos designou
para cada um dos direitos, tanto civis e políticos, como econômicos, sociais e culturais, um relator para o mundo. Não existe uma estrutura
para fazer esse trabalho, nós recebemos denúncias de violação, pedimos
esclarecimentos aos governos, preparamos relatórios temáticos e fazemos
missões especiais aos países duas vezes por ano.
A senhora desempenha esse trabalho para o mundo todo. O que diferencia a
realidade do Brasil de outras nações? O que o Brasil tem de positivo?
ROLNIK Tem muitas semelhanças e muitas diferenças. O Brasil, assim
como outros países do chamado Sul – América Latina, África do Sul,
Índia, Ásia –, não conseguiu estabelecer um grau básico de urbanidade
e adequação de moradia para todos os seus cidadãos. Há um grande
contraponto em relação aos países do mundo desenvolvido. Mas se compararmos a situação do Brasil com os países em que a moradia também
não é adequada há elementos da nossa história que nos colocam à frente
e outros, atrás. O que coloca à frente é o fato de o País ter avançado
no reconhecimento do direito de quem está situado precariamente na
cidade poder receber investimentos, consolidar a sua situação. Isso aconteceu através de programas de regularização das favelas, regularização
fundiária, programas de investimento. O direito à moradia está escrito
em nossa Constituição, assim como nossa legislação também reconhece
os direitos dos assentamentos irregulares, das ocupações.
E o que o Brasil tem que fazer para garantir esse direito a todos os brasileiros?
ROLNIK Temos dois grandes desafios. O primeiro é superar a ideia de que
a inserção da população de baixa renda se dá por meio da informalidade
e precariedade. Mantendo essa característica, não paramos a máquina da
exclusão territorial. Isso nós não conseguimos parar e, infelizmente, até
hoje imagina-se que à medida que se aumentar a oferta de moradias, essa
máquina vai parar.

Significa que o problema não é falta de casas, mas onde construir?
ROLNIK Pois é. Nós também não conseguimos enfrentar um tema fundamental que é o tema da terra, da política fundiária. Sem uma política de
manejo do solo urbano, os subsídios para moradia oferecidos aos setores
de baixa renda estão sendo transferidos para o preço da terra, que fica
cada vez mais cara, principalmente a bem localizada, servida de infraestrutura, aquela onde se pode acessar empregos, trabalhos, oportunidades, a terra adequada para uma moradia adequada. O resultado é que
os pobres ou continuam cada vez mais fora do sistema ou vão morar
longe, trazendo problemas enormes para as pessoas e para as cidades
como um todo.
O que fazer para barrar essa situação?
ROLNIK O Estatuto das Cidades e planos diretores têm instrumentos para
romper essa barreira, mas nada disso é implementado. No Brasil, ainda
há uma linha hegemônica de estrutura do desenvolvimento urbano, que
é a linha do mercado imobiliário, que vê a moradia como patrimônio e
não como direito humano para todos. Essa tem sido a posição do Brasil
que, ao contrário de países desenvolvidos, não fez uma intervenção no
mercado fundiário para garantir que um pedaço importante da terra
pudesse ser preservado para a produção de habitação social.
Qual o papel de urbanistas, arquitetos e engenheiros para resolver essa difícil
equação?
ROLNIK Sou arquiteta e urbanista e acredito no planejamento como fundamental para expressar o direito à moradia. O problema é que, embora tenhamos experimentado o processo participativo na elaboração dos
planos diretores das cidades, não houve uma reforma do Estado nessa
área como, por exemplo, teve na área da saúde, e que definisse recursos
para a área. Assim, perpetua uma situação onde os municípios são dependentes do governo federal e estadual para poder fazer investimentos
na área de desenvolvimento urbano. Eles fazem um planejamento de
suas necessidades, mas a implementação depende de processos de acessos a recursos totalmente alheios a esse processo de planejamento.
Dentro dessa situação, o tão falado déficit habitacional existe ou não?
ROLNIK Eu não uso mais o conceito de déficit, mas sim de necessidades
habitacionais, porque o pressuposto por trás da ideia de déficit é de falta
de unidades habitacionais, que devem ser produzidas. Essa é a cara da
política urbana brasileira, que tem essa marca desde a sua origem como
política nacional, a partir dos anos 60. É uma política de financiamento
da produção da indústria da construção civil no mercado residencial,
que é necessária, mas infelizmente política habitacional não é só isso.
Por isso, insisto em uma política urbana integrada, que consiga ofertar
moradias com mobilidade urbana, ou seja, moradia articulada a sistemas
de transporte coletivo de massa estruturadores da cidade, articulada à
produção de qualidade de vida na cidade.

“

No Brasil, ainda há
uma linha hegemônica
de estrutura do
desenvolvimento urbano
que vê a moradia como
patrimônio e não como
direito humano para todos”

“

O direito à moradia
está escrito em nossa
Constituição, assim
como nossa legislação
reconhece os direitos dos
assentamentos irregulares,
das ocupações”

“

Insisto em uma política
urbana integrada que
consiga ofertar moradias
com mobilidade urbana,
ou seja, articuladas à
produção de qualidade
de vida na cidade”

GUIA cREA

Novidades a seu favor

Leandro Taques

SENTENÇA Julgamento da Câmara de Arbitragem tem validade jurídica

decisão final
Cláusula compromissória é opção ao foro
judicial ainda pouco conhecida

ágil
Para Daniel Lopes Moraes
e Rolf Gustavo Meyer,
cláusula economiza em
tempo e custos

A opção pela cláusula compromissória nos contratos para a execução de
obras e serviços técnicos determina que
a solução de um possível conflito ou
descumprimento de contratos seja dada
pela Câmara de Mediação e Arbitragem
(CMA) do CREA-PR. Com essa determinação não é preciso levar as questões

ao foro judicial. A arbitragem é prevista
em lei e sua sentença tem a mesma validade jurídica de uma sentença judicial
em última instância, não podendo ser
alterada pelo juiz.
A utilização da arbitragem para a solução de conflitos pode ser feita por qualquer profissional e são raras as exceções

de casos que ela não engloba. “A arbitragem atua num amplo aspecto. É praticamente completa”, avalia o presidente da
Comissão de Mediação e Arbitragem do
CREA-PR, o engenheiro eletricista Rolf
Gustavo Meyer. Para ele, a prática deve
se “tornar mais conhecida entre os profissionais, porque todos os que a conhecem
optam por utilizá-la.”
Em comparação ao foro judicial, a
arbitragem determinada pela cláusula
compromissória garante mais agilidade na resolução dos casos, custos menores e sigilo. Apenas as partes sabem
da ação, enquanto, na justiça, se torna
pública. “A arbitragem é mais simples e
menos formal, tem melhores condições
para o acordo. Todos se beneficiam”,
diz o engenheiro civil Daniel Lopes de
Moraes, membro do Conselho Técnico
e dos quadros de mediadores e árbitros
da CMA.
A Lei de Arbitragem, nº 9.307, foi
criada em 1996. A cláusula compromissória está presente na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Caso não seja
assinada durante o contrato, é possível
incluí-la posteriormente. Para mais informações sobre a cláusula compromissória,
o interessado deve entrar em contato com
a CMA pelo telefone (41) 3350-6727.

COMPOSIÇÃO Câmara de Mediação e Arbitragem possui profissionais preparados para atuar

Revista
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Por mês, cerca de 30% dos contratos optam por possuir a
cláusula compromissória; isso equivale a sete mil ARTs
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A Câmara de Mediação e Arbitragem do
CREA-PR foi criada em 2002, com a finalidade
ajudar os profissionais do sistema e usuários de
seus serviços. Integram os quadros de Mediadores e de Árbitros da CMA cerca de 20 profissionais preparados atuarem nas respectivas áreas.
O conselho técnico, constituído por especialistas em Mediação e Arbitragem, tem a
finalidade de garantir a qualidade e ética dos
trabalhos realizados, bem como incluir ou ex-

cluir os profissionais nos quadros de mediadores e árbitros. O conselho consultivo é composto por conselheiros do CREA-PR, que atuam
no acompanhamento das atividades da CMA e
como elo entre a Câmara e o Conselho.
Desde a implantação, foram assinadas
mais de 150 mil ARTs com a cláusula compromissória. Atualmente, por mês, cerca de 30%
dos contratos optam por essa medida, o equivalente a sete mil ARTs/mês.

mais
BIET É uma sociedade civil que faz parcerias para coleta seletiva do “e-lixo”

Destino
certo
Parceria do CREA-PR
com Biet busca soluções
inovadoras para o descarte
de componentes de
equipamentos eletrônicos
Com o objetivo de elaborar ações educativas, socioambientais e socioeconômicas relacionadas à coleta e destinação adequada do lixo
eletrônico, o CREA-PR firmou parceria com o
Instituto Brasileiro de Ecotecnologia (Biet).

De acordo com o presidente do Biet,
engenheiro civil Maurício Fraletti, o convênio quer despertar nos jovens e resgatar
nos profissionais mais experientes conceitos de sociabilidade, ética e cidadania.
“Através da união queremos encontrar
soluções tecnológicas, criativas e inovadoras brasileiras, que facilitem a continuidade da evolução humana. É importante que todos se conscientizem sobre o
descarte correto de resíduos da indústria
eletrônica, peças e componentes de equipamentos de informática, inclusive dos
aparelhos celulares, eletroeletrônicos e
eletrodomésticos”, diz Fraletti.
O Biet é uma sociedade civil de ca-

ráter científico e educacional, apartidária
e sem fins lucrativos. Tem como finalidade defender o meio ambiente através
de ações pautadas na reutilização, reciclagem e destinação apropriada do lixo,
sem causar danos ecológicos.
Para disseminar seus ideais, o Biet
formaliza parcerias estratégicas com
instituições representativas à sociedade.
Fraletti comenta que os convênios “visam à capilarização de pontos de coleta
do e-lixo, difundir seus conceitos para
a comunidade e para outras entidades,
minimizar os efeitos adversos do lixo
eletrônico e maximizar a utilização dos
recursos naturais da Terra”.

educação Biet está criando centros de estudos e pesquisas ecotécnicas
Lixo eletrônico pode virar kits de inclusão digital em escolas
e instituto recolhe produtos descartados, basta agendar
(41) 9932-0168 ou enviar um e-mail ao
Instituto para agendar a data de coleta ou
entrega: falecom@biet.org.br

+ no site da revista
	Conheça o Biet.
Como surgiu e
por quê

CREAPR

é utilizada para a confecção de produtos,
como kits para escolas que promovam a
inclusão digital e tecnológica, robótica e
bijuterias, entre outros. Dessa maneira,
os espaços representam uma oportunidade para geração de emprego, respeito ao
meio ambiente e inclusão social.
Pessoas físicas ou jurídicas que queiram se desfazer de produtos eletrônicos
devem entrar em contato pelo telefone

Revista

Para otimizar a coleta, reutilização e
descarte eficiente do lixo eletrônico, o
Biet está criando uma rede de Centros de
Educação, Estudos e Pesquisas Ecotecnológicas, onde o material, entregue pelas
entidades parceiras, demais instituições e
sociedade em geral, é armazenado e reaproveitado.
Por meio de cursos e oficinas abertas
à comunidade, a matéria-prima coletada
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PRESENÇA Programa já conta com 70% de participação dos estudantes

Leandro Taques

CREAjr e as Universidades
Atuação conjunta
de membros
dirigentes,
coordenadores de
cursos e conselheiros
amplia o alcance do
programa

Revista
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CONSCIÊNCIA No CREAjr-PR, Daiane quer ir além dos conhecimentos acadêmicos
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Daiane Rossi cursa o 5º ano de Engenharia Civil na Pontifícia Universidade
Católica (PUC) em Curitiba. Para ampliar
os conhecimentos sobre a legislação e as
normas que regulamentam a profissão,
ela buscou o CREAjr. Em pouco tempo,
tornou-se membro dirigente, um representante dos estudantes comprometido
em ampliar o vínculo entre a Universidade e o CREA-PR.
O principal objetivo é levar conhecimento aos demais alunos que, associados
ao CREAjr, são chamados de membros
corporativos. “Existem questões essenciais que precisam ser debatidas para o
bom exercício, a defesa e a valorização dos
futuros profissionais”, afirma Daiane.
O membro dirigente tem um mandato de dois anos. É responsável pelo cadastramento de novos membros corporativos
e pelo cumprimento de uma pauta mínima, composta por palestras sobre temas
como atuação do CREA-PR e do CREAjr,
atribuição profissional, responsabilidade
técnica, ética profissional e Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART). “Contamos com uma participação de 70% dos
estudantes, em especial os do primeiro
ano”, diz a estudante.

Com o suporte das coordenações
de curso, é possível ampliar o leque
de atividades ligadas ao CREAjr, incluindo assuntos de interesse dos acadêmicos e dos professores. Um exemplo vem do Curso de Agronomia da
Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (UNIOESTE), onde o CREAjr está presente desde 2008. O engenheiro agrônomo Nardel Luiz Soares
da Silva, coordenador do Curso, afirma que esta interação contribui tanto
na formação dos alunos, que passam
a conhecer melhor a organização da
categoria, quanto no surgimento de
novas lideranças profissionais. “É um
excelente trabalho, que vem ajudando
a fomentar as atividades promovidas
na universidade. Em contrapartida o
número de acadêmicos inscritos no
programa vem aumentando”, diz.

MAIS
Os números do CREAjr,
Presente em todas as IES
do Paraná

9.122
164
13

número de membros corporativos
número de membros dirigentes
(titulares e suplentes)
o número de IES que têm membros
corporativos mas não têm membros
dirigentes

Os canais de
comunicação do programa
Site www.creajr-pr.org.br
E-mail creajr@crea-pr.org.br
Blog creajrpr.wordpress.com
Boletins eletrônicos semanais aos
coordenadores de curso e aos estudantes

+ no site da revista
	Quais as instituições
de ensino que ainda
não participam do
programa e o papel
do conselheiro do
CREA

Os benefícios
Banco de Estágios
E-mail domínio CREAjr-PR
Registro de Atividade Técnico-Acadêmica

CRIME Profissionais e leigos poderão ser punidos por erros ou omissão

Responsabilidade técnica
Projeto de deputado federal
de Pernambuco prevê
prisão de até quatro anos,
em caso de constatação de
conduta dolosa

co ou do leigo que projeta e executa uma
obra ou serviço sem um profissional habilitado. Na maioria dos casos, a responsabilidade fica limitada à esfera civil, isto
é, patrimonial. Assim, o profissional ou
leigo responde apenas financeiramente.
Pelo projeto do deputado Maurício
Rands, existirá o crime mesmo que não
haja nenhum resultado material ou físico.
Apenas a existência do erro (culposo ou
doloso) de projeto ou execução em construções civis constituirá conduta criminosa e poderá ser aberto inquérito policial
e/ou proposta ação penal pelo Ministério
Público contra os responsáveis.

Leandro Taques

Tramita na Câmara Federal o projeto de lei nº 5.716/2009, do deputado
Maurício Rands (PT-PE), que pretende
criminalizar erros em projetos ou nas
execuções de obras civis. Caso aprovado, “expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, em

razão de erro no projeto ou na execução
da construção” constará no Código Penal
Brasileiro como crime.
A pena, caso constatada conduta dolosa (ação de má-fé, com ciência das consequências), irá variar de um a quatro anos
de prisão, além de multa. Caso seja uma
conduta culposa (decorrente de omissão,
negligência ou imperícia), de seis meses a
um ano de prisão.
Atualmente, nas construções civis, em
apenas casos mais graves, como de desabamento com óbitos e lesões corporais, é
que poderá haver uma responsabilização
criminal do profissional responsável técni-

Atento Gerente do departamento Jurídico do CREA-PR, Marcelo Caribé

MUDANÇA Projeto do deputado visa aumentar responsabilidade

CREA-PR O projeto de lei está relacionado às atribuições do Conselho

Profissional que somente assina ART, mas não presta serviço técnico
adequado em uma obra também poderá ser indiciado
publicação do projeto de lei 5.716/2009,
poderá caracterizar conduta criminosa.

+ no site da revista
	Conheça o projeto
e os argumentos do
deputado
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Ocorre que, por vezes, verifica-se a
presença meramente formal de um profissional habilitado no intuito de apenas regularizar documentalmente a obra. Ou seja,
em algumas obras irregulares, existe um
profissional que emitiu a ART, mas que não
presta efetivamente o serviço técnico que
foi descrito nesse documento. Essa ação
é também ilícita, porque contraria a Lei
nº 5.194/66 e, após eventual aprovação e

Revista

Na fiscalização rotineira do CREA-PR,
são constatadas obras ou serviços de construção civil sem nenhuma participação de
um profissional legalmente habilitado perante o CREA-PR.
Os responsáveis técnicos por projetos e execuções de construções civis são identificados por
meio da Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), documento de emissão obrigatória pelos
profissionais registrados no Conselho.
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SELO Não existe no Brasil uma definição adequada de construção sustentável

c o n s ci ê ncia
Leandro Taques

Apesar de reconhecer as
certificações internacionais,
arquiteta defende que
sustentabilidade está
também na ideologia do
profissional

PERGUNTAS Em seu
mestrado, Sílvia quer saber o que
realmente é sustentabilidade

por Maigue Gueths

A indústria da construção é um dos
segmentos da economia de maior impacto ambiental. Diante dessa constatação, os chamados “prédios verdes”,
com características que os enquadram
como sustentáveis, começaram a ganhar espaço na construção civil brasileira, inclusive com pedidos de certificação, que garantem construção
ambientalmente correta.
Mas, afinal, o que é uma construção
sustentável? Quais as garantias de que
um empreendimento dito sustentável foi
mesmo concebido sob regras rigorosas
de preservação do meio ambiente? Esses
são alguns questionamentos levantados
pela arquiteta Sílvia Pedroso Xavier,
que escolheu justamente os conceitos de
sustentabilidade como tema de seu mestrado, no curso de Engenharia Civil da
Universidade Federal do Paraná (UFPR).
“A certificação ambiental é uma proposta interessante. Mas não diz que uma

edificação certificada seja sustentável”,
defende. Para ela, tanto a certificação
americana Leed (Liderança em Energia
e Desenho Ambiental), como a francesa Acqua (Alta Qualidade Ambiental)
são “sistemas ótimos”, mas feitos para
outros países e não atendem à realidade
do Brasil. “Um empreendimento certificado significa apenas que seguiu os critérios do selo, mas não significa que não
houve impacto ambiental”, diz.
Na avaliação da arquiteta, a certificação acaba tendo muito mais uma função
de marketing. Por isso, defende a ideia
de que os profissionais devem pensar
“além da certificação” e buscar soluções
sustentáveis. “Muitas decisões na obra
podem se pautar pelas questões ambientais”, diz, lembrando que cabe ao profissional conhecer e indicar produtos de
menor impacto, de maior durabilidade,
com menor gasto em transporte, recicláveis, entre outros. “Eu acredito que a
busca pela sustentabilidade tem que estar na ideologia do profissional”, resume.

PESQUISA Questionário mostra conhecimento dos profissionais na assinatura

Revista
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Consulta feita por arquiteta da UFPR, com auxílio do CREAPR, aponta falta de informação e especificação de produtos
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A arquiteta Carina Zamberlan Flores
também tem a sustentabilidade como ponto
central de sua dissertação de mestrado, na
UFPR, que busca definir os critérios usados
pelos profissionais para escolha de materiais
mais sustentáveis na construção. Para isso,
elaborou um questionário que foi enviado
pelo CREA-PR aos profissionais, por e-mail.

“Quero saber o que o arquiteto busca conhecer na hora de especificar um material. Ele se
preocupa com o custo, estética, durabilidade,
impacto ambiental?”, questiona.
Até metade de maio, dos 20 mil questionários distribuídos, 316 foram respondidos, o que possibilitou levantar algumas informações. De modo geral, os entrevistados

disseram ter interesse em conhecer e pesquisar os materiais, o que é feito em geral
pela internet. A maioria, no entanto, disse ter
dificuldade para encontrar as especificações
dos produtos. Para Carina, no mínimo, este
é um indício de que há carência de material
técnico com informações sobre os produtos
no mercado.

sustentável
DIFERENCIAL Profissionais já podem se inscrever para certificação

Programa de Excelência em Projetos para Edificações do
CREA-PR entregará os primeiros certificados ainda este ano
O Programa de Excelência em Projetos do CREA-PR está trabalhando
forte na excelência de projetos de edificações. Por enquanto, oferece cursos
para a fase de projetos. Em breve, novos
cursos para execução e manutenção de
edificações e Licenciamento Ambiental.

Os profissionais já podem se inscrever para a certificação dos projetos apresentados em atendimento ao regulamento do programa. O certificado é emitido
por instituições de ensino cadastradas
junto ao Conselho. A primeira instituição
certificadora é a Universidade Tecnológi-

ca Federal do Paraná (UTFPR), campus
Campo Mourão. “É um grande instrumento de valorização do profissional”, diz o
coordenador do programa, o administrador Claudemir Prattes. Cerca de 50 profissionais estão aptos a receber e outros
400 estão fazendo os cursos.

VERDE Tijolo usa pó de mármore que seria descartado no meio ambiente

Com ajuda do centro de pesquisas da PUC-PR, alunos
inventam soluções criativas para construções sustentáveis
tijolo e é feito com pó de mármore, substância
altamente poluente que costuma ser descartada no meio ambiente. A universidade registrou a
patente do produto e agora busca parcerias para
a produção em escala industrial.

+ no site da revista
	O Casa Fácil
sustentável e a busca
de empresários para
credenciar Wood Frame
no SFH
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casas com pneus, tijolos fabricados com restos
de entulhos, entre outros.
Outra invenção é o tijolo ecológico, que
está sendo usado na construção do abrigo de
resíduos do campus da PUC, em São José dos
Pinhais. O abrigo terá, ainda, telhado verde,
aquecedor solar, uso da água de chuva, hortas
verticais urbanas.
O tijolo ecológico foi desenvolvido por alunos de engenharia civil. Não requer a queima do
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Desde 2005, o Setor de Ciências Exatas
e de Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica (PUC-PR) mantém o Ecohabitare Centro
de Pesquisas, que envolve alunos de diversos
cursos, como engenharia civil, arquitetura e
engenharia ambiental, na busca de soluções
sustentáveis para casas populares. Entre algumas das invenções do grupo estão: telhas de
garrafas PET e/ou tubos de PVC, divisórias feitas
de tetrapak e latinhas de alumínio, fundação de
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EMPREENDEDORISMO Em 2009, no PR, foram abertas 56.023 novas empresas e filiais

Entre as 13 nações do G-20, o Brasil
ocupa a segunda colocação no ranking
das mais empreendedoras, porém o
sucesso depende do domínio da área

Revista
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por Denise Ribeiro
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O Brasil vem se destacando no cenário internacional no que diz
respeito a iniciativas empreendedoras. De acordo com a pesquisa GEM
2009 (Global Entrepreneurship Monitor), divulgada no último mês de
abril, de cada cem brasileiros em idade adulta, 15,3 realizaram alguma
atividade empreendedora no ano passado, somados empreendimentos
novos (que surgiram nos últimos três anos e meio) e empreendimentos
nascentes (com até três meses de vida ou ainda em processo de criação),
totalizando 18,8 milhões de novos empreendedores.

A pesquisa é executada no País
pelo Instituto Brasileiro da Qualidade
e Produtividade (IBQP), em parceria
com o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Entre as 13 nações do G-20 com nível de desenvolvimento comparável ao
brasileiro, analisadas pela pesquisa, o
Brasil ocupa a segunda colocação no
ranking das mais empreendedoras,
atrás apenas da China.
No Paraná, foram abertas 56.023
novas empresas e filiais em 2009. E
outras 20.246 foram extintas, segundo levantamento da Junta Comercial
do Paraná. Restando um saldo positivo
superior a 35 mil empresas a mais em
funcionamento no ano passado. Entre
janeiro e abril de 2010, o Estado ga-

nhou 17.491 novas empresas e filiais.
Enquanto, no mesmo período, foram
extintos 5.902 empreendimentos.
Ainda segundo a pesquisa GEM
2009, as mulheres representam 53%
do total de empreendedores no Brasil. E
mais da metade (52,5%) dos novos empreendimentos do País estão nas mãos de
brasileiros com idade entre 18 e 34 anos.
Para o coordenador Estadual de
empreendedorismo do Sebrae, Emerson Cechin, identificar uma oportunidade e abrir um negócio na área
de domínio do profissional diminui
a chance de erros. “O empreendedor
deve explorar um conhecimento específico seu, em função da necessidade
presente no mercado e que não está
sendo atendida”, recomenda.

Foi o que fez o engenheiro eletricista Luis Roberto Van Den Berg, fundador e um dos diretores da Zeit. A
empresa, criada em 2001, começou desenvolvendo placares eletrônicos, mas
se consolidou com o desenvolvimento
de automação ferroviária. “Um amigo
que trabalhava na ALL (América Latina
Logística) nos falou dessa necessidade e
nós vimos que era um bom negócio.
Bem melhor que os placares, porque viver de esporte no Brasil é uma atividade semi-impossível”, comenta Van Den
Berg. Recentemente, a empresa foi
adquirida por uma multinacional que
viu no negócio uma boa oportunidade
para seu plano de expansão no Brasil. A
negociação teve início em novembro de
2009 e foi concluída em abril.

EDUCAÇÃO O estímulo começa na universidade e alunos contam com apoio de organizações públicas

Apesar de não ser disciplina, o empreendedorismo é
estimulado ao longo da formação, diz coordenador da UFPR

talento
Cesar Ofuchi, Rafael José
Daciuk e Geraldo Tabaquini
são sócios da Engaut

Rodolfo Bührer

com o que a gente gosta, a inovação”, conta
Daciuk. Atualmente a empresa atua, em parceria com a UTFPR, num projeto financiado
pela Petrobras e pela Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep).

CREAPR

desenvolvidas com o suporte da instituição.
O programa atende, inclusive, os ex-alunos.
“A UTFPR também propicia uma formação
empreendedora aos nossos alunos, tanto em
seu próprio negócio, quanto na sua carreira
profissional”, ressalta a diretora da Agência
de Inovação da UTFPR, professora Vanessa
Ishikawa Rasoto.
Com o estímulo da UTFPR, o engenheiro eletrônico Rafael José Daciuk abriu a
Engaut, junto com outros três sócios. Entre 2006 e 2009, a empresa atuou
como coexecutora de um projeto de pesquisa financiado
pela Fundação Araucária.
“Ficamos bem motivados.
A gente queria ter um negócio nosso para trabalhar
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Apenas recentemente o empreendedorismo começou a ganhar status de disciplina dentro das universidades, para além dos
domínios das faculdades de Administração.
De acordo com o coordenador do curso de
Engenharia Química da Universidade Federal
do Paraná (UFPR), Alexandre Knesebeck,
a grade curricular do curso ainda não tem
disciplinas que abordem diretamente o empreendedorismo.
Mas, segundo o coordenador, ao longo
da formação o aluno é estimulado a ser próativo e a empreender, mesmo como funcionário. “O engenheiro tem que saber propor
novas ideias, precisa ter senso crítico do
processo, ter criatividade, tomar decisões e
não trabalhar só com aquilo que já existe”,
afirma Knesebeck.
Na Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR), os alunos dos cursos de
engenharia já dispõem de uma disciplina específica sobre empreendedorismo, além de
uma pré-incubadora e uma incubadora tecnológica, onde novas empresas podem ser
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NOVIDADE Lei vai promover a inovação tecnológica no Paraná

Em fase de estudos, lei segue em discussão num grupo
formado pelo Estado, Fiep, instituições de ensino e empresas
A expansão do empreendedorismo na área
tecnológica no Estado deve ganhar uma aliada em breve. A exemplo da Lei de Inovação
Tecnológica, que incrementou o setor a nível
federal, o Paraná começa a estruturar sua própria Lei de Inovação.
Segundo informações do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Nildo Lübke, fornecidas por meio da assessoria
de imprensa, o anteprojeto da Lei Estadual de
Inovação está em fase de estudos, atendendo
determinação do governador Orlando Pessuti.

A matéria está em discussão por um grupo de
estudos formado na Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e que
conta com a participação de instituições como
a Federação das Indústrias do Estado do Paraná
(Fiep), empresas de inovação e as instituições de
ensino superior federais, estaduais, filantrópicas
e privadas. Concluídos os trabalhos, o anteprojeto
será encaminhado ao governador e em seguida
ao Legislativo.
Para a coordenadora de Fomento da Fiep, Andrezza Oikawa Rocha, a lei inserirá o Paraná de

forma definitiva no contexto nacional de fomento
às atividades de empresas inovadoras. Espera-se
que a lei amplie as possibilidades de apoio nas
modalidades de subvenção econômica, financiamentos e repasses de recursos por fundos
de investimentos. “Terá um forte impacto, com
a ampliação dos incentivos para a inovação nas
empresas. A lei deverá colaborar, inclusive, para
desmistificar o conceito de inovação tecnológica,
e demonstrar que é possível inovar independentemente do setor e do porte da empresa. Será uma
mudança de paradigma”, avalia a coordenadora.

Mauá Nas imagens, detalhes da usina hidrelétrica, que está sendo construída pela J. Malucelli na região dos Campos Gerais
GIGANTES J. Malluceli se destaca no cenário nacional

Construtora paranaense será a única
do Estado na obra da Usina de Belo Monte

Revista
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Com patrimônio líquido de R$ 225 milhões, a
J. Malucelli Construtora de Obras é hoje uma das
12 maiores do Brasil na construção pesada. A construtora foi a primeira das 45 empresas do grupo J.
Malucelli. Atualmente, emprega 42 profissionais
da engenharia civil, elétrica e mecânica. Apenas
na obra da Usina Hidrelétrica Mauá, na região dos
Campos Gerais, nos municípios de Telêmaco Borba
e Ortigueira, são 25 engenheiros em atividade. “A
construtora ainda é o meu xodó. Todos os dias faço
expediente aqui”, afirma o fundador Joel Malucelli.
Para ele, a obra da Usina Mauá, maior em
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execução no Paraná hoje, foi o que credenciou a
construtora para a obra da Usina Hidrelétrica de Belo
Monte, no rio Xingu, em Altamira (PA). “Além de estar de acordo com o cronograma, se constituiu em
uma obra limpa, muito moderna de ser executada. O
que deixou as autoridades que estiveram lá impressionadas”, afirma o empresário. A J. Malucelli será a
única construtora paranaense a participar da obra de
Belo Monte. “Isso certamente dará à construtora e
ao Paraná um grande destaque no cenário nacional
de grandes empresas da construção pesada”, comemora o presidente do grupo J. Malucelli.

Na Usina Hidrelétrica Mauá, a construtora está
executando 4.750 m3 de concreto por dia. A obra
teve início em 2008 e deve ser concluída em dezembro de 2011. O valor total estimado é de R$ 1 bilhão.
Na Usina de Belo Monte, a J. Malucelli será responsável por R$ 3,5 bilhões em construção. O custo
total da obra, segundo estimativas do Ministério de
Minas e Energia, será de R$ 19,6 bilhões. O grupo J.
Malucelli também participará como investidor.

presença
Joel Malucelli destaca
a importância do quadro
técnico qualificado para
sucesso da empresa

História de sucesso
Conheça quatro
empresas do
Paraná fundadas
por profissionais
associados
ao CREA

Doria Construções

+ no site da revista
	Conheça
o Centro
Internacional de
Tecnologia de
Software (CITS)

WNI do Brasil
Criada há oito anos, pelo engenheiro eletricista Nobile Scandelari Júnior, a WNI do Brasil trabalha com transmissão de dados via rádio e
tem entre seus clientes Petrobras, Telefônica, Copel, além de prefeituras de todo o Brasil. Atualmente, a empresa conclui o desenvolvimento
de um equipamento que permitirá o acesso à internet via rádio na área
rural. “Estamos contentes com o apoio que o governo vem dando ao
desenvolvimento de tecnologias próprias. Importar é mais fácil, mas
a gente está apostando no desenvolvimento nacional e, futuramente,
na exportação”, conta o empresário. Hoje a WNI do Brasil tem 38
funcionários, dos quais seis são engenheiros. Segundo Scandelari
Júnior, ainda este ano a empresa deve contratar mais engenheiros e
analistas de sistemas para um novo projeto que contará com recursos
da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Rodolfo Bührer

Com 50 funcionários, a Mattana Construtora realiza obras de pequeno e médio
porte, com até 2 mil m2. Atualmente, a
empresa é a responsável pela obra da
sede do TRE no município de Jandaia do
Sul, que terá 300 m2 de área construída.
Para o engenheiro civil, Rodrigo Mattana,
que fundou a construtora há oito anos,
o empreendedor precisa ter disposição.
“Tem que persistir. Não acontece do dia
para a noite. Tem que estudar muito e
aceitar o risco do negócio”, observa.

Primeiro projeto desenvolvido na incubadora da UTFPR,
entre 2003 e 2006, a eSysTech tornou-se uma empresa
consolidada no mercado de tecnologia, e hoje tem clientes como Bematech, Microsoft e Alston. A empresa, tem
10 engenheiros eletricistas, um engenheiro civil e outros
14 profissionais como funcionários. Além de trabalhar com
sistemas embarcados, produtos eletrônicos e softwares,
prestar serviços de engenharia e de tecnologia da informação, a eSysTech pesquisa e desenvolve produtos próinvestir Paulo Stadzisz
prios, como o Aviss, sistema de supervisão aérea por imagens para aeronaves de pequeno porte. De acordo com
um dos fundadores, Paulo Stadzisz, o sucesso deve-se também aos investimentos. “Foi um trabalho longo
e intenso para estruturar a empresa como um negócio e não focar só no desenvolvimento técnico”, observa.

CREAPR

Mattana Construtora

eSysTech
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disposição Para Rodrigo,
empresário precisa persistir e estudar
sempre e aceitar os riscos

Rodolfo Bührer

Rodolfo Bührer

Estar de olho nas novas tecnologias e práticas construtivas. Cultivar
bom relacionamento com colaboradores, clientes e fornecedores.
São as prioridades do engenheiro civil Ramon Andre Doria desde
que criou a Doria Construções, em 1986. Hoje, a empresa conta
com 20 engenheiros e arquitetos na área de projetos, de um total
de 960 funcionários e 300 profissionais terceirizados. Doria diz que
não teve pressa. “Trabalhei 20 anos em uma construtora e incorporadora até ter condições de abrir meu negócio. Preparei-me tecnica
e financeiramente. E passei a ser conhecido no mercado”, afirma.
GESTÃO Mayra Andrea Doria
“Hoje, temos um acervo técnico de mais de 1,2 milhão de m2 de
obras construídas, em variados segmentos”, afirma Doria, que nesse
período foi, também, por dois mandatos alternados, presidente do Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Paraná (Sinduscon PR). A filha de Doria, engenheira civil Mayra Andrea Doria Mattana, ressalta a
importância de se contar com um quadro técnico qualificado. “Hoje, cada vez mais priorizamos que, além
de técnicos, nossos profissionais sejam também gestores de obras. O volume de obras é muito grande e
o profissional precisa atuar desde o projeto até o controle da obra”, afirma.

apoio Nobile Scandelari Júnior
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FEVEREIRO Congresso começou a ser desenhado quatro meses antes

propostas para o Sistema

PARTICIPAÇÃO Grupos de trabalho discutem e definem propostas do Paraná

Participação de
profissionais supera
expectativas e as 26
propostas eleitas no
congresso seguirão para
evento nacional

por Anna Preussler
Cerca de 400 profissionais paranaenses estiveram reunidos em Foz do Iguaçu,
na última semana de maio, para o 7º Congresso Estadual de Profissionais do CREAPR. Com o tema central “Construindo uma
agenda para o sistema profissional: desafios,
oportunidades e visão de futuro”, os participantes discutiram e priorizaram as propostas

para o Sistema CONFEA/CREA que serão
debatidas em evento nacional.
“A participação dos profissionais no congresso foi muito além das expectativas”, diz
o engenheiro civil Joel Krüger, coordenador
da Comissão Organizadora. O congresso
começou a ser desenhado em fevereiro, com
os encontros de inspetorias, seguidos dos
encontros regionais, mobilizando mais de 5
mil profissionais.
As propostas dos encontros regionais
foram organizadas em cinco eixos referenciais (formação, exercício, organização, integração e inserção profissional) e discutidas
por grupos de trabalho durante o congresso. Dessas, 26 serão levadas pelos delegados
eleitos às edições nacionais do Congresso,
que acontecem em agosto (Cuiabá) e novembro (Brasília).
Para o presidente do CREA-PR, eng.
agr. Álvaro J. Cabrini Jr., os participantes
demonstraram grande maturidade no encaminhamento das propostas. “O foco esteve na apresentação de propostas factíveis
com as necessidades de inovação de que o
Sistema CONFEA CREA precisa”, avalia o
presidente do CREA.

ATUAÇÃO Palestras de presidentes do CREA e do CONFEA estavam entre as principais
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Congresso conta com apoio e participação de entidades
de classe e personalidades do Estado e nacionais
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O congresso contou com o apoio do
SEBRAE/PR, Itaipu Binacional, COPEL, Caixa Econômica Federal, Mútua
e CONFEA. A abertura teve a participação do governador do Paraná, Orlando Pessuti, do presidente do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFE), engenheiro Marcos Túlio de Melo, presidente nacional
da Mútua, Arquiteto José Wellington
Costa, e do secretário de Agricultura e

Abastecimento, eng. agr. Erikson Chandoha. Também conselheiros do CREA,
representantes de entidades de classe,
instituições de ensino e ex-presidentes do
Conselho.
As principais palestras foram feitas
pelo presidente do CONFEA, pelo presidente do CREA-PR, pelo engenheiro
eletricista da Itaipu Binacional, Jorge El
Khouri, pelo presidente do CREA-BA,
engenheiro agrônomo Jonas Dantas,

pelo engenheiro Ulisses Kaniak, diretor
do Sindicato dos Engenheiros, e Fabiano
Camargo da Silva, do Dieese.

+ no site da revista
	Confira os delegados
eleitos para representar
o Paraná e a opinião de
quem participou

NR 31 Em alguns casos, produtores dependem da boa vontade da fiscalização

Revisão da NR 31 começa
a ser discutida no Ministério
do Trabalho, para alívio
dos produtores rurais
por Luiz Carlos Beraldo
Norma Regulamentadora 31, publicada pela Portaria nº 86, de 3 de março
de 2005, define preceitos relativos à segurança, saúde e meio ambiente do trabalho
para agricultura, pecuária, silvicultura,
exploração florestal e aquicultura. Contém 252 exigências impostas ao produtor
rural que, na qualidade de empregador,
é responsabilizado por tudo que diz respeito a prevenir acidentes de trabalho e
propiciar condições adequadas ao trabalhador rural.
“Apesar de representar uma conquista
para os trabalhadores, a norma contém
falhas que tornam impossível o seu cumprimento à risca pelos produtores, que
ficam à mercê da boa ou má vontade da
fiscalização”, explica o advogado Carlos

Augusto de Albuquerque,
assessor da diretoria da Federação da Agricultura do
Paraná.
Em busca de uma solução, a Confederação
Nacional da Agricultura
(CNA) encaminhou ao Ministério do Trabalho uma
proposta de modificação
que está sendo analisada
pela Comissão de Segurança do Ministério do
Trabalho, formada por representantes do governo,
dos empregadores e dos
trabalhadores.
A discussão teve início pelo artigo 12
(NR 31.12), que dispõe sobre equipamentos e veículos de transporte, assunto
que já foi objeto de estudo pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea). Em seguida, optou-se por incluir todos os outros aspectos
da norma que precisam ser melhorados,
como é o caso de alguns itens relativos à
saúde, medicina do trabalho, acomoda-

Leandro Taques

difícil ou impossível?

adequações
Albuquerque afirma que
Federação busca mudanças
que beneficiem a todos
ções e instalações, cuja implementação
é dificultada ou não se aplica a determinados tipos de propriedade rural ou até
mesmo a diferentes regiões do País, por
características culturais.

VEÍCULOS Para Anfavea, os novos equipamentos serão adaptados

Conheça exemplos de situações nas quais adaptar-se
à Norma Regulamentadora 31 é quase impossível
mas nos dormitórios, que devem ser fornecidas pelos empregadores. “Mas há regiões do País, como no Norte e Nordeste,
em que os trabalhadores preferem dormir
em redes”, explica Albuquerque.

+ no site da revista
	Saiba o que
diz a norma
NR 31
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atenderão à norma, mas não há como alterar veículos antigos.
Em outro item, a norma determina que o
empregador deve prover sanitários químicos
móveis nas frentes de trabalho, como áreas
de colheita, o que é praticamente impossível
em algumas atividades, como certos tipos de
reflorestamento ou determinadas culturas de
frutas em que as frentes de trabalho se deslocam adentrando áreas plantadas onde não há
como instalar os banheiros.
Outra determinação diz respeito a ca-
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O item 12.6 da NR 31 determina “que
só devem ser utilizadas máquinas e equipamentos móveis motorizados com estrutura
de proteção do operador, em caso de tombamento, e dispor de cinto de segurança”.
Esse é um caso típico de item que compete
à indústria implementar nos equipamentos e máquinas, como tratores, roçadeiras,
e que é impossível de ser implementado
pelo proprietário rural, que possui apenas
um microtrator já velho, por exemplo. A
Anfavea explica que novos equipamentos
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TÉCNICOS Apucarana receberá seminário promovido pela Astepar

profissão em debate

Associação dos
Técnicos do
Paraná vai colocar
em discussão a
ampliação do
mercado de trabalho
e a qualificação

por Rosiane Correia de Freitas

O papel dos técnicos no novo mercado brasileiro será o centro da discussão
de um seminário, o primeiro do gênero
no Paraná, que acontecerá em Apucarana, de 21 a 23 de setembro. Em debate,
estarão questionamentos como o tamanho do mercado, as funções a que os
técnicos estão prontos para assumir e o
que deve mudar na legislação nacional.

Para o presidente da Associação dos Técnicos do Paraná (Astepar), Luiz Henrique da
Cunha, entidade promotora do evento, um
fato é certo. Cunha diz que, nos últimos anos, a
demanda por “técnicos nos quadros das administrações públicas aumentou, principalmente
por causa do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal”. E vai além.
Lembra que, no governo Lula, as escolas técnicas voltaram a formar profissionais. Mas que,
apesar disso, “ainda faltam técnicos no mercado”. Para o presidente da Astepar, “quem se
forma já tem emprego”.
Para Cunha, a maior dificuldade do técnico está nas empresas menores. “Na construção
civil, por exemplo, se contrata engenheiro e
mestre de obras. Nossa bandeira é de qualificar
essa mão de obra. Colocar o técnico nesse papel
de coordenar a execução”, diz ele.
O CREA apoia a discussão e o encontro dos
técnicos do Paraná. “O evento tem um caráter
estadual. A ideia é levar para o interior essa
discussão”, afirma Helio Xavier da Silva, gerente da regional do CREA-PR, em Apucarana. ”Na construção civil há uma tendência de
que o técnico substitua o mestre de obras. O
mestre de obras é um prático. O técnico é alguém que se formou, se preparou tecnicamente na prática e na teoria”, afirma Silva.
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A programação inicial do seminário
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Conheça e participe

2º dia

O seminário está previsto para ocorrer de 21 a
23 de setembro. A programação ainda não está
fechada, mas alguns temas já foram definidos.
Veja o que deve ocorrer, dia a dia:

A formação dos técnicos. Haverá palestras de
coordenadores dos cursos de Apucarana e debate.

1º dia

A qualificação. A proposta é incentivar a qualificação
dos profissionais e a necessidade da formação
permanente. Também está prevista uma homenagem
pelo Dia Nacional dos Técnicos.

O tema: o Mercado de Trabalho. Haverá
apresentação da Agência do Trabalhador e um
debate sobre o assunto.

3º dia

+ no site da revista
	O mercado de
trabalho para
os técnicos, na
opinião de Luiz
Henrique Cunha
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FALHA Nas prefeituras faltam técnicos habilitados na execução de obras

Alerta da Fifa sobre atrasos nas obras da Copa 2014 reacende
importância do bom planejamento e de profissionais qualificados
por Dimas Rodrigues
O atraso nas obras e a falta de planejamento
deixaram em alerta a FIFA, que se mostra preocupada com a realização da Copa do Mundo no
Brasil, em 2014. Os projetos grandiosos na construção de estádios, melhorias nos aeroportos e implantação de metrôs nas cidades eram vistos até
então como sinais de desenvolvimento, mas a morosidade na execução deixa muitas dúvidas no ar.
E não são apenas as obras grandiosas que necessitam de um bom planejamento. O sucesso de
qualquer obra pública depende (e muito) de um
projeto bem elaborado e de profissionais como engenheiros e arquitetos, capazes de acompanhar e
prever, muito antes do primeiro tijolo ser levantado, o quanto irá custar, quais recursos necessários
e qual será, de fato, o prazo final da obra.
“Temos aqui (no Paraná) as obras da Copa

como a ampliação da pista do aeroporto. São projetos complexos e isso demanda tempo. Por isso,
é necessário, em qualquer obra, ter projetos muito bem elaborados e detalhados para só então se
fazer a licitação”, disse a engenheira civil Vivian
Curial Baêta de Faria, que participa de um grupo
que discute e apresenta propostas para o aprimoramento da Gestão e Controle de Obras Públicas.
A realidade, contudo, é diferente da ideal.
Prefeituras, responsáveis por muitas das obras públicas, não têm sequer profissionais habilitados na
lista de servidores. “Grande parte dos municípios
não tem, no quadro de funcionários, profissionais
nem na área de arquitetura, nem de engenharia.
E veja a diferença que isso faz. Com esses profissionais, a consequência é que a Prefeitura terá
projetos adequados e licitações bem elaboradas e
isso reflete na qualidade final das obras”, analisou
a engenheira.

VISÃO Com cerca de 110 mil habitantes, prefeitura do PR é destaque
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Engenheiros e arquitetos trabalham juntos e garantem
qualidade nas obras da Prefeitura de Toledo
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Falhas na infraestrutura, falta de recursos para terminar a obra,
problemas com infiltração. Esses são alguns defeitos encontrados em
obras públicas por deficiência de planejamento ou ausência de profissionais habilitados para elaborar e executar tais projetos.
Na Prefeitura de Toledo, o risco de aparecer tais deficiências nas
obras da cidade é pequeno. Diferente de boa parte dos municípios paranaenses, que não contam com profissionais das áreas tecnológicas
em seu quadro de servidores, lá, a equipe técnica da secretaria de
Planejamento Estratégico é formada por quatro engenheiros e cinco
arquitetos, o que contribui para um bom planejamento de obras e
acesso aos recursos.
O engenheiro civil Tiago Giacomel, que faz parte da equipe de
Toledo, diz que o trabalho é desenvolvido em conjunto. “Na parte de
arquitetura, os profissionais desenvolvem um projeto mais bem elabo-

rado. Já na engenharia dos projetos complementares, a equipe trabalha para melhorar a relação custo benefício, seguido pelo orçamento.
Aqui, temos dois engenheiros, com conhecimento de materiais e componentes que vão ser aplicados na obra. E essa soma é importante
para o desenvolvimento de cada projeto”, explica Giacomel.

+ no site da revista
Presidente da Associação dos
Municípios do Paraná, Moacyr Elias
Fadel Júnior, fala dos técnicos nas
prefeituras do PR
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SIAGRO Sistema vai monitorar o comércio e uso de agrotóxicos no Paraná

Controle digital

por Maigue Gueths
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Produto da Secretaria
da Agricultura e
do Abastecimento
interligará os 3,4 mil
pontos de vendas de
agrotóxico do Estado
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função
Eng. Agr. Adriano Riesemberg
explica que ferramenta será
uma forte aliada

Dia 19 de julho entra em vigor um
novo sistema de monitoramento do
comércio e uso de agrotóxicos no Paraná. Trata-se do Sistema de Prescrição
e Uso de Agrotóxicos no Paraná (Siagro), desenvolvido em parceria entre a
Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab) e Celepar,
com objetivo de tornar mais eficaz o
controle sobre o uso dos insumos.
O Siagro nada mais é do que um
software, de uso obrigatório para os
comerciantes de agrotóxicos, que passarão a enviar as receitas agronômicas
por meio eletrônico à Seab. Já as vias
do agricultor e do próprio comerciante
continuam sendo impressas.
O eng. agr. Ronei Andretta, chefe
do Núcleo de Informática e Informações da Seab, que coordenou os trabalhos para criação do sistema, explica que o Siagro vai interligar, através
de uma central informatizada, os 3,4
mil pontos de vendas de agrotóxicos

no Estado. Parece uma mudança pequena, mas o novo sistema está sendo visto como uma ferramenta que
pode revolucionar o controle do uso de
agrotóxicos no Estado.
Todo ano são emitidas cerca de 3 milhões de receitas agronômicas no Paraná,
que determinam o uso de 80 mil toneladas de agrotóxicos. Segundo o eng. agr.
Adriano Riesemberg, do Departamento
de Fiscalização e Defesa Agropecuária
da Seab, o receituário é rico em dados,
o problema é que no papel não há como
acessar essas informações.
“Com o Siagro, poderemos fazer
um banco de dados, com informações
sobre quem aplica agrotóxico, onde,
qual o alvo, quantidade e quais insumos usados”, avalia. Com isso, será
muito fácil desenvolver políticas públicas acertadas para a área. Ele destaca, ainda, as vantagens de cruzamento
de dados, a substituição do papel, a
ausência de gastos com transporte e a
otimização de tempo.
A Seab, amparada por um convênio
de mútua cooperação com o CREA-PR,
solicitou ao Conselho a atualização do
banco de dados dos profissionais habilitados para prescrever receituários.

Leandro Taques

ERRADO A maioria das receitas são prescritas na revenda, aumentando uso inadequado

Em 2009, fiscalização emitiu 202 autos de infração por irregularidades
A expectativa é que o novo sistema faça
com que mais engenheiros agrônomos passem a
prescrever as receitas. “O ideal seria que o agrônomo conhecesse a propriedade rural, escrevesse a receita e o agricultor aplicasse o agrotóxico
com segurança”, diz o engenheiro agrônomo
João Miguel Toledo Tosato, responsável pela
área de Fiscalização de Agrotóxicos da Seab.

O que ocorre, explica, é que grande parte das
receitas é feita nas revendas. Com isso, muitas
vezes há uso incorreto de insumos.
Tosato lembra que o receituário agronômico foi criado com objetivo de reduzir abusos
no uso de agrotóxicos, função que não vem
sendo cumprida. Em 2009, o setor de fiscalização emitiu 202 autos de infração. Desses, 98

foram para profissionais de
agronomia, por prescrição
de receita irregular, 77 para
agricultores por aplicação
incorreta e 27 para revendas, por venda de receitas.

segurança Para Tosato, o receituário é importante, mas profissional deve conhecer a propriedade e a necessidade de uso do agrotóxico

Instrução estabelece diretrizes para o registro de agrotóxicos

+ no site da revista
	Diretor da Associação dos Engenheiros Agrônomos
do Paraná em Curitiba, Manfred Leoni Schmid: é
necessário melhoria no uso de agrotóxico

tentabilidade ambiental por bacias hidrográficas no Estado. O estudo revelou que a
média de agrotóxico aplicado nas lavouras
do Estado é três vezes maior que a média
no Brasil. São 12 quilos de agrotóxico por
hectare ao ano no Paraná contra a média
brasileira de 4 quilos/ha/ano.
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nitoramentos realizados pela Anvisa e pelo
MAPA em alimentos, visando à detecção de
resíduos de agrotóxicos. “Nesses estudos, a
grande maioria dos problemas com resíduos de
agrotóxicos em alimentos são pela presença
de moléculas não registradas para a cultura e,
em menor quantidade, por resíduos de agrotóxicos registrados acima do permitido. Isso nos
mostra que o uso indevido de agrotóxicos sem
registro para as culturas é um grande problema. E não é esse o resultado que nós queremos”, afirma Bressan.
Com a instrução, entidades representativas
dos agricultores, como a Ocepar, preparam-se
para apresentar ao Mapa, e paralelamente aos
fabricantes de agrotóxicos, uma lista com demandas de uso de determinados defensivos
em culturas hoje sem registro de agrotóxico.
A possibilidade de aumento nos registros dos
agrotóxicos causou polêmica, mas acredita-se
que a instrução resulte em maior acerto nas
prescrições.
No Paraná, esse assunto tem interesse
especial. Em maio, o Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes)
divulgou um estudo com indicadores de sus-
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Em fevereiro deste ano, o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) baixaram uma legislação estabelecendo
regras para o registro de agrotóxicos para uso
em culturas que têm pouco ou nenhum produto aprovado. Trata-se da Instrução Normativa
Conjunta no 1, de 23/11/2010, que estabeleceu
diretrizes para o registro dos agrotóxicos para
culturas com suporte fitossanitário insuficiente.
O engenheiro agrônomo Marcelo Bressan,
fiscal federal agropecuário do Mapa, explica
que hoje muitas culturas não possuem agrotóxicos registrados para o controle das pragas.
Com isso, ou o profissional acaba prescrevendo agrotóxico não indicado, ou o agricultor
acaba utilizando por conta própria agrotóxicos
registrados para uma cultura em outra, sem
indicação de uso. Agindo assim, tanto o profissional quanto o agricultor estão infringindo
a legislação brasileira de agrotóxicos, podendo
ainda ser responsabilizados civil e penalmente.
“O resultado desse uso incorreto aparece
no alimento final”, diz, referindo-se aos mo-
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MUDANÇA Copel tem conta de luz em braille e site adaptado para deficientes visuais
espaços Companhia investe em acessibilidade com pequenas e grandes transformações em suas unidades
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Em apenas três anos, programa de acessibilidade da Copel promove ações e
transformações que chegam aos funcionários e clientes da companhia
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por Daniela Weber Licht
“O Programa Corporativo de Acessibilidade da Copel foi um dos maiores
presentes que eu ganhei na vida”, diz o
engenheiro eletricista Sérgio Luiz Cequinel Filho, coordenador geral do programa, criado em 2007. No início, Cequinel tinha apenas a missão de montar um
grupo de trabalho multiprofissional para
discutir e elaborar um plano de acessibilidade nas instalações da Copel.
Hoje, as ideias e projetos que surgiram ao longo desses três anos já transformaram a companhia em referência
no tema. Merecem destaque ações como
a conta de luz em braile, a capacitação

de atendentes comerciais na Linguagem
Brasileira de Sinais (Libras) e o website
adequado aos portadores de deficiência
visual. Outras transformações aconteceram nas instalações da companhia. Com
o suporte de uma consultoria técnica especializada, uma das unidades da Copel,
o polo km3 em Curitiba, já recebeu plataformas elevatórias e, a partir de 2011,
passará por mudanças significativas,
como adequações de rampas, colocação
de grade de proteção em obstáculos e
troca do piso tipo petit-pavê por um revestimento do tipo paver.
O mesmo ocorrerá com as agências,
unidades regionais, polos administrati-

vos em Curitiba e usinas de Antonina e
Faxinal do Céu. E as ações serão estendidas a fornecedores e empresas terceirizadas. “Queremos desenvolver e disseminar a acessibilidade na cadeia produtiva
da empresa, adotando medidas com foco
na inclusão social e profissional”, afirma
o coordenador.
A equipe do Programa Corporativo
de Acessibilidade é formada por engenheiros, arquitetos, advogados, analistas
comerciais, técnicos de construção civil e
de segurança no trabalho. Todos foram
capacitados e treinados. E, apesar de todas as transformações já implementadas,
o grupo acredita que há muito por fazer.

MAIS Para coordenador, programa de acessibilidade é desafiador

Segundo Cequinel, o programa ainda
está bem no início, sendo que as mudanças
de atitudes são as mais desafiadoras e árduas. “Sabemos que é um processo lento, mas
necessário para a companhia. As transformações são feitas de acordo com as ideias que
chegam e a eficácia diante do número de
pessoas que podemos atingir”, diz.
Até agora, algumas ações apresentaram
resultados significativos, como a destinação

de um arquiteto para acompanhar questões
de acessibilidade e sustentabilidade e o incentivo à participação de funcionários com
deficiência ou limitações nos jogos internos
da Copel. “Aos poucos mostramos que conviver com o diferente e cultivar a tolerância
é fundamental. Pensamos também na qualidade de vida e na inclusão dos clientes nos
serviços prestados pela companhia”, afirma o
coordenador do programa.
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Após primeiras ações e resultados, Companhia Paranaense
de Energia busca sensibilizar funcionários quanto à acessibilidade

dados
Os resultados
são significativos,
diz Cequinel

QUADRO Copel possui 81 funcionários com algum tipo de limitação

Convênio assinado entre CREA-PR e Copel prevê capacitação
da força de trabalho da companhia, em cinco anos
seu quadro 81 funcionários com algum tipo
de deficiência ou limitação”, diz Cequinel.
Além do CREA-PR, a Copel tem ainda
como parceiros a Associação de Deficientes Visuais do Paraná (Adevipar), Associação de Deficientes Físicos do Paraná
(Adfp), Federação Nacional de Educação e
Integração dos Surdos (Feneis), Federação
das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP)
e o Ministério Público do Paraná.
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lizados nas cidades de Curitiba, Maringá,
Londrina e Ponta Grossa.
Ainda este ano, outros acontecerão
em Cascavel, Foz do Iguaçu e nas usinas
da companhia. O convênio prevê a capacitação de cinco mil funcionários.
“A meta é gerar novos agentes para
defender a causa da inclusão e da acessibilidade, o que é muito positivo. Principalmente em uma empresa que possui em
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Em outubro de 2008, a Copel firmou
convênio com o CREA-PR para capacitar, via seminários, seus profissionais. O
tema central dos encontros é sempre a
acessibilidade.
Os seminários acontecem nas unidades da companhia espalhadas pelo
Paraná. Até o fechamento desta edição
(maio), 800 profissionais da Copel já haviam participado de oito seminários, rea-
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AUTONOMIA Inclusão social do programa passa pela ponta dos dedos

Copel conta com a consultoria da Adevipar para a criação de projetos
que forneçam mais conforto e inclusão social aos deficientes visuais

cadastro
Basta ligar para o
teleatendimento da
Copel e solicitar a
conta em braille

deficientes visuais mais autonomia. “Até então
precisávamos pedir ajuda para ler a conta, uma
invasão de privacidade”, diz. “Poder entender
a conta de luz parece uma coisa simples, mas
simboliza individualidade e cidadania”, assegura
o presidente da Adevipar.
Bill auxilia a Copel com informações e impressões. A parceria quer tornar o serviço da
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A conta de luz ou demonstrativo em braille
foi criada em dezembro de 2007 e, atualmente,
atende cerca de 350 clientes em todo o Paraná.
A meta da Copel é incrementar a divulgação do
serviço para que seja melhor e mais utilizado.
Para Leomir Barbosa Bill, diretor da escola
da Associação dos Deficientes Visuais do Paraná
(Adevipar), a iniciativa da Copel possibilitou aos

companhia mais eficiente e acessível, seja no
atendimento por telefone, pessoalmente em
balcões e na navegação do site. “Este é um
trabalho que não acaba. Sempre será ampliado
para melhorar o atendimento e o desempenho
da empresa”. Para receber a conta em braille,
basta ligar para o teleatendimento da Copel
(0800-5100116) e solicitar o cadastro.

Parceria
Presidente da
Adevipar, Leomir
Barbosa Bill, é um
dos colaboradores
da Copel

MAIS Programa de Acessibilidade da Copel vai além das exigências legais
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Pessoas com limitações passam a ser vistas como clientes e empresas
buscam projetos para facilitar atendimento, visando a novos mercados
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O item responsabilidade social é uma
obrigação das empresas públicas. O Programa de Acessibilidade da Copel está inserido
nesse contexto e tem como agentes motivadores as leis federais 8.213 (de 1.991),
10.048 e 10.098 (de 2.000), seguidas pelo
Decreto Federal 5.296 (de 2.004). Mas, segundo o engenheiro eletricista Sérgio Luiz
Cequinel Filho, as ações da companhia vão
além das exigências legais.
“É preciso entender que responsabilidade social nas empresas nada tem a ver

com assistencialismo ou filantropia. Está
ligada à sustentabilidade da companhia e
à responsabilidade social empresarial”, diz
Cequinel. De acordo com o engenheiro, as
empresas estão começando a reconhecer
as potencialidades das pessoas com deficiência. Segundo dados do Instituto Brasileiro
e Estatística (IBGE), senso 2000, 13,57%
da população do Paraná possui algum tipo
de deficiência. “As empresas estão descobrindo clientes em potencial para seus
respectivos produtos. Inseri-las vai além da

lei. É preciso respeitar os princípios básicos dos
direitos humanos.”

+ no site da revista
	Saiba como o programa
da Copel está inserido
nos Objetivos de
Desenvolvimento do
Milênio e os primeiros
resultados mensurados

CONHECIMENTO Além de conhecimento técnico, profissional precisa saber de gestão

Área têxtil em expansão
Número de profissionais é pequeno
em função de poucos cursos ofertados
O Brasil é o sexto maior produtor têxtil do mundo, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT). No ano passado, o faturamento do setor no
País chegou a US$ 47 bilhões e a expectativa para 2010 é de
que atinja US$ 50 bilhões. Uma área em expansão para os
profissionais de Engenharia Têxtil.
Segundo o Engenheiro Têxtil Eduardo Pitelli, professor da UTFPR, campus Apucarana, o mercado de trabalho
é amplo, mas a oferta de profissionais ainda é pequena. “O
fato de encontrarmos apenas cinco instituições formando engenheiros apresenta um quadro de falta da mão de obra”, diz
o professor. Os maiores polos industriais estão localizados em
São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná.
A necessidade de modernização constante na área deve
ser levada em conta por quem pretende escolher a profissão.
“O estudante precisa gostar de tecnologia e de inovação, já
que a área adota maquinários cada vez mais complexos”, afirma o também engenheiro têxtil Douglas Cardoso. Mas não

é só isso. “Além do conhecimento técnico é necessário conhecimento
de gestão de pessoas. O engenheiro está em contato direto com muitos funcionários”, afirma.
O engenheiro têxtil atua em diversos segmentos do setor, desenvolvendo e implantando os processos de produção. “Trabalha na
transformação de fibras, sejam naturais, químicas ou sintéticas, em
fios e tecidos e em áreas como fiação, tecelagem, malharia, acabamentos”, conta Cardoso. Entre as funções do profissional estão estudar, projetar e selecionar materiais, tecnologias e equipamentos relacionados
aos processos de transformações mecânicas e químicas da indústria têxtil.
Em sua atuação, o engenheiro têxtil
deve considerar a ética, a segurança e
os impactos socioambientais.
inovação Douglas
garante que profissional
deve estar atento

MODELO Cursos foram remodelados seguindo moldes europeus e americanos

engenharia têxtil, baseado nos modelos
europeus e americanos. “Ao técnico
têxtil cabia uma função mais ligada ao
chão de fábrica, questões mais práticas
e específicas. Do engenheiro têxtil es-

pera-se uma visão mais generalista,
desde projetos, controles, relações
humanas, custos. Ou seja, envolvendo todas as áreas da empresa”,
afirma o professor Pitelli.
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Até a década de 60, os profissionais
da cadeia produtiva têxtil eram formados pelas escolas técnicas. Com a renovação estrutural do setor, houve a necessidade de criar cursos superiores de
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Cursos de engenharia têxtil surgem para atender necessidade
do mercado brasileiro que possuía apenas técnicos
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CONTRIBUIÇÃO Agenda conta com novos parceiros e amplia atuação

MAIOR
ENVOLVIMENTO
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Programa do
CREA-PR
busca reunir
entidades
em prol do
desenvolvimento
dos municípios
paranaenses

38

O programa Agenda Parlamentar, desenvolvido pelo CREA-PR em
parceria com as entidades de classe
das áreas da Engenharia, Arquitetura,
Agronomia e Geociências, está se tornando um aglutinador de entidades
em torno da discussão de propostas
para auxílio às gestões municipais e
para melhoria da qualidade de vida
dos paranaenses. “A ideia é ampliarmos as parcerias para que tenhamos
um programa único de discussão do
nosso Estado. Precisamos unir forças e
não trabalhar com programas paralelos, com a mesma finalidade”, afirma
o presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Álvaro J. Cabrini Jr.
Além da parceria com as Entida-

des de Classe das áreas da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, Associação
dos Municípios do Paraná, Associação de Câmaras e Vereadores do PR
(ACAMPAR) e com a Associação Comercial do Paraná (ACP), o programa
conta agora com o apoio da Federação
das Indústrias do Estado do Paraná
(Fiep) e Federação das Associações
Comerciais do Paraná (Faciap). “As
parcerias são fundamentais para a ampliação e continuidade do programa”,
explica o coordenador da Agenda Parlamentar do CREA-PR, Claudemir
Prattes.
As primeiras reuniões deste ano
foram realizadas, em maio, em Umuarama, Maringá, Cornélio Procópio

e Santo Antônio da Platina. “A participação das entidades e o interesse
demonstrado pelas lideranças aponta
que estamos colaborando com o desenvolvimento do Estado”, diz o presidente da Associação de Engenheiros e
Arquitetos de Maringá (AEAM), eng.
civ. Makihiro Matsubara.

IMPORTÂNCIA
Entidades de classe e demais
instituições engajadas
fortalecem ainda mais Agenda
Parlamentar, diz Makihiro
Matsubara

AVALIAÇÃO Confira a opinião dos parceiros sobre o programa
Entidades
apostam na
discussão
conjunta para
formatação de
propostas que
contemplem o
desenvolvimento
do Estado

”A sociedade civil tem que se mobilizar
e as entidades representativas têm que
ser protagonistas no desenvolvimento.
Não podemos esperar ação dos governos para que sejam tomadas essas
iniciativas. Temos que ser atuantes no
processo de desenvolvimento pleno da
Nação Brasileira. No Paraná, o CREA e
a FACIAP estão preocupados com o desenvolvimento do Estado e a mobilização proposta pelo movimento Paraná em
Debate vai levantar plataformas importantes para o futuro dos paranaenses.”
Ardisson Akel, presidente da Federação das
Associações Comerciais do Paraná (Faciap)

“Em meu entendimento, é fundamental a
troca de informações entre a população, os
organismos técnicos e os gestores públicos
para que as políticas para os municípios sejam orientadas para o devido atendimento às
demandas prioritárias dos paranaenses. Por
isto, a ACP apoia a Agenda Parlamentar, com
a certeza de que não bastam só boas inten-

Avani Slomp Rodrigues, presidente da Associação Comercial do
Paraná (ACP)

Rodrigo da Rocha Loures,
presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep)
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também estimula a participação política das comunidades. Somos parceiros na realização desta iniciativa
e de todas as que concorram para
devolver o protagonismo político à
sociedade e aos cidadãos.”
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”A iniciativa da Agenda Parlamentar do
CREA-PR é alvissareira porque permite
que o gestor público conte com uma
assessoria técnica de primeira linha, o
que contribui para o desenvolvimento
das localidades. Acreditamos que o
desenvolvimento do Brasil se dá com
a soma do desenvolvimento de cada
localidade. A Fiep é parceira deste
programa porque acredita que o apoio
ao trabalho do gestor público é fundamental e porque a Agenda Parlamentar

ções, mas, além delas, os interesses
da população e as condutas técnicas para melhor atendê-los.”

+ no site da revista

	A primeira rodada de negociação
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PEDIDOS Em 2010, já foram solicitadas oito mil renovações de licenças ambientais

agilidade para renovar
Portaria do IAP permite
que renovação solicitada
por profissionais
capacitados seja emitida
sem a realização de novas
vistorias
por Carolina Gabardo Belo

ACREDITAR Profissionais capacitados terão
credibilidade dentro do IAP, diz Harry Teles

Ao ingressarem com pedidos de renovação de licenciamento ambiental,
profissionais habilitados que participarem
do curso de capacitação promovido pelo
IAP, em parceria com o CREA-PR, terão
a renovação concedida imediatamente. É
o que determina a Portaria 51 do Instituto Ambiental do Paraná, em vigor desde
março deste ano, e que pretende reduzir a
burocracia no procedimento.

Com a portaria, os licenciamentos estarão renovados no momento da solicitação, sem a necessidade de novas vistorias.
“Vamos ‘acreditar’ na seriedade e na documentação enviada pelos profissionais
que fizeram o curso”, afirma o diretor de
Controle de Recursos Ambientais do IAP,
Harry Teles. Ele destaca, ainda, a importância do respaldo dado pelo CREA-PR
ao profissional do sistema para a renovação dos licenciamentos e que isso dá credibilidade ao trabalho realizado.
Segundo o diretor do IAP, o principal
benefício da portaria 51 é a agilidade em
todo o processo. Sem ela, a aprovação de
uma renovação leva aproximadamente um
ano para ser liberada e, dependendo dos
riscos que o empreendimento pode trazer
ao meio ambiente, é realizada com intervalos curtos entre uma e outra. Em 2009,
foram solicitadas 14 mil renovações de licenças ambientais e neste ano, até o início
de maio, já são oito mil.

CURSOS As sete regionais do CREA irão oferecer o treinamento
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Capacitações farão parte do programa de Excelência do
CREA-PR e cursos serão nas unidades regionais
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Na primeira turma de treinamento
de licenciamento ambiental, realizada em
Curitiba, 40 profissionais foram capacitados com a chancela do CREA-PR. A
previsão é realizar mais capacitações aos
profissionais do sistema pelo Programa
de Excelência, com seis cursos presenciais
nas regionais do CREA-PR: Pato Branco,
Ponta Grossa, Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Apucarana, com 40 parti-

cipantes em cada um. A data desses cursos, no entanto, ainda não está prevista.
“O objetivo é que mais profissionais
estejam aptos para esta portaria”, afirma
Gilmar P. Ritter, engenheiro agrônomo
e gerente da regional de Pato Branco do
CREA-PR. Ritter conta que o projeto
também prevê a realização de cursos à
distância. A iniciativa ainda está em estudo junto ao IAP. “Os profissionais re-

clamavam muito da burocracia para
a liberação da renovação das licenças
e a portaria vem para agilizar o processo”, avalia Ritter.

+ no site da revista
	Conheça
na íntegra a
Portaria 51

oPINIÃO

Por Marcos J. Vieira, engenheiro agrônomo

SENSIBILIDADE O engenheiro agrônomo deve adaptar as tecnologias ao ambiente de estudo

Selecionar as tecnologias e
adaptá-las corretamente a cada
condição é outra competência
necessária ao agrônomo”

Porém, quando as recomendações agronômicas se transformam
em grandes generalizações, sem
que venham acompanhadas das
informações sobre o domínio de
recomendação. Quando o excesso
de normativas oficiais, em nome da
necessidade de controle dos abusos,
enquadra as recomendações dentro
de limites muito restritos, tolhendo
a criatividade e a flexibilidade no
exercício profissional. Quando os
engenheiros agrônomos atendem
os produtores com um portfólio
de produtos preestabelecidos, sem
observar as reais necessidades e o
conjunto do sistema produtivo,
ou quando se recomenda a todos
os produtores e ambientes de uma
região as mesmas tecnologias, sem
considerar suas individualidades e
necessidades de adaptação, reduz-se
a função do engenheiro agrônomo a
um mero repassador de informações
e se mata a essência da agronomia.
Extingue-se a necessidade do trabalho do engenheiro agrônomo.
Na medida em que não se exercita a essência da profissão, para a
qual somente os engenheiros agrônomos estão preparados, abrem-se
as portas do mercado de trabalho
aos profissionais de menor qualificação técnica e aos leigos. Todos
os engenheiros agrônomos devem
conscientizar-se de que se for para
decorar e recitar um portfólio de
produtos ou tabelas preconcebidas e
convencer um produtor a adotá-los
não é necessário um curso superior.
Infelizmente, para nós engenheiros
agrônomos,
muitos
empregadores já se deram conta
dessa realidade há tempos. Atualmente, ainda estamos comendo os
ovos, porém devemos estar conscientes de que também estamos
matando a galinha!

CREAPR

A agronomia é a profissão que maneja a vida. Cabe ao agrônomo a
nobre tarefa de criar e aplicar formas sustentáveis de produção, buscando
aumentar a eficiência de acumulação de biomassa, base para manter as
cadeias alimentares e as possibilidades de vida sobre o planeta.
O agrônomo maneja vegetais e animais, úteis ou competidores,
interagindo-os com o reino mineral. Para lográ-lo, o profissional recorre
a um largo espectro de conhecimentos em diferentes ciências. Também
deve conhecer a disponibilidade de infraestrutura, serviços e logística
em suas diferentes conotações. Saber interagir corretamente todas essas
variáveis para obter maiores e melhores produções, desenvolvimento
econômico e social do produtor e preservação das condições ambientais
é competência necessária ao exercício profissional.
Não há tecnologia que se adapte e se comporte com a mesma eficácia em todos os ambientes, segmentos de produtores rurais e escalas de
produção. As tecnologias agronômicas são desenvolvidas em ambientes
definidos e contam com fatores de produção que sugerem para onde e
para quem estão dirigidas.
O ambiente, a infraestrutura, a logística para a produção e as
condições dos produtores são variáveis, muito pouco se repete de uma
propriedade a outra e, até mesmo dentro da propriedade, pode haver
variações consideráveis. Selecionar as tecnologias e adaptá-las corretamente a cada condição é outra competência necessária ao agrônomo.
Saber planejar e aplicar as tecnologias selecionadas nas dimensões de
espaço, tempo e recursos, se soma às competências necessárias ao exercício profissional. Portanto, na essência da agronomia está a capacidade do
engenheiro agrônomo para diagnosticar e analisar as variáveis envolvidas
no seu âmbito de trabalho, bióticas e abióticas, dentro e fora da porteira,
para planejar soluções e avaliar seus resultados, individualizando o uso de
cada tecnologia, montando sistemas de produção que podem ser similares em seus contornos gerais, porém, únicos em seus detalhes.
Para facilitar o ajuste entre as condições de produção e a tecnologia,
pode-se lançar mão do conceito de domínio de recomendação, no qual
as condições ambientais e as condições socioeconômicas dos produtores
permitem que uma tecnologia seja aplicada de forma similar.
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a agronomia, o engenheiro e

o mercado de trabalho
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PLURAL

Um tema, duas opiniões

VISÃO Quais os caminhos do Brasil no universo tecnológico

Ciência e

tecnologia

Investimentos e inovação

Sociedade do conhecimento

Os países desenvolvidos, nas últimas duas décadas, avançaram no
lançamento de novos produtos, serviços e processos, graças ao maior
entrosamento entre as universidades e empresas, fomentados pelos
governos e entidades de pesquisas. A principal mola propulsora desse
fenômeno foi a assinatura da Carta de Bologna nos anos 90, em que
45 países da Comunidade Europeia comprometeram-se com metas
de reformas do ensino e ênfase nas cooperações interinstitucionais e
intergovernamentais, alavancadas pela conectividade em redes de informática e comunicação.
A ciência e a tecnologia, movidas pelo conhecimento das universidades em sinergia com programas de pesquisa e desenvolvimento empresariais ou com fomentos ao empreendedorismo, vêm propiciando
grandes benefícios socioeconômicos à humanidade.
Os órgãos de ensino superior no Brasil, incentivados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, têm implementado incubadoras de
empresas visando transformar o conhecimento em recurso para uso
e consumo. A aplicação de verbas do governo federal, através da FINEP e CNPq, tem crescido em função da consciência de que esse
é o correto caminho do desenvolvimento contínuo e sustentável da
economia, inovando, produzindo riqueza, distribuindo renda e bem
estar aos cidadãos.
O Brasil está vivendo um momento de grandes oportunidades no
contexto mundial e para perenizar esta situação deve ampliar o caminho do fomento à inovação responsável e permanente. A aproximação
das academias de ensino e pesquisa com os setores produtivos precisa
ser massificada em todas as regiões do País, convergindo nas áreas
de maior vocação e potencial de crescimento, em função da imensa
biodiversidade disponível em nosso território. Paralelamente, reformas
estruturantes são imperiosas para atingirmos a sustentabilidade do
crescimento socioeconômico de longo prazo, destacando-se as reformas tributária, fiscal, trabalhista e, principalmente, política via uma
Assembleia Nacional Constituinte.

Nas últimas décadas construímos pouco a pouco um mundo impossível: economicamente irracional, socialmente injusto e ambientalmente
insustentável. Tudo isso nos coloca diante de um desafio: como viabilizar o
crescimento econômico com inclusão social e respeito ao meio ambiente.
Se desejamos realmente mudar esse sistema, precisamos compreender para onde se deslocou o verdadeiro poder que move suas engrenagens: é o poder da informação e do conhecimento. O domínio da
ciência, da tecnologia e da inovação vem significando, por décadas, a
detenção da riqueza, da supremacia e da soberania dos países mais ricos
do planeta. Esse é o verdadeiro poder, e democratizá-lo pode significar
a construção de um mundo melhor, um sonho tão antigo quanto a própria humanidade.
Para isso, devemos pensar na sociedade do conhecimento. Uma sociedade na qual os processos de desenvolvimento econômico e social estejam
calcados na produção e disseminação do conhecimento e na apropriação
de inovações tecnológicas por parcelas cada vez mais amplas da população. Nessa sociedade, o conhecimento científico tem que ser redefinido
em seu sentido, de modo a contribuir decisivamente para a eliminação das
desigualdades sociais.
Isso implica em que a popularização dos novos conhecimentos e
das novas tecnologias transcorra como forma de ampliação das chances de vida das pessoas, abrindo-lhes oportunidades de formação,
motivação e aquisição de habilidades para uma vivência autônoma e
socialmente solidária. Os novos conhecimentos são a força motriz para
uma trajetória cidadã e profissional, em que os indivíduos apropriamse das múltiplas esferas do mundo e ampliam os limites em que realizam suas escolhas de vida.
Não é pouco, mas devemos acreditar que é possível. Em nosso entendimento, isso é o que deve ser feito. Não para a superação de uma crise
circunstancial, mas para a superação de um modelo de desenvolvimento
que fracassou, e como um legado para que novas gerações tenham meios
de construir um mundo melhor.

Helio Bampi
é engenheiro eletricista, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado
do Paraná (FIEP) e diretor de Relações Institucionais da Federação Brasileira de
Telecomunicações (FEBRATEL)

Lygia Pupatto
é professora da UEL e ex-secretária de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior.

dE PONTA

Novidades a seu favor

CUIDADO Descartes inadequados podem contribuir para aquecimento global

reciclagem
sustentável
Material descartado de forma adequada
pode se transformar em um produto, com
as mesmas qualidades do novo
Aumenta a cada dia a quantidade de sucatas geradas pela indústria tecnológica. Para coibir o avanço do material descartado, a
reciclagem sustentável é uma das ações colocadas em prática.
Cabos e material de suporte a TI, quando reciclados, evitam
danos ao meio ambiente e à saúde. Nesse caso, o cobre pode ser
reutilizado para a fabricação de novos cabos com preço reduzido e
o PVC é incorporado nos processos produtivos de fábricas de artefatos plásticos, como pás de lixo, vassouras, entre outros artigos.
Muitas empresas ainda descartam o material de forma inadequada, em que o cobre é separado do PVC dos cabos através
da queima, liberando vários componentes químicos, como cloro,
chumbo, cádmio, cromo e dióxidos – diretamente na natureza.
“Esse tipo de agressão pode contribuir para o aquecimento
global. Empresas ligadas à tecnologia e que respeitam o meio ambiente já perceberam as vantagens do descarte adequado de material e não utilizam esse tipo de reciclagem”, analisa o gerente
comercial da unidade de Florianópolis da Delta Cable, Jorge João
de Souza. A empresa é distribuidora da marca Furukawa, que pratica a reciclagem sustentável.
Na reciclagem adequada, o cabo retirado passa por um processo aprimorado, que evita a decomposição do plástico e reduz
a extração de minério de cobre e petróleo. A reciclagem do cobre
consome de cinco a sete vezes menos energia que a pirometalurgia
e os produtos de cobre e PVC que passam por esse processo possuem a mesma qualidade do produto novo.
Segundo Jorge João de Souza, além da reciclagem de cabos e
estruturas, os empresários devem estar sempre ligados em medidas ecológicas, como a utilização de computadores que consomem
menos energia, otimização da temperatura das salas de datacenter
e descarte correto de monitores e aparatos tecnológicos obsoletos,
que não serão mais utilizados.

PACTO FEDERAL
Lixo eletrônico terá inventário
Um acordo firmado pelo Ministério do Meio Ambiente e
o Compromisso Empresarial para a Reciclagem (Cempre)
prevê que todo lixo eletrônico produzido no País terá um
inventário para que as empresas firmem um pacto de recolhimento e reciclagem.
Segundo documento divulgado pelo Programa Nacional
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), o
mundo produz cerca de 40 milhões de toneladas de lixo
eletrônico por ano. A ideia do ministério é fazer um inventário para dimensionar o tamanho do lixo eletroeletrônico
brasileiro e o destino que é dado atualmente a esse tipo
de material.

