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carta

A palavra do presidente

Leandro Taques

o paraná
Mais uma vez, a safra 2009/10 de grãos do Paraná será
recorde. O aumento, em comparação à safra anterior, será
de 28% ou 31,5 milhões de toneladas. Com isso, o Estado
recupera a liderança na produção, perdida no ano passado para
o Mato Grosso, e se coloca como responsável por 21,5% da
produção nacional de grãos.
Mas, onde armazenar essa safra recorde? E como escoar
essa megaprodução? Os gargalos da economia paranaense são
muitos. E se parecem com os do Brasil. A começar pelos cinco
principais modais de transporte – estradas, ferrovias, aeroportos, hidrovias e portos –, totalmente desestruturados e sem um
plano de investimento para o futuro.
No Paraná, por exemplo, outro gargalo são os armazéns. O
Paraná tem a maior rede de armazenagens do país, com capacidade estática de 25,5 milhões de toneladas. Mas, 20% das
unidades não têm qualidade suficiente para receber determinados produtos, principalmente na região Norte, onde armazéns
de café foram adaptados.
Outra grave questão é que ainda estão abarrotados da
safra passada. A solução, para agricultores e cooperativas, foi
improvisar colocando o produto em pátios debaixo de lonas e
na carroceria dos caminhões.

A solução, para
agricultores e
cooperativas, foi
improvisar colocando
o produto em pátios
debaixo de lonas.”

O nosso Paraná – sua economia e os gargalos que atravancam o desenvolvimento do Estado – é o mote principal desta
edição especial da Revista CREA-PR. O tema é a infraestrutura.
Na revista, reportagens ainda sobre energia, meio ambiente,
infraestrutura das cidades e água. A edição traz, ainda, entrevistas com os dois candidatos a futuros administradores, Beto
Richa e Osmar Dias.

Eng. Agr. Álvaro J. Cabrini Jr.
Presidente do CREA-PR
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para se aprimorar
Pós-graduação, MBA e outros cursos
24 e 25 de setembro
CURSO: Gestão e Controle de Custos
na Produção de Ovinos e Caprinos
Neste curso serão apresentadas as ferramentas que
possibilitam a organização da atividade de criação de
ovinos e caprinos. Serão discutidos todos os fatores de
produção e como realizar seu controle. Os conceitos
econômicos básicos serão apresentados para que seja
possível realizar adequado fluxo de caixa que permitirá
avaliar o retorno econômico da atividade.
Mais informação, acesse: www.lapoc.ufpr.br

25 de setembro Cianorte
CURSO: Como Organizar e
Administrar Escritórios de
Engenharia e Arquitetura

Setembro

Outubro

16
II Seminário
GesPública no
Paraná - Excelência
na Gestão Pública –
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Leguminosas (12°
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21 a 23
I Seminário Estadual
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Técnica – Apucarana

17 a 22
XXI Congresso Brasileiro
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28 a 30
15º Seminário
Técnico e Exposição
de Automação - ISA
Automation Week
Curitiba 2010 –
Curitiba

Mais informações em
WWW.crea-pr.org.br
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Trata-se de um curso concentrado com objetivos
instrumentais, fornecendo os conhecimentos
necessários para um profissional iniciar seu
próprio negócio com maiores chances de sucesso,
evitando as armadilhas mais comuns e sabendo
contornar ou vencer os obstáculos típicos de uma
atividade empreendedora. O curso é promovido pela
Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e
Agrônomos de Cianorte (AREARC).
Informações: pelos fones (44) 3629-3780 / 36293780 ou e-mail: arearc@arearc.com.br

19 a 21
IX Seminário de
Atualização em
Sensoriamento Remoto –
Curitiba
20 e 21
IX Seminário Paranaense
de Manutenção – Curitiba

Mais informações em
procrea@crea-pr.org.br
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Livros que valem a pena
Conhecimento
A contratação e a execução de obras públicas envolvem procedimentos e providências, que nem sempre são conhecidos. É
isso que o livro “Obras Públicas. Tirando Dúvidas”, de Pedro
Jorge Rocha de Oliveira, quer apresentar. Sob o formato de
perguntas e respostas, o autor busca esclarecer desde a elaboração do procedimento licitatório, os cuidados com o projeto e
orçamentos, até o papel da fiscalização e inúmeras questões que
surgem no dia a dia, para as quais precisamos de respostas objetivas. Oliveira é coordenador Técnico da Inspetoria de Obras
Públicas do TCE/SC e diretor administrativo do Ibraop.

O engenheiro e o arquiteto
No livro “Comentários à Lei 5.194/66”, o engenheiro eletricista e advogado Claude Pasteur de Andrade Faria fala, com
cuidado e profundidade inéditos, da lei que regulamenta o
exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro
agrônomo. A obra, com 264 páginas, da Editora Insular, abre
o debate e avança na eventual necessidade de atualizar a lei,
tendo em vista as transformações por que passaram as profissões, nas últimas décadas.

para navegar

Sites que têm valor

.crea-pr.org.br

palavra do leitor
A sua opinião
ATENÇÃO
Na edição 62 da Revista CREA-PR, a pág. 28 destacou a importância e os avanços que o trabalho
organizado em cooperativas pode proporcionar.
Contudo, a atuação de mais de uma cooperativa
em um determinado espaço e/ou região também
deve ser vista com bons olhos, porque, como ocorre em diversos outros setores, faz-se possível a
comparação individual de ações e resultados obtidos, contribuindo ainda mais para o fortalecimento
do trabalho em grupo.

Sidney Bispo dos Santos
Eng. Agrônomo, de Campo Mourão
OBRIGADO
Na última eleição para o CREA-PR, fiz um
questionamento ao presidente Cabrini, via email, sobre a falta de valorização do profissional técnico junto ao CREA e o que o presidente pretendia para o novo mandato. Como
resposta, obtive que já estavam realizando um
trabalho e que, inclusive, um dos representantes da câmara era um técnico. Pois bem, pela
franqueza e clareza da resposta, resolvi meu
voto. Agora quero deixar meu elogio quanto a
esse trabalho de valorização (também expresso
na revista de março/abril de 2010 – a respeito
de nós “técnicos”). Acredito que o técnico, em
busca persistente da atualização e conectado
à sua área de trabalho, faz a diferença no
mercado de trabalho. Obrigado.

Alessandro Presznhuk
Técnico em Saneamento

Mais ciências

Depositário oficial

De linguagem direta e descontraída, o blog
“Exploração geoquímica não é brinquedo!”,
do geólogo e geoquímico Otavio Augusto
Boni Licht, é indicado àqueles que querem
aprender e obter informações sobre um assunto considerado espinhoso para muitos:
a Geoquímica. Com o espaço, o autor quer
promover e fomentar o desenvolvimento
de uma base de conhecimentos sobre os levantamentos geoquímicos regionais.

No site do Serviço Geológico do Brasil
(CPRM) estão os dados oficiais e informações sobre a geologia, recursos minerais e recursos hídricos do país. Na página, levantamentos geológicos, geofísicos,
hidrogeológicos, avaliação dos recursos
minerais, gestão da informação geológica, análises químicas e minerais do Laboratório de Análises Minerais (LAMIN),
entre outras informações.

exploracaogeoquimica.blogspot.com

www.cprm.gov.br

Escreva, dê sua opinião.
Vá ao site do CREA-PR
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3. Endereço Rua Dr. Zamenhof, 35,
Alto da Glória, Curitiba-PR
CEP 80.030-320
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Rodrigo Leal

Cadeias produtivas
GRÃOS Safra 2009/10 supera em 28% a do ano anterior e Estado recupera liderança

agricultura
em
EVOLução
Gargalos na
infraestrutura colocam em
risco posição de destaque
do Paraná na área
agrícola; setor produtivo
não consegue escoar a
produção
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por Maigue Gueths
O Brasil deve fechar o ano com colheita recorde de 146,5 milhões de toneladas de grãos,
ou seja, 11 milhões a mais que os 135,13 milhões de toneladas da última safra. Desse total,
31,5 milhões de toneladas estão sendo colhidas
no Paraná, representando 28% a mais do que o
Estado produziu na safra anterior (2008/2009).
Com isso, o Estado recupera a liderança na produção, perdida no ano passado para o Mato
Grosso, e se coloca como responsável por 21,5%
da produção nacional de grãos.

passada, a posição de segundo maior produtor de cana-de-açúcar do país. Hoje,
com 6,3% da área plantada de cana no
país, o Estado responde por 7,3%, em
média, da produção sucroalcooleira do
Brasil, posicionando-se como o terceiro
maior produtor de açúcar e quarto em
álcool, na oferta nacional.
“Hoje nós temos uma agricultura
consolidada, fruto de um bom trabalho
de assistência técnica pública e privada,
do trabalho de pesquisa de órgãos como
o Iapar e a Embrapa e do cooperativismo.
Isso leva o Paraná a produzir em quantidade e qualidade comparáveis ao primeiro mundo”, avalia Simioni. Os bons resultados do Paraná, no entanto, colocam
cada vez mais agricultores, cooperativas,
indústrias e poder público diante do desafio de escoar seus produtos sem dispor
de infraestrutura condizente com os números alcançados.

A agricultura familiar
no Brasil

70% da produção nacional de

Produz
alimentos
Ocupa

31% da área rural do país

14 milhões de trabalhadores
que representam 77% das pessoas que
São

trabalham na agricultura

Leandro Taques

O avanço da colheita da safra
2009/10 revela ganhos de produtividade
nas lavouras de milho e soja, que são as
principais lavouras cultivadas no Paraná
durante a safra de verão. O bom desempenho, segundo avaliação do diretor do
Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Estado da Agricultura (Seab), economista Francisco Simioni,
é resultado de fatores como a disposição
dos produtores em atender à produção de
alimentos, o clima favorável e a aplicação
correta das tecnologias.
O Paraná, aliás, tem posição de destaque em vários segmentos derivados da
agricultura. O complexo de base florestal, por exemplo, que reúne os segmentos de madeira, móveis, papel e celulose,
ocupa terceiro lugar na pauta de exportações do Estado, ao lado do complexo de
carnes. Com apenas 860 mil hectares de
áreas de florestas plantadas, o Paraná é o
maior estado exportador do setor madeireiro e de produtos derivados, sendo responsável por 31% das vendas nacionais.
No setor sucroalcooleiro, o Paraná
perdeu para Minas Gerais, desde a safra

RECORDE Para Simioni, aplicação correta das
tecnologias influenciaram a safra 2009/10

EXPORTAÇÔES Madeira e carnes caminham lado a lado na pauta do Estado

Apesar de grande exportador de madeiras, florestas do
Paraná ocupam apenas 4,3% de seu território
O Paraná é o maior Estado exportador do
setor madeireiro e de produtos de florestas
plantadas, sendo responsável por 31% das
vendas nacionais. O complexo de base florestal, que reúne os segmentos de madeira, painéis, móveis, papel, celulose e energia, ocupa
o terceiro lugar na pauta de exportações, ao
lado do de carnes.
Segundo Roberto Gava, coordenador do
Conselho Temático de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do Conselho Setorial da
Indústria de Base Florestal da Federação
das Indústrias do Estado do Parará (FIEP),

esse potencial poderia ser mais bem explorado, uma vez que as florestas plantadas só
ocupam 4,3% do território do Paraná, ou 860
mil hectares.
“O Paraná tem um potencial de faturamento gigantesco que não está sendo aproveitado”, afirma. Um passo nesse sentido, segundo ele, foi a criação recente do Programa de
Florestas para Madeira para os próximos 100
anos no Paraná (PFM-100), coordenado pelo
Governo do Estado. O plano prevê o plantio
de florestas em uma pequena parcela da área
das pequenas propriedades, que se transfor-

mariam em uma espécie de poupança verde
para o produtor.
Outro setor de destaque no Estado é o
de exportação de carnes, que corresponde a
13,83% de toda a exportação e teve um aumento de 15,64% no volume exportado em
2010, em comparação com o ano passado.
O Estado ocupa posição de liderança na
exportação de frango, com US$ 800 milhões
do total exportado pelo setor de agronegócios
esse ano. A exportação de carne suína também apresentou crescimento de 33,3% em
relação ao ano passado.
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ARMAZÉNS 20% dos espaços existentes no Estado são inadequados

Safra recorde revela a falta de espaço para armazenagem
correta dos produtos e atravanca o desenvolvimento
“Na primavera, quando as quase 3 milhões de toneladas de trigo plantadas no
Paraná começarem a ser colhidas, correse o risco de simplesmente não existir
onde colocar toda essa produção”. A preocupação foi estampada pela Federação da
Agricultura do Paraná (Faep) em seu Boletim Informativo da última semana de junho
e mostra um problema sério na capacidade de armazenagem do Estado, já exposto
durante a colheita da safra de grãos.

O Paraná tem a maior rede de armazenagens do Pais, com capacidade estática de
25,5 milhões de toneladas. A questão, segundo o engenheiro agrônomo Nilson Hanke
Camargo, da Assessoria Técnica e Econômica da Faep, é que parte desses armazéns
não tem qualidade suficiente para receber
determinados produtos, principalmente na
região Norte,onde armazéns de café foram
adaptados. De acordo com o superintendente
da Companhia Nacional de Abastecimento no

Paraná (Conab), Lafaete Jacomel, 20% das
unidades estão nessa categoria. Com isso, a
capacidade de armazenagem cai para 20,8
milhões de toneladas.
A falta de espaço para armazenagem se
agravou esse ano porque as safras atuais encontraram os armazéns abarrotados com milho, trigo e soja das safras passadas e ainda
não comercializados. A solução, para agricultores e cooperativas, foi improvisar colocando
o produto em pátios debaixo de lonas.

DEMANDA Paraná precisa de espaço para 30 milhões de toneladas

Divulgação - OCEPAR

Há consenso de que há necessidade de investimentos em mais armazéns. Para o gerente
técnico da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar), Flávio Turra, o Paraná precisaria ter
capacidade para, no mínimo, 30 milhões de toneladas para ficar em uma situação mais confortá-

vel. As cooperativas, segundo Turra, têm projetos
de investir, ainda esse ano, mais R$ 350 milhões na
construção de armazéns, aumentando a capacidade
em mais 1 milhão de toneladas.
Hoje, segundo o presidente da Ocepar, João
Paulo Koslovski, as cooperativas têm capacidade de
armazenamento de 14,1 milhões de toneladas, 56%
do total. A Conab tem capacidade para 900 mil toneladas. Os 10,5 milhões restantes são de particulares,
graneleiros, entre outros.
Para Camargo, assessor da Faep, há necessidade de se investir em programas de armazenagem
nas fazendas. Com seu próprio armazém, defende, o
produtor poderia aguardar o melhor momento para
vender sua produção sem ônus de pagar taxa de armazenagem, como ocorre hoje.

capacidade Koslovski,
presidente da Ocepar, diz que hoje
cooperativas podem armazenar
somente 56% do total da safra
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Júlio Covello SECS

Cooperativas prevêem investimentos de R$ 350 milhões para
aumentar a capacidade de armazenagem do Estado

AUTONOMIA Assessor da Faep, Nilson
Camargo, defende que produtores deveriam
armazenar sua produção nas fazendas

+ no site da revista
	Entrevista com Alexandre
Magno Franco Aguiar,
presidente da Conab, e
os números da agricultura
brasileira.

ESCOAMENTO Sem ferrovias, pedágios encarecem o transporte

Rede ferroviária não tem ramais que cheguem ao porto e há
trechos obsoletos, o que dificulta o transporte
A produção enfrenta vários gargalos
na infraestrutura que afetam a competitividade dos seus produtos, como
a inexistência de uma malha ferroviária em todo o Estado, os equipamentos obsoletos do Porto de Paranaguá
e até os altos custos do pedágio nas
rodovias. “Os gargalos são os mesmos
de dez anos atrás, a infraestrutura é a
mesma no que diz respeito a portos e
ferrovias”, diz o engenheiro agrônomo

Nilson Hanke Camargo.
Na malha ferroviária, um dos problemas é a falta de ramais ferroviários para
levar a produção até o porto. Camargo
cita o caso de Campo Mourão, região altamente produtiva, mas sem acesso ferroviário. Outra reclamação refere-se a trechos
ferroviários obsoletos. Como exemplo ele
cita o trecho entre Guarapuava e Ponta
Grossa, que tem muitos aclives, declives e curvas exigindo que a composição

trafegue com poucos vagões e em baixa
velocidade. “A produção precisa de carga
e velocidade”, diz. Há ainda a demanda
histórica por uma nova linha ferroviária
entre Curitiba e Paranaguá.
Sem opção de linhas ferroviárias, os
produtores ficam à mercê da cobrança de
pedágios nas rodovias. Entre Cascavel e
Paranaguá um caminhão paga cerca de
R$ 300 em pedágios, custos, que, segundo ele, recaem sobre o produtor.

VELHO Para produtores, Porto é antigo e sem estrutura

Os produtores reclamam ainda da precariedade do porto, que é antigo e recebeu poucas
melhorias em seu tempo de existência. Camargo reclama de equipamentos antigos, como
alguns Shiploaders, por exemplo, que teriam
capacidade de embarcar 1.500 toneladas por
hora, mas devido ao estado precário conseguem uma produtividade média diária em torno
de 700 a 800 toneladas por hora.
Outra reclamação refere-se à falta de calado dos berços de atracação, que hoje têm
profundidade de 12,5 metros quando deveriam
ter 14,5 metros, de modo a permitir a entrada
de navios maiores. Hoje, segundo Camargo, um
navio com capacidade para 60 mil toneladas
não pode sair do cais com mais de 50 mil toneladas sob risco de bater no fundo do mar. Pelos
mesmos motivos, há necessidade de aprofundar o canal de acesso ao porto.
A Administração dos Portos de Paranaguá
e Antonina (Appa) fez licitação, no primeiro semestre do ano, para contratação de empreiteira
que fará as obras de remodelação, ampliação
e estruturação do cais do Porto de Paranaguá
para o aprofundamento dos berços. O investi-

mento é de R$ 95,7 milhões e aumentará em
30% a estrutura física do cais comercial. Outra
obra anunciada é a dragagem de aprofundamento do Canal da Galheta, cuja licitação está
prometida para este semestre. As duas obras
dependem de licenciamento ambiental.
O porto também pretende adquirir uma draga para ter autossuficiência nos projetos de dragagem. No início do ano, o diretor técnico da
Appa, André Cansian, declarou que a intenção
era garantir que a nova estrutura esteja pronta
para atender à demanda de embarques de grãos
já na safra 2010/2011.
No início de junho, a capitania dos Portos já
autorizou o porto a receber navios com até 301
metros de comprimento e 40 metros de largura.
Até então, ele só recebia embarcações com no
máximo 285 metros de comprimento. As embarcações chamadas de Pós-Panamax – assim denominadas devido ao seu tamanho ultrapassar o
limite das comportas do Canal do Panamá – são
consideradas de grande porte e permitem diminuir custos de frete e aumentar a quantidade de
carga transportada.

Rodrigo Leal

Administração dos Portos de Paranaguá anuncia investimentos
para suprir o escoamento da produção de 2010/11

promessa Para a próxima safra, Porto de
Paranaguá deve ser ampliado
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Transportes
PRIORIDADE Infraestrutura do país é responsável pelo maior gargalo para crescimento

Luta contra
o tempo
Governos federal e
estaduais buscam
soluções rápidas para
ligar os modais de
transporte e fazer com
que as previsões da
economia brasileira se
confirmem

por Héros Mussi Schwinden
No início do último mês de julho,
os brasileiros receberam uma excelente notícia: o anúncio, pelo Ministério
dos Transportes, do start do projeto
do trem de alta velocidade (TAV) que
vai ligar as cidades de São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. As obras, que
devem começar em 2011, prenunciam
não só um país realmente interessado
em se tornar grande – a perspectiva é
de que o Brasil esteja entre as cinco
maiores economias do globo em quinze anos –, mas reafirmam a enorme
carência reinante em termos de infra12

estrutura de transportes.
Medidas como a do trem de alta
velocidade indicam que o governo se
preocupa com a questão. E que, de
fato, passou a dar mais atenção a investimentos e ao aumento da sinergia
entre os cinco modais de transporte,
embora os investimentos ainda sejam
reduzidos se comparados com as brutais carências do setor.
Desde 1966, quando começou o
processo de privatização de portos e
outorga de concessões de rodovias e
ferrovias, o poder público e o empresariado têm a clareza de que uma grande
prioridade – além das ampliações que

devem acompanhar a expansão da base
produtiva – é recuperar a infraestrutura deteriorada, identificando os pontos
de estrangulamento no fluxo de cargas.
A absorção, pelo PAC, da maior
parte do Plano Nacional de Logística
e Transportes (PNLT), originário de
1966, é um sinal positivo de que a parceria do governo com setores privados
poderá recuperar uma salutar (e pouco
vivenciada entre nós, é verdade) tradição de planejamento de médio e longo
prazo no setor de logística de transportes – algo fundamental para atender à
demanda gerada pelas novas fronteiras
agrícolas e minerais do país.

SUL A região recebeu 9,9% do PIB de recursos, contra 22,5% da Amazônia

Falta de investimento e questões políticas e
burocráticas podem emperrar projetos de expansão
A questão crucial, no entanto, reside
nos baixos níveis de investimento. Todos
os cinco modais, juntos, receberam, no
Orçamento Geral da União 2008-2011,
apenas R$ 72,7 bilhões. Porém, nem tudo
é sempre investido. No Orçamento de
2010, por exemplo, o setor de Transportes recebeu R$ 21,2 bilhões, dos quais
foram empenhados R$ 8,8 bilhões – e

efetivamente pagos, até 26 de junho, R$
5,8 bilhões.
Afora as questões puramente econômicas e burocráticas, também há
distorções de natureza política que comprometem seriamente os esforços de recuperação do setor de transportes. Algo
que é explicitado, por exemplo, quando
são comparados os montantes de recur-

sos destinados para diferentes regiões do
país. Enquanto na Amazônia os recursos
correspondem a 22,5% do PIB regional
(setor rodoviário, 42%; hidroviário, 17%;
portuário, 4%; aeroviário, 3% e ferroviário, 35%), na Região Sul ele chega a 9,9%
do PIB (setor rodoviário, 28%; hidroviário,
5%; portuário, 16%; aeroviário, 3% e ferroviário, 48%).

BALANÇO Em evento, Stamm fala da terceira pista do Afonso Pena
Governo do Paraná admite que é preciso investir e secretário
Estadual dos Transportes defende fundo para obras de infraestrutura
AENotícias

melhorias nos aeroportos de Londrina, Cascavel e Maringá, e a construção do aeroporto do
Oeste, entre Cascavel e Toledo. No modal ferroviário, ele lembrou a extensão da Ferroeste
e a retificação do traçado na Região dos Campos
Gerais.
Para o Litoral, defendeu um Plano de Desenvolvimento Portuário, incluindo a revitalização de Antonina e o novo porto de Pontal do Paraná. No setor
rodoviário, apontou o estudo da ligação do Litoral
Sul com a BR-116, respeitando os cuidados com
o meio ambiente, e a implantação de novos eixos
pelas BRs 153, 158, 163 e 487, além da duplicação
total da BR-277.

Divulgação

Em junho, no seminário “O Paraná no Caminho
Certo”, organizado pela Federação das Empresas de
Transporte de Cargas no Estado do Paraná (Fetranspar), o secretário dos Transportes do Paraná, Mario
Stamm Júnior, defendeu a constituição de um fundo
de projetos para obras de infraestrutura no Estado.
“Precisamos de muitos projetos, como a duplicação
total da BR-376 entre Ponta Grossa e Apucarana.
São estudos nos quais os técnicos do DER, da APPA,
da Ferroeste e da própria Secretaria podem colaborar, com a experiência de gestão governamental
acumulada ao longo do tempo”, disse Stamm.
Entre as obras necessárias, o secretário citou a terceira pista do Aeroporto Afonso Pena,

AGORA Secretário
Stamm lista obras
necessárias e urgentes
em evento da Fetranspar

projeto
Antonina está na lista do
governo para revitalização
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NOVO Porto de Pontal do Paraná já é chamado de Porto do Mercosul

Por trecho, expansão da Ferroeste irá custar R$ 2 bilhões e
integrará o Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul
investimentos
Os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental
(primeira fase) dos projetos de expansão da Ferroeste somam
R$ 50 milhões. Conheça os outros investimentos:

R$ 985 milhões

Guarapuava-Paranaguá (obra do PAC e PNLT)

R$ 430 milhões

Cascavel/PR-Novo Mundo/MS

R$ 540 milhões

Novo Mundo-Maracaju/MS

R$ 390 milhões

Cascavel-Presidente Franco/Paraguai

R$ 600 milhões

Laranjeiras/Nova Laranjeiras/PR-Chapecó/SC

R$ 2,9 bilhões

Total

Segundo informações da assessoria de imprensa da Ferroeste,
publicadas no site do governo Estadual, a expansão da linha é estratégica para as regiões Sul e Centro-Oeste e também para o Brasil e
América do Sul. Segundo dados do governo, os atuais trilhos, entre
Guarapuava e Cascavel, com 248 km de extensão, serão multiplicados. O projeto prevê a construção de 1.200 km de estrada de ferro
interligando Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.
O investimento da Ferroeste é estratégico. A chegada dos trilhos
a Foz do Iguaçu e ao Paraguai permitirá a consolidação do corredor
ferroviário bioceânico que unirá os portos paranaenses e chilenos,
especialmente Paranaguá e Antofagasta. Um novo porto público de
águas profundas será construído pelo Governo do Paraná, na Ponta
do Poço, município de Pontal do Paraná. O Porto do Mercosul, como
está sendo chamado, integrará o complexo portuário do Porto de Paranaguá e terá capacidade para receber grandes navios e vai operar
com contêineres.
O projeto tem como parceiros os três governos, no âmbito do
Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul). Tem o
apoio do governo federal, por meio da Casa Civil, do Ministério do
Planejamento, Ministério dos Transportes e Ministério das Relações
Exteriores, e foi incluído no Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC). Em 2008, uma aliança suprapartidária no Congresso Nacional
abriu as portas do orçamento da União para o projeto da Ferroeste.

UNIDOS O projeto conta com mais de 30 técnicos voluntários de todas as engenharias

Em desenvolvimento há dois anos, PELT 2020 nasceu da união
de forças que querem promover uma revolução de mentalidade
Nova no vocabulário, engatinhando em seu
sentido mais abrangente no mercado ou ainda
refém de debates estéreis sobre círculos virtuosos de crescimento, estatização x privatização,
Logística é, em sua essência, uma revolução de
mentalidade. O conhecimento que dela já se extrai ajuda a avaliar, entender e inovar impondo o
conceito de desenvolvimento, seja num pequeno
nicho de mercado, ou fazer de um país como o
Brasil, historicamente ilhado, um player decisivo
nas relações mundiais.
O Paraná, assim como o Brasil, convive com
falhas no sistema de logística e com a falta de
planejamento, nos últimos 30 anos. Os setores
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primário e secundário sofrem com o encarecimento do escoamento da produção e, a cada
ano, perdem em competitividade.
Pensando no desenvolvimento futuro do
Estado, na geração de riqueza e, por consequência, na melhoria da qualidade de vida da população, o CREA-PR, em parceria com Federação
das Indústrias do Paraná (FIEP-PR), Sindicato da
Indústria da Construção Pesada do Estado do Paraná (Sicepot-PR) e o Instituto de Engenharia do
Paraná (IEP), elaboraram um Plano Estadual de
Logística e Transporte para o Estado do Paraná
(PELT 2020).
Desenvolvido durante dois anos, o PELT 2020

realiza um diagnóstico detalhado da infraestrutura no Paraná em cinco setores fundamentais:
rodovias, ferrovias, portos e rios navegáveis, aeroportos e regiões metropolitanas.
O projeto envolveu mais de 30 técnicos voluntários das engenharias e de outros setores
como geografia, geologia, biologia e tecnologia.
Segundo o presidente do CREA-PR, o engenheiro
agrônomo Álvaro J. Cabrini Jr., o objetivo do PELT
2020 é apresentar projetos para solucionar os
principais gargalos do setor pensando no Paraná
de 2020. “Sugerimos soluções para esses problemas e apontamos a estimativa de custos de
cada uma”, diz Cabrini.

APARÊNCIA Há 12 anos, modelo do pedágio parecia ser o ideal, diz Cabrini

A malha rodoviária do Paraná tem 15.796,28
km. Desses, 11.875,84 km são de responsabilidade do DER/PR (Departamento de Estradas e
Rodagem), 2.490,44 km administradas por empresas concessionárias e 1.430 km pertencem à
malha das rodovias federais.
Entre os técnicos e dirigentes das instituições envolvidas no PELT 2020 parece existir um
consenso de que o modelo de pedágio adotado
pelo governo Estadual está longe de ser o ideal
para os interesses econômicos do Paraná e é um
fator que torna o Paraná menos competitivo.
Para o presidente do CREA-PR, o modelo adotado em 1998 parecia ser o ideal para a
época. Passados 12 anos a constatação é outra. “No primeiro momento teríamos as estradas
conservadas, seriam feitas ampliações de capacidade necessária de transporte. Hoje não temos
as rodovias duplicadas e em muitas não existe a
terceira faixa. Percebemos que algo que foi contratado não foi cumprido”, comenta Cabrini.
O Presidente do Instituto de Engenharia do
Paraná (IEP), Jaime Sunye Neto, também com-

AENotícias

No Paraná, a administração das estadas por concessionárias
não trouxe as melhorias previstas em contrato

divisão No Paraná, cerca de 2,5 mil km de
estradas são administradas por concessionárias, por
meio de concessões licitadas pelo governo Estadual

partilha a ideia de que o modelo de concessões das rodovias a cargo
do Estado não é o ideal e que há má gestão dos contratos. “O governo
não montou uma estrutura para fiscalizar.”

RECURSOS Aeroportos de Maringá e Cascavel receberão R$ 4,9 milhões para obras

Dos 40 aeroportos do Paraná, 36 são administrados pelas
respectivas prefeituras e apenas 18 têm operação noturna
O Paraná conta hoje com 40 aeroportos públicos. Desses, 36 são asfaltados, 18
com operação noturna, oito trabalham utilizando instrumentos e cinco têm linhas aéreas
regulares. Dos 40, 36 são administrados pelas respectivas prefeituras municipais e quatro
(Afonso Pena, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu) são operados pela Infraero.
Cascavel deve ganhar um aeroporto, com o dobro do tamanho do atual e aviões
maiores poderão pousar na cidade. A construção deve levar dois anos. O investimento,
do Ministério do Turismo, será de R$ 2 milhões e o antigo terminal será demolido. Já o
de Maringá terá o pátio de estacionamento de aeronaves ampliado. O custo da obra é R$
2,9 milhões e será pago pelos governos federal e Estadual.
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ECONOMIA Plano Estadual de Logística e Transporte destaca importância das hidrovias

Transporte hidroviário no Paraná
necessita de investimentos urgentes
Segundo o Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT 2020), entre as principais hidrovias brasileiras
destaca-se a Hidrovia Paraná-Tietê,
que possui enorme importância econômica por permitir o transporte de

grãos e de outras mercadorias de cinco Estados: Goiás, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.
Possui 1.250 quilômetros navegáveis,
sendo 450 no Rio Tietê (SP) e 800
no Rio Paraná, na divisa SP/MS e na
fronteira do Paraná com o Paraguai e
a Argentina. É chamada a Hidrovia do
Mercosul.
O principal trecho para o transporte hidroviário está entre Guaíra (PR)
e Porto Epitácio (SP). É um trecho de
440 km do Rio Paraná que pode ser
percorrido por barcos que levam apro-

ximadamente 20 horas para descer e
36 horas para subir o rio. O fluxo de
navegação segue com limitações de
calado próximo a Guaíra e sofre interrupção em Foz do Iguaçu, devido à
Unidade Hidrelétrica de Itaipu. Abaixo
da Represa de Itaipu até a foz do Rio
Paraná, na Argentina, o rio volta a ser
navegável e é conhecido como Estuário do Rio da Prata.
O Rio Paraná é navegável nos 700
quilômetros entre Itaipu e Jupiá, segundo dados da Secretaria Estadual de
Transportes. O Paraná apresenta ainda
outras duas hidrovias, a Hidrovia Paranapanema-Tibagi e a Hidrovia do Ivaí.
No Rio Paranapanema é necessária a
construção de três eclusas (Rosana,
Taquaraçu e Capivara) e no Rio Tibagi,
uma eclusa (Três Figueiras), para que
ambas possam se tornar navegáveis.

+ no site da revista
	As soluções para as
estradas de acordo
com os presidentes da
OCEPAR e SICEPOT-PR
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anuncie
a MaiOR DO PaRanÁ

52 mil exemplares com
distribuição gratuita e dirigida a
todos os engenheiros, arquitetos
e agrônomos habilitados no
CREA-PR, mais 7 mil empresas,
entidades de classe e o setor
público.
Coloque a sua marca aqui.
(41) 3236-2141
comercial@todaeditora.com.br
www.todaeditora.com.br
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INDúSTRIA
MERCADO Indústrias enfrentam desafios com inovação e valor agregado

Em busca
de inovação
Novos produtos
precisam de design
moderno, material mais
elaborado e cuidados
com a marca; projetos
de incentivos no Paraná
ainda são tímidos
por Ana Paula Moraes
A recatada indústria paranaense está carente. Enquanto
no cenário nacional a indústria procura aumentar os recursos para a inovação e estimular a cultura do valor agregado,
no Paraná, essas ações ainda são tímidas.
Segundo levantamento da Federação das Indústrias
do Paraná (FIEP), realizado em todo o Estado, são promissores os setores agroalimentar, energia e biotecnologia, com viés nas áreas agrícola, florestal e indústria
animal. Mas, de modo geral, os produtos são pouco inovadores e o valor agregado ainda é pequeno.
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Leandro Taques

MAIS Para Fabiana Skrobot,
o setor agroalimentar precisa
agregar valor aos produtos

“Uma tendência de futuro seria utilizar o
farelo da soja na criação de novos produtos”,
avalia a química Fabiana Skrobot, coordenadora de projetos da FIEP, numa análise do
setor agroalimentar. Outra opção está nos
chamados alimentos funcionais – que reduzem o risco de doenças.
No caso da biotecnologia ainda há dificuldade na contratação de profissionais especializados. A interação entre empresas e
universidades, que poderia ajudar a romper
essa barreira, é pouco significativa. “Isso impacta negativamente na qualidade dos projetos de engenharia de processos e produtos”,
diz Skrobot.

FORÇA A indústria de alimentos emprega 3 mil trabalhadores no Paraná

As indústrias de informática, telecomunicações e eletrônica
industrial e comercial criaram 6 mil empregos diretos, em 2009
O setor que mais apresenta crescimento na indústria do Paraná é o de
produtos alimentícios. A indústria tem
28,31% de participação nas vendas e
conta com mais de 3 mil trabalhadores.
Mas, depois de três anos em franca expansão, 2007 (15,36%), 2008 (10,86%)
e 2009 (2,06%), de janeiro a maio deste
ano, registrou queda de 5,15% por conta
do atraso na colheita da safra e venda
da soja. Já a indústria de implementos
e máquinas agrícolas teve aumento de
31,70%, no mesmo período.

A fabricação e montagem de veículos automotores é o segundo maior
setor em termos de vendas industriais.
Após a forte queda registrada em 2009
(-16,88%), o setor registrou aumento
de 25,31%, nos primeiros cinco meses
deste ano, puxado pela farta oferta de
crédito para aquisição de veículos e
desoneração temporária e parcial de
tributos.
O Estado também embarca na onda
da tecnologia integrando o mapa das
indústrias de informática, telecomunica-

ções e eletrônica industrial e comercial.
Com isso, já é líder na fabricação de gabinetes para computador. Só em 2009,
foram produzidos mais de 3 milhões de
computadores no Paraná gerando mais
de 6 mil empregos diretos.
Os principais polos industriais estão
localizados na mesorregião Metropolitana de Curitiba (57,68% de participação nas vendas industriais), no Centro
Oriental Paranaense (14,95%), no Norte
Central Paranaense (9,52%) e no Oeste
Paranaense (5,67%).
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FALTA Nos modais, a ausência de grandes
investimentos é visível. Estrutura de portos, estradas e
aeroportos não comportam a economia do Estado

GARGALOS Indústria sofre com estradas, ferrovias, portos e aeroportos

Para conselheiro da FIEP e CNI, infraestrutura do Paraná
não teve grandes investimentos nos últimos 10 anos
A falta de infraestrura dos modais no Estado afeta toda a cadeia produtiva e todos
pagam a conta. O consumidor, um produto
mais caro, e o empresário, que paga mais
para exportar. O presidente do Conselho Temático de Infraestrura da FIEP e conselheiro
do Conselho Temático de Infraestrura da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Paulo
Ceschin, acredita que não houve injeção de
recursos suficientes nos últimos 10 anos.
A carência do setor aéreo atinge mais
de 90% da exportação, já que os produtos
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necessitam ser transportados até o aeroporto de Viracopos, em Campinas. O Aeroporto
Afonso Pena precisa de mais uma pista para
pousos e decolagens de aviões de carga.
Já o Porto de Paranaguá, que não comporta embarcações de grande porte, perde
para o de Itajaí. Nas rodovias e ferrovias os
gargalos são visíveis. A maioria das estradas
do Paraná são de mão simples e com dimensões que não permitem, por exemplo, que
caminhões de porte se cruzem em diferentes
sentidos. Nas ferrovias, o preço do frete é

alto e o trajeto é demorado.
O que poderia ser uma alternativa de
transporte, e mais barata, esbarra na Usina
Hidrelétrica de Itaipu. “O Paraná ainda é tímido em hidrovias, mas poderíamos construir uma eclusa no Rio Paraná e escoar a
produção até o oceano via Rio da Prata”,
destaca Ceschin. A falta de recursos e de
planejamento também afeta o setor energético. “Estamos passivos nessa área. Se
o governo não investir pesado, teremos um
colapso”, afirma.

GOVERNO Lei de inovação tecnológica não cumpre seu papel

Pesquisadores preferem as universidades e empresas brasileiras
não possuem a cultura de contratar esse tipo de mão de obra

LONGE Conhecimentos
dos pesquisadores ainda estão
distantes do mundo empresarial

Vinicius Sgarbe

O governo do Estado está elaborando um
projeto de lei sobre inovação tecnológica para
aproximar mais ainda a universidade do setor
produtivo com incentivos. Hoje, já existe uma lei
federal que regulamenta essa relação.
Mas, os pesquisadores de vanguarda não trabalham nas empresas. “Dos mestres e doutores,
70% preferem permanecer nas universidades”,
diz o diretor do Centro Internacional de Inovação da FIEP, Ronald Dauscha. A situação só seria
revertida se as empresas adquirissem a cultura
de contratação desse tipo de mão de obra. Um
mecanismo que poderia ser efetivado por meio
de mais bolsas ou contratos de parcerias tecnológicas entre universidade e indústria.

+ no site da revista
	As incubadoras e o
desenvolvimento industrial
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INFRAESTRUTURA NAS CIDADES
CRITÉRIOS Ideias e dicas de infraestrutura auxiliam gestores a “pensar a cidade”

Cidades
planejadas
Apoio de órgãos e
técnicos capacitados
colabora na construção
de municípios com
mais qualidade de vida
por Marcela Mendes

Leandro Taques

Seja pequeno, médio ou grande, o
principal desafio dos municípios paranaenses em relação à infraestrutura
urbana está no sistema viário. Segundo o presidente da Associação dos
Municípios do Paraná (AMP), Moacyr Fadel, em 90% das cidades do
Estado, a maior carência é de asfaltos
e calçadas.
Luciano Ducci, prefeito de Curitiba, concorda que os maiores esforços
da gestão, em relação à infraestrutura,
estão concentrados no sistema viário
urbano. E cita os diversos projetos de
novos eixos, trincheiras e a Linha Verde, que entra na sua etapa final. “Os
dois maiores desafios da cidade são a
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infraestrutura urbana e a social. No
social, uma das prioridades é, através
da Cohab, tirar as pessoas das margens dos rios. Na parte urbana, a cidade está um canteiro de obras”, conta.
Ducci e Fadel, que é prefeito de
Castro, ressaltam a importância do
Plano Diretor para o crescimento ordenado. Gilda Amaral Cassilha, analista de Controle da Área de Engenharia do Tribunal de Contas do Paraná,
aponta os problemas que a falta de
planejamento pode acarretar. “A inexistência de critérios e políticas territoriais e de infraestrutura que regulem
a apropriação do território urbano e
municipal podem tornar vulnerável o
investimento público.”
Na opinião do presidente da AMP,

contar com o apoio de engenheiros,
arquitetos e técnicos capacitados
significa ter em mãos bons projetos
para captar recursos, fundamentais
para colocar em prática os planos
para uma cidade cada vez melhor.
A opinião também é compartilhada
pelo prefeito de Toledo, engenheiro civil José Carlos Schiavinato que
afirma que não há mais espaço para o
amadorismo na gestão pública. “Atualmente, para ser gestor, é necessário
um plano de governo bem traçado e
corpo técnico capacitado para o desenvolvimento de projetos”, disse.
Em Toledo, a prefeitura conta com
um banco de projetos desenvolvidos
pela equipe técnica e que possibilita e
facilita o acesso aos recursos.

PLANEJAR Planos Diretores irreais ficam parados na gaveta, diz arquiteta

Plano Diretor deve estar alinhado com a realidade de cada
município; segundo especialistas, “não há receita de bolo”
“É preciso rever a estrutura organizacional dos municípios, diante da importância que o planejamento e a gestão
assumem. É preciso favorecer as potencialidades humanas que são os seus servidores, encorajando-os a assumir um papel
definidor das políticas internas, a partir do
autoconhecimento municipal. Não há receita de bolo”, explica Nigro.

A presidente licenciada do Sindicato
dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do
Paraná, arquiteta Ana Carmen de Oliveira,
alerta para os riscos de um Plano Diretor
que não leve em conta as particularidades
municipais. “Há a perda de oportunidade
de induzir o desenvolvimento focado nas
potencialidades do município. Muitos Planos Diretores ficam nas gavetas”.

Leandro Taques

Apesar de previsto em lei, muitos gestores já descobriram na prática os benefícios de um bom Plano Diretor no planejamento da cidade. Segundo o professor
de Arquitetura e Urbanismo da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Carlos Domingos Nigro, ele deve ser
“customizável”, ou seja, realista para cada
local a ser gestionado.

FRENTES Trânsito, acessibilidade, segurança,
planejamento urbano, tudo tem que ser pensado

QUALIDADE Engenheiro e prefeito de Toledo diz que não há mais gestão amadora

Curitiba e Toledo investem em profissionais qualificados em seus
quadros técnicos e se tornam referência no Brasil
Ter uma equipe de profissionais qualificados significa ter uma cidade com melhor
qualidade de vida, mobilidade urbana adequada, boa colocação e utilização de espaços e
edificações para o futuro. O engenheiro civil e
prefeito de Toledo, José Carlos Schiavinato defende que gestores municipais precisam investir
em profissionais nas mais diferentes áreas de

engenharia e da arquitetura que possam desenvolver os projetos técnicos, de ações públicas,
o controle de zoneamento e o monitoramento
do plano diretor. “Não tem mais administração
pública com amadorismo”, diz Schiavinato.
Outro exemplo de planejamento urbano,
Curitiba também investe na qualidade de seu
quadro técnico que, estando em constante

atualização, não perde em qualificação para
os profissionais da iniciativa privada. “Eu,
como funcionário do quadro técnico da Prefeitura há 22 anos, acredito muito na valorização desses funcionários, que estão 100%
aptos a desenvolver qualquer projeto. Tanto
que são referência no Brasil”, afirma o prefeito Luciano Ducci.
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EXEMPLOS Parcerias com as diversas secretarias garantem o Plano Diretor

Institutos de Planejamento de Curitiba e Londrina estão atentos
aos movimentos e às necessidades de todas as cidades
A criação do Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano de Curitiba
(IPPUC) surgiu da necessidade de haver
um grupo multidisciplinar de profissionais
específico para pensar a cidade, por recomendação do Plano Preliminar de Urbanismo. Formado, em dezembro de 1965,
para ser o “guardião” do Plano Diretor, o
IPPUC até hoje tem a missão de analisar,
fazer adaptações e sugerir projetos.

Liana Vallicelli, arquiteta e assessora de
relações externas do IPPUC, explica que
através de estudos detalhados e profundos a respeito de cada tema, em parceria
com as diversas secretarias da Prefeitura, e,
eventualmente, experiências de outras cidades, são buscadas soluções adequadas à
dinâmica do município, levando em conta
a realidade do momento.
Outro exemplo paranaense é o Insti-

tuto de Pesquisa e Planejamento Urbano
de Londrina (IPPUL), criado em 1993. Na
opinião do presidente do órgão, o geólogo Carlos Alberto Hirata, a importância
do instituto se dá no desenvolvimento de
estudos e projetos com critérios técnicos e
científicos. “É preciso garantir ações estruturantes e buscar soluções inteligentes às
questões cotidianas, efeito da falta de planejamento do passado”.

SUCESSO 240 projetos selecionados para 450 municípios foram implantados

Agenda Parlamentar é iniciativa do
CREA-PR, que leva propostas de
sucesso a municípios participantes
O programa Agenda Parlamentar – desenvolvido pelo CREA-PR em parceria com
entidades de classe das áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná – colabora com os gestores paranaenses, com
a apresentação de propostas elaboradas
pelos profissionais das áreas tecnológicas
e que podem virar políticas públicas e beneficiar a população. “O programa Agenda
Parlamentar traz benefícios para todos os
envolvidos. Valoriza os profissionais das
áreas da Engenharia, Arquitetura e Geociências, contribui com propostas viáveis para
os municípios paranaenses e resulta em
melhoria de qualidade de vida para a população”, afirma o presidente do CREA-PR,
engenheiro agrônomo Álvaro J. Cabrini Jr.
As propostas apresentadas durante o
ano de 2009 e 2010 podem ser acessadas
no blog www.paranaemdebate.com.br. As
propostas apresentadas aos municípios estão baseadas em um completo diagnóstico
realizado durante o ano passado.
Entre os assuntos apresentados estão
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resultado
O programa traz benefícios
para a população e a melhoria
da qualidade de vida
a carência comum à grande maioria das
cidades, a acessibilidade, abordada em 11
propostas, como a criação de uma Comissão Permanente de Acessibilidade ou a revitalização de ruas e calçadas.
Já para a demanda apontada pelos próprios gestores municipais como uma das
mais importantes, a melhoria do sistema viário, são mais de 40 sugestões que passam
pela sinalização do trânsito até a adequação
de vias e estradas.
No entanto, o tema com mais propostas
é o meio ambiente, com mais de 50. Grande
parte dos municípios demanda um plano de
substituição ou manutenção da arborização
urbana. As sugestões contemplam ainda a

rede de esgotos, captação de águas pluviais, destinação de resíduos e conservação
do solo, entre outros.
O sucesso do programa também pode
ser acompanhado no site. Até o final de
junho, das 236 propostas inicialmente
apresentadas, 12 já estavam concluídas
e outras 89 estavam em fase de implementação.
Segundo Claudemir Marcos Prattes,
coordenador do programa, o resultado do
trabalho também pode ser comprovado nos
Cadernos Técnicos elaborados por profissionais e que abordam de forma resumida
ideias que podem ser aproveitadas por qualquer gestor municipal.

NÃO País investe em automóvel como transporte, um erro

Para arquiteta e urbanista, especializada em gestão técnica do
meio urbano, mobilidade tem que estar a serviço de todos
Pensar os problemas do trânsito nas
cidades envolve muito mais do que buscar medidas que afetem somente o sistema viário urbano. No Brasil, as políticas
e investimentos públicos têm adotado o
automóvel como principal meio de deslocamento. No entanto, recorrer a meios de
transporte motorizados individuais para se
deslocar no meio urbano tem se mostrado
cada dia mais insustentável do ponto de
vista ambiental, social e econômico.
Foi a conclusão a que chegou a arquiteta e urbanista, especialista em gestão

técnica do meio urbano, Lorreine Santos
Vaccari, ao tratar o tema da mobilidade urbana para o caderno técnico sobre trânsito
e transporte da Agenda Parlamentar. “Uma
cidade não existe sem mobilidade. Por isso,
é preciso haver uma mudança de paradigma: a cidade tem que ser olhada como um
todo. Se não, as soluções pontuais serão
apenas momentâneas. A sustentabilidade
pode ser traduzida como o resultado de um
conjunto de políticas de transporte e circulação que priorize os modos não motorizados e coletivos de transporte”.

Questões que afetam a mobilidade urbana vão desde o debate sobre o uso do
solo – a instalação de um estabelecimento
polo gerador de tráfego, como shoppings
– à escolha dos modais predominantes.
“Somente dessa forma, através da articulação entre os fatores econômicos, sociais
e de uso e ocupação do solo é possível
pensar e estabelecer as diretrizes e princípios importantes para que nossas cidades
construam uma mobilidade urbana ambientalmente sustentável e socialmente
includente.”

TRAÇADOS Ruas retas podem favorecer a vigilância

Polícia militar participa do caderno técnico da Agenda
Parlamentar e sugere espaços sustentáveis para segurança
Muitos gestores municipais já descobriram que têm um papel fundamental para
promover a segurança pública da população.
Só que esse papel pode ir muito além da
instalação de câmeras de segurança ou da
criação de guardas municipais. O coronel da
Polícia Militar, Roberson Luiz Bondaruk, comandante da Academia do Guatupê, incluiu
no caderno técnico da Agenda Parlamentar
“Nossos Municípios Mais Seguros” algumas
dicas e ideias para auxiliar prefeitos e seus

técnicos a criar espaços públicos sustentáveis
do ponto de vista da segurança.
“O gestor municipal pode contribuir muito
ao valorizar traçados das ruas em linha reta,
de forma a favorecer a vigilância, e com um
sistema viário com bom nível de permeabilidade (poucas ruas sem saída, onde não entram viaturas, etc.)”. Também sugere pensar a
acessibilidade dos espaços e reduzir barreiras
arquitetônicas de acesso, como muros altos,
que com a pouca circulação formam cantos
escuros, o que facilita a ação de criminosos.
Esses conceitos também podem ser aplicados nas políticas de habitação, tanto em
relação à localização como na estrutura dos
conjuntos habitacionais. “O desenvolvimento
urbano tem uma infinidade de oportunidades
com imenso poder preventivo. E isso está nas
mãos dos nossos arquitetos e engenheiros”,
conclui Bondaruk.
segurança Coronel
Roberson Bondaruk dá dicas de
como planejar as cidades
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INICIATIVA CREA-PR tem, há cinco anos, projeto inovador na área

Leandro Taques

Para coordenador da comissão de acessibilidade do Conselho
em no máximo dez anos a falta de acessos será corrigida

informação Os cadernos
da Agenda estão em todos os
municípios do PR, diz Krüger

Os desafios da acessibilidade nos municípios vão além da questão de calçadas, rampas de acesso e banheiros. Atualmente, a discussão sobre o tema ultrapassou a ideia inicial de que é preciso
criar dispositivos diferenciados para atender à pessoa com deficiência. Nesse contexto, entra o “Desenho Universal”, justamente o
pensar em projetos de forma que qualquer pessoa – independentemente da idade ou dificuldade de mobilidade – possa utilizar de
forma intuitiva.
O CREA-PR é referência no assunto por ter, há mais de cinco
anos, iniciado um trabalho de caráter educativo com os seus profissionais. Segundo o engenheiro civil e coordenador do Fórum e da
Comissão de Acessibilidade do Conselho, Joel Krüger, essa discussão foi levada aos 399 municípios paranaenses graças ao caderno
técnico da Agenda Parlamentar sobre o tema.
“Temos bons exemplos no Paraná de prefeituras que estão avançando nesse sentido. Acredito que em oito ou dez anos a falta de
acesso já será corrigida. Somente quando todo o universo de profissionais e órgãos públicos incorporarem a acessibilidade nos seus
projetos é que teremos um futuro 100% acessível”, conclui.

ESTUDO Paraná evoluiu 16 pontos no IDH, maior índice do país

Indicadores de desenvolvimento mostram avanço dos municípios; mas
Estado ainda ocupa a sexta posição no ranking nacional
Pelo último Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) divulgado, em 2005, o Paraná obteve nota 0,820 (sendo 1 a referência
para mais desenvolvido), o que colocou o
Estado em 6º lugar no ranking nacional. No
entanto, um comparativo entre os anos de
2002 e 2005 mostra que o IDH paranaense
ganhou 16 pontos na escala, a melhor conquista obtida entre os primeiros colocados.
Já o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) mostra o Paraná como o 2º
Estado mais desenvolvido do Brasil, com a
média de 0,8074.
O Instituto Paranaense de Desenvol-
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vimento Econômico Social (Ipardes) criou
um índice próprio levando em consideração
especificidades regionais, como Valor Bruto
da Produção Agropecuária, e inclui o ensino
médio na área de educação. Por esse indicador, mais de 70% dos municípios que se
encontravam nas posições mais baixas melhoraram. Em 2002, 198 municípios estavam
nos indicadores mais baixos. Em 2007, eram
56. Dentre as três áreas analisadas, a educação teve a melhor evolução.
Segundo a presidente do Ipardes, Maria Lúcia de Paula Urban, para a melhoria
na educação o Governo do Paraná, desde

2003, investe em programas como o Paraná
Alfabetizado, o Fera Com Ciência, a Caravana
da Alfabetização, a Educação Indígena e do
Campo. “São investimentos em áreas onde
a atuação do Estado é imprescindível para a
população mais necessitada”.

+ no site da revista
	Cadernos técnicos da
Agenda Parlamentar estão
ao alcance de todos.

TELECOMUNICAÇÕES
LÍDER As empresas de telefonia são as campeãs de reclamações no PROCON

Para todos?

Com tarifas caras,
modalidade prépaga prolifera e
hoje é utilizada
por 82,62% dos
usuários brasileiros

por MaIGUE GUETHs
Tecnicamente, a telefonia no Brasil é boa
em relação aos países desenvolvidos. Depois da
privatização, a telefonia móvel se popularizou,
fazendo com que o número de aparelhos não parasse de crescer. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o número
de celulares do Brasil chegou a 175,6 milhões,
em janeiro deste ano.
Para atender à demanda – e exigência da
Anatel –, as empresas de telefonia móvel investiram na construção de redes e hoje cobrem
93,5% dos municípios brasileiros, onde vivem
98,6% da população.
Em termos de tecnologia, passamos por uma
revolução. Hoje, graças às tecnologias 3G – e em
breve 4G –, o cidadão leva no bolso um aparelho
pouco maior do que um maço de cigarros e pode

falar, ver televisão, acessar a internet, receber e
enviar dados, se localizar, entre outras ações.
Por outro lado, o brasileiro paga muito caro
pelo uso da telefonia, afirma o coordenador do
curso de Engenharia Elétrica da UFPR e engenheiro eletricista Ewaldo Mehl. Não é de se estranhar, então, a maioria de celulares pré-pagos
no país. Segundo a Anatel, 82,62% dos aparelhos estão na modalidade pré-paga e 17,38% no
segmento pós-pago.
Outro problema, segundo o professor, é a
gestão comercial das empresas, com péssima
qualidade do atendimento ao cliente, que hoje é
terceirizado. “O setor é recorde em reclamações
no Procon”, diz. Para ele, falta fiscalização efetiva da Anatel. “Essa é uma falta geral do sistema
de privatização do país. As agências reguladoras
não têm pessoal nem estrutura”, diz.

POUCO Banda larga chega a somente 44% dos municípios com 100 mil habitantes

Copel entra na briga e quer promover inclusão digital no
Estado e levar internet de banda larga no atacado
O Brasil tem internet cara, de baixa velocidade
e de pouca penetração. Segundo estudo do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), existe concentração do mercado nas mãos da empresa líder
no município. Em cerca de 86%, tais companhias
prestam serviço para oito em cada dez clientes.
A banda larga chega aos 14 municípios do país
com mais de 1 milhão de habitantes, mas atinge
apenas 44% das cidades com até 100 mil. A explicação é o custo para a instalação da infraestrutura,
que no interior é maior.
No Paraná, a Copel quer promover um plano

de inclusão digital oferecendo banda larga no atacado a provedores de acesso à internet. Segundo o
superintendente de Telecomunicações da empresa,
engenheiro civil Carlos Eduardo Moscalewsky, a
ideia é usar a rede de fibras óticas de 16 mil quilômetros, em 226 municípios, da empresa.
“Temos uma situação paradoxal. Por um lado,
é necessário dar acesso à internet convencional a
quem não tem. Isso deveria ter sido resolvido pelas
operadoras incumbentes, no caso do Paraná a Oi,
que herdou a rede telefônica da Telepar. Por outro
lado, temos que criar uma rede de nova geração,

com fibra ótica de alta capacidade para atender
o setor institucional e empresarial. Este, sim, é
o negócio da COPEL, as redes de metro ethernet de nova geração. Mas, como nem a internet
convencional está disponível, resolvemos dar
uma ajudazinha.”

+ no site da revista
	Tendências, novidades
no Brasil e no mundo e o
plano Estadual de banda
larga da Copel.
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REGIÕES METROPOLITANAS
Secretaria de Comunicação

NORTE Presidente do Senge defende criação de consórcios intermunicipais

CIDADES As regiões metropolitanas de Curitiba, Londrina e Maringá são um desafio para os próximos governantes

Sem
integração

Regiões metropolitanas de Londrina e Maringá
existem, porém sobrevivem sem recursos do Estado
e conselho para debater temas de relevância

por Rosiane Correia de Freitas
As regiões metropolitanas surgem para
resolver problemas de cidades grandes com
os municípios de seu entorno. Quando um
mesmo assunto interessa a todas as prefeituras, elas se reúnem e pensam em conjunto. No Paraná, porém, as regiões já criadas
nem sempre funcionam como deveriam. Há
questões jurídicas, políticas e falta de estrutura. Os próximos governantes terão de enfrentar esse desafio.
A região de Curitiba, que envolve 26
municípios, é a mais antiga do Estado. Funciona com apoio do governo estadual, que
tem a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec). “A região metro28

politana segue um modelo que é da década
de 1970, quando foi criada, e que é incompatível com a Constituição de 1988”, opina
Valter Fanini, presidente do Sindicato dos
Engenheiros do Estado do Paraná (Senge).
Para Fanini, a dificuldade está em garantir a representatividade e a responsabilidade
de todos. “Ela não é só município, nem só
estado. É metropolitana. Tem que ter um órgão que contemple as duas visões”, aponta.
Em Londrina, por exemplo, a situação
não é tão diferente. A região metropolitana
até foi tirada do papel nesta década, depois
de ter sido criada nos anos 90. Mas enfrenta
problemas. Para José Novaes Faraco, assessor
especial da prefeitura para o tema, a existência da região metropolitana “é uma farsa”.

O presidente ressalta, por exemplo, que
a região de Curitiba recebeu R$ 320 milhões em 2009, e a de Londrina não teve
recursos. Além disso, não tem um conselho
para debater temas comuns e sofre com a
ingerência de deputados, que incluíram recentemente mais três municípios na região.
Para Valter Fanini, a região de Maringá
está na mesma situação. “É só um coordenador que o governo colocou lá”, diz, defendendo a criação de consórcios intermunicipais, que poderiam agir com participação de
todas as prefeituras. Mas não um consórcio
para cada tema, e sim um consórcio único
que discutisse todas as questões, do lixo ao
meio ambiente, do transporte à integração.
“Faltam soluções institucionais”.

VELHO De 1973, modelo da Região Metropolitana de Curitiba é ultrapassado

Em 2009, o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná (Senge) fez
uma análise da Região Metropolitana de
Curitiba. Por meio de ciclo de debates
com instituições ligadas à engenharia e
a outras áreas, incluindo o CREA-PR,
produziu um estudo divulgado em três
cadernos especiais, intitulados “RMC
em Debate”.
De acordo com o presidente do sindicato, engenheiro Valter Fanini, o que

mais preocupa em toda a situação é o modelo de planejamento. “É um não exemplo. Não se criou aqui um modelo de gestão que contemple o jogo democrático”,
diz. “É o mesmo modelo da ditadura, desde 1973. Não foi reformulado”, afirma.
“A questão é institucional: é preciso
haver a formação de uma instituição que
abrigue os processos decisórios. Enquanto
não se fizer isso não estará criada a região
metropolitana”, resume.

mudança
Para Valter Fanini,
presidente do
Senge, modelo da
RMC continua o
mesmo, desde a
época da ditadura

Senge

Estudo do Senge mostra que a falta de gestão emperra
consolidação das regiões metropolitanas do Estado

POLÍTICA Estudo do Senge aponta decisões políticas como fator de risco

Secretário para assuntos metropolitanos de Curitiba rebate
críticas e diz que municípios participantes são beneficiados
Nem mesmo a região metropolitana de Curitiba, a mais
antiga e estabelecida do Estado, escapa das críticas e dificuldades. O estudo do Senge apontou fatores que emperram
a dificultam a estrutura da RMC. Um deles é a inclusão, por
interesse político, de municípios que pouco ou nada têm a
ver com as questões da capital Curitiba.
“Uma região metropolitana é caracterizada por relações diárias de emprego, trabalho, trocas de cargas. A região de Curitiba tem municípios que são de fora, como Dr.
Ulisses, que não tem problemas nem afinidades em comum
com a capital”, diz Fanini. Para ele, porém, a falta de gestão da região é o mais agravante.
Michele Caputo, ex-secretário especial para Assuntos
Metropolitanos da prefeitura de Curitiba, defende a atuação
no modelo de hoje. Diz que Curitiba consegue levar avanços importantes para os municípios vizinhos. “Fizemos mais
de 15 convênios com municípios das mais variadas ordens.
Os municípios da RMC querem muita cooperação técnica. A
gente sabe o caminho das pedras, tem a expertise da prefeitura de Curitiba”, afirma. Caputo diz que um dos pontos
positivos para as demais prefeituras é poder se
beneficiar dos financiamentos internacionais
que Curitiba obtém.
CERTO Michele Caputo defende
modelo da RMC e diz que Curitiba ajuda

Os números da Região Metropolitana de Curitiba

1973 é o ano em que foi criada
Na época, a população era de 900 mil pessoas

14 municípios integravam a RMC, em 1973
Hoje, 26 municípios fazem parte da RMC depois de divisões de
territórios e inclusão de novas cidades na lei

3,1 milhões de habitantes era a população em 2007, de acordo
com estimativas do IBGE
1,8 milhão é a população de Curitiba, maior município da RMC
5,9 mil pessoas é a população de Tunas do Paraná, o menor da
RMC, de acordo com o IBGE de 2007
15,5 mil quilômetros quadrados é a extensão territorial da RMC
4,42% dessa área são ocupadas por trechos urbanos
91% da população da Região Metropolitana de Curitiba vive em
áreas urbanas
9% vivem em áreas rurais, o que
equivale a aproximadamente
280 mil pessoas

+ no site da revista
	Os desafios
das regiões
metropolitanas
do Brasil
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Meio Ambiente
SUSTENTÁVEL Estado busca, em políticas públicas, o triplo desenvolvimento

Proteger o solo e
proporcionar qualidade
de vida ao homem do
campo; o meio ambiente
ainda aguarda soluções
inovadoras para antigos
problemas
por Ana Paula Moraes
O Paraná enfrenta duas situações dramáticas ligadas a questões ambientais.
Na zona rural, a degradação do solo que
compromete a qualidade dos mananciais
e, na urbana, a concentração humana nos
grandes polos provocada pelo êxodo rural. Como enfrentar esses desafios? “São
problemas solucionáveis”, destaca o presidente da Comissão de Meio Ambiente
30

do CREA, engenheiro agrônomo Luiz
Antonio Corrêa Lucchesi. Na opinião
dele, é necessário que os recursos públicos
sejam aplicados de maneira mais eficaz,
como, por exemplo, por meio de políticas
que estimulem empreendedores (pessoas
físicas ou jurídicas) a atuar em soluções.
O Estado, que quase acabou com
as florestas por conta da exploração de
madeira, na década de 40, hoje está empenhado em diretrizes que levam ao desenvolvimento sustentável, econômico e
equilíbrio ambiental. “Temos trabalhado
em várias frentes na tentativa de coibir
os crimes contra o meio ambiente, punir
os infratores e elaborar políticas públicas
com a participação da sociedade, incentivando um novo comportamento, bem
como a educação ambiental”, destaca o
secretário do Meio Ambiente, Jorge Augusto Callado.
Apesar do esforço do governo, o trabalho é árduo. A secretaria promove,

com frequência, oficinas e seminários
sobre técnicas de manejo para conservação do solo. Em campo, técnicos do IAP
e da Emater visitam todas as propriedades prestando auxílio técnico e cadastrando os produtores rurais. O governo
também promove Conferências de Meio
Ambiente, Mudanças Climáticas e de
Saúde Ambiental na tentativa de mudar
conceitos e propor medidas em prol do
meio ambiente.
Para evitar o êxodo rural e proporcionar maior qualidade de vida no campo,
o governo do Paraná lançou vários programas. Entre eles, o Trator Solidário –
que cria condições financeiras e de crédito
para o agricultor –, a irrigação noturna,
a pecuária leiteira e a energia rural. Mesmo assim, o censo agropecuário de 2006
mostra que o Estado ganhou pouco mais
de mil propriedades rurais, desde 1995.
Nessa época, eram 369.865 propriedades
agrícolas. Em 2006, eram 371.051.

LEI Mudanças no código podem diminuir a matar ciliar, dizem especialistas

Novo Código Florestal Brasileiro e a Remuneração
por Serviços Ambientais ainda está no Congresso
O novo Código Florestal Brasileiro que
tramita no Congresso Nacional divide opiniões. A área de reserva na Amazônia Legal
passaria de 80% para 50%. Para o professor e engenheiro florestal Carlos Sanquetta, o novo Código deveria conter elementos
básicos que priorizassem os estados. “A
legislação não pode ser única. Cada estado
tem a sua peculiaridade”, alerta.
No Paraná, o novo código pode dimi-

nuir a área de mata ciliar em torno de rios
e lagos. Dessa forma, a área de produção
cresceria, mas poderia colocar em risco os
mananciais e áreas de proteção.
Simultâneo ao debate do novo Código
Florestal, há uma discussão sobre a Remuneração por Serviços Ambientais. Segundo o professor, vereador e engenheiro
civil Omar Sabbag Filho, a questão é nova
e tem sido implementada, principalmente,

por meio de políticas e leis como a do
ICMS Ecológico que beneficia, por exemplo, o município de Piraquara, que possui
grande parte de seu território em nascente
no Rio Iguaçu.
“O tema ainda está muito ideologizado”, garante o engenheiro. Segundo ele,
para que avanços ocorram nessa área é
necessária mais contribuição dos órgãos
de classe.

SANEAMENTO Processo de urbanização inadequada dificulta gestão ambiental

Para especialistas, o saneamento básico deve estar nas
diretrizes de política urbana, o que hoje não acontece
É inegável e não é novidade: a melhoria da gestão do saneamento ambiental proporciona melhoria para a saúde.
Mas, questões como a deterioração de
um meio ambiente rico, as inundações,
as poucas ações de sustentabilidade e
o crescimento desordenado dos centros
urbanos refletem no dia a dia da população dificultando esse equilíbrio. “A poluição gerada tem ocasionado impactos
de toda ordem, criando condições para
a proliferação de doenças, além de degradar o meio ambiente”, afirma o engenheiro mecânico Nelson Okano.
Cerca de 83% da população vivem
nas cidades e aceleram os processos

inadequados de urbanização. A solução
está no crescimento urbano com respeito às diretrizes de um Plano Diretor, que
deve estar integrado com as diretrizes de
saneamento básico estabelecidos pela
Lei 11.445/2007. “É preciso planejar a
infraestrutura dos novos bairros porque
o aumento da densidade habitacional vai
repercutir no aumento da demanda de
água, coleta de esgoto e de resíduos sólidos, entre outros”, destaca a arquiteta
Rosimeire Suzuki Lima.
É importante que os governos consigam recursos para aplicar o Plano Municipal de Saneamento Básico estabelecido
na lei. Na opinião do professor, engenhei-

ro civil e sanitarista Nicolau Obladen, “falta competência administrativa”. Para ele,
os municípios ficam à deriva, à espera de
uma atitude dos governos estaduais.
Mas, o Plano Diretor dos municípios
normalmente se restringe a contemplar
especificamente o uso do solo urbano,
as diretrizes de arruamento e o sistema
viário. A infraestrutura de abastecimento
de água, de drenagem urbana e de serviços de coleta de resíduos sólidos são
desprezados. Para os autores do caderno técnico de Saneamento Ambiental do
CREA, o ideal é inserir o planejamento do
saneamento básico nas diretrizes de política urbana.
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LIXO Nos últimos 30 anos a produção de resíduos sólidos duplicou no Brasil
Mais da metade do lixo urbano fica sem tratamento adequado e,
em Curitiba, 75% dos resíduos são encaminhados ao aterro
Os números do lixo impressionam. A população de Curitiba produz 2,4 mil toneladas
por dia. Dessas, 1,8 mil seguem para o Aterro
Sanitário da Caximba, e o restante é coleta
seletiva. O Paraná produz diariamente 20 mil
toneladas de resíduos de todas as origens. O
Brasil abandona 96,8 mil toneladas de computadores por ano, o chamado lixo eletrônico.
A produção per capita de resíduos sólidos
duplicou nos últimos trinta anos. Atualmente,

os centros urbanos recolhem 98% dos resíduos sólidos urbanos produzidos, porém mais
da metade não recebem tratamento adequado, contaminando o solo e os mananciais de
abastecimento humano e animal.
Para o engenheiro civil Ruy Lima, um
dos autores do caderno técnico sobre Resíduos Sólidos, poucos municípios contam com
aterros sanitários. “O que predomina são os
lixões a céu aberto e muitos dos chamados

Perfil do lixo reciclável produzido nas grandes cidades brasileiras

1. 39 % papel e papelão
2. 16% metais ferrosos
3. 15 % vidro
4. 8% rejeito
5. 7 % plástico filme
6. 2 % embalagens longa vida
7. 1% alumínio

+ no site da revista
	As ações do governo
federal para preservar
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aterros sanitários não podem sequer ser considerados como aterros controlados, pois sua
operação é realizada com muito pouco ou
nenhum controle”, avalia.
Entre as alternativas de tratamento estão
a reciclagem e a compostagem. O benefício
ambiental da reciclagem se traduz na diminuição dos resíduos sólidos urbanos, diminuição
da contaminação do meio ambiente e uma
notável economia dos recursos naturais.

Água
ESCASSA No planeta, há apenas 0,3% de água disponível para o consumo

Líquido
precioso

O uso e o reúso da
água são alternativas
econômicas e geram
benefícios ambientais, mas
a primeira ação ainda deve
ser o uso consciente da
água disponível

por patrícia moskwyn

A água é um bem precioso e cada vez mais escasso, seja
pelo crescimento populacional, seja pelo desperdício. Além
disso, apenas cerca de 0,3% da água existente no planeta está
disponível para o consumo. A preocupação com a conservação do recurso natural vem ampliando a adoção de sistemas
para o aproveitamento e o reúso da água. Segundo a engenheira civil Margoline Giacchini, autora do Caderno Técnico
Sobre Uso e Reúso da Água do CREA-PR, “a captação da
água da chuva foi uma das primeiras fontes de abastecimento
do homem e, no século XXI, volta a ser incorporada às áreas
urbanas, não apenas para suprir locais onde há falta de água
como para conter enchentes”.
O termo aproveitamento se refere à captação da água da
chuva para funções não nobres, como a lavagem de calçadas
e de carros, o uso em bacias sanitárias, a irrigação de jardins.
Uma ação que pode reduzir em até 40% o consumo em uma
residência. Já o chamado reúso exige investimento e é mais
complexo. Para que a água do chuveiro, do tanque ou da
máquina de lavar possa ser reutilizada, os resíduos químicos
precisam ser removidos numa estação de tratamento, envolvendo processos de decantação e filtração, entre outros. Vale
lembrar que, tanto no aproveitamento quanto no reúso da
água, o assessoramento técnico para dimensionar as necessidades de cada edificação é essencial.
Segundo Margolaine Giacchini, os hábitos individuais,
a adoção de equipamentos com menor consumo e a manutenção das instalações para evitar vazamentos são ações importantes, que podem vir antes do investimento de fontes
alternativas. “A partir do momento em que adotamos esses
procedimentos, retiramos menos água dos mananciais, gastamos menos energia, reduzimos o uso de produtos químicos,
gerando economia financeira e cuidado ambiental”, conclui.

EXPERIÊNCIA
Destinação da água e de resíduos
exige atenção
A preocupação com a qualidade da água não deve ficar restrita à captação. Os cuidados com o produto, após a sua utilização, evitam danos
ao meio ambiente e à saúde do próprio homem. Segundo o engenheiro
agrônomo e professor da UFPR, Luiz Antonio Lucchesi, é preciso investir em projetos eficientes para a destinação final dos resíduos. Um
exemplo é a reciclagem agrícola, em que o lodo é transformado em
fertilizante para o solo.
Segundo o professor, é importante que a Engenharia, a Arquitetura e a
Agronomia estejam atentas para as águas despejadas nas bacias hidrográficas, especialmente nas áreas urbanizadas. “A contaminação e a
presença de esgoto são claras em muitas localidades, em especial nas
áreas urbanas, tanto na capital, quanto no interior”. Para ele, é necessária
uma ação mais efetiva na área de saneamento. “A ação governamental
é necessária, basta que seja cumprido o serviço, que já está sendo pago
pela população. O estado precisa fazer sua parte”, finaliza.

Os números da água
no Paraná e em Curitiba
Produção de Água Tratada no Paraná/2009

626.426.608 m2
Produção de Água Tratada em Curitiba/2009

164.590.774 m2
Fonte: Sanepar

+ no site da
revista
	O reúso
da água
e a lei
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ENERGIA
FUTURO Estado pode ser referência em energias renováveis, diz diretor da Copel

Geração
sustentável
Hidrelétricas são a
principal fonte de
energia, mas Paraná
pesquisa formas
alternativas como a
eólica e o biogás

AENotícias

por Guylherme Custódio
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A geração de energia elétrica é indispensável para o país. Mas a discussão que ganha força é a forma com
que a energia é produzida e qual a

maneira mais viável e sustentável.
No Paraná, a hidreletricidade ainda é a principal. “É a mais limpa, a
mais renovável e a mais barata”, diz
o presidente da Associação Paranaense
de Engenheiros Eletricistas, Rolf Gustavo Meyer. A produção de energia hidráulica “é predominante no Brasil. O
país é um dos produtores com a energia mais verde no planeta”, afirma o
superintendente de planejamento da
expansão, engenharia e construção da
geração da Companhia Paranaense de
Energia (Copel), Jorge Andriguetto.
Sobre a energia hidrelétrica, além
de contar com Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo, o Paraná terá, em
2011, a Usina de Mauá, em constru-

ção. Além disso, ganham espaço, no
Estado, formas alternativas de produção de energia, como o biogás.
No Paraná, há recursos que são
mais explorados e outros, menos. Um
exemplo é a biomassa, com base na
cana, bastante explorada, e a energia
eólica, ainda pouco usada. Um projeto pioneiro é uma parceria da Itaipu
e da Copel com agricultores da região Oeste do Estado. A Copel faz a
aquisição de energia elétrica gerada a
partir de biogás, energético que vem
da biodigestão de dejetos de animais.
“O Estado ainda pode se tornar uma
referência no uso de energias renováveis”, diz o diretor de administração
da Copel, Luiz Antonio Rossafa.

CAMINHOS Entre as novas energias estão: biomassa, biogás, eólica e solar

Estado pesquisa alternativas que diminuem o descarte
de resíduos e reduzem o impacto ambiental
giria que fossem construídas grandes torres
para explorar esse potencial. Mas Rossafa
observa que a exploração da energia eólica
no Paraná é uma questão de tempo, estimando um período de três ou quatro anos.
Segundo o Superintendente de energias renováveis da Copel, Francisco J. A.
de Oliveira, a empresa está pesquisando o
desenvolvimento de utilização do resíduo
urbano. A partir da iniciativa paranaense no
uso do biogás a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) regulamentou a geração
e comercialização a partir do biogás para
todo o país.
Leandro Taques

FONTE
No Paraná, a
campeã ainda
é a energia por
hidreletricidade

tano na atmosfera. A utilização de energia
hidráulica (água), eólica (ventos) e solar traz
como benefícios o aproveitamento do potencial energético inerente à natureza. A utilização do lixo urbano como forma de produção
energética tem como principal característica
a alternativa socioambiental correta para esgotar lixões e aterros.
Algumas das alternativas já caminham no
Estado, como a eólica. Por meio do Projeto
Ventar a Copel levantou o potencial de 25 locais diferentes com potencial eólico no Estado. No entanto, Luiz Antonio Rossafa adverte
que os ventos no Estado são altos, o que exiDivulgação Copel

A biomassa é a utilização de todas as
matérias orgânicas usadas como fontes de
energia. As mais comuns são os resíduos
agrícolas, como madeiras e plantas, a canade-açúcar, o eucalipto e a beterraba. Entre
os benefícios que a utilização da biomassa
pode trazer está a redução dos impactos
ambientais causados pelos resíduos.
O biogás também é uma forma de aproveitamento da biomassa, utilizando como
base resíduos agrícolas ou até mesmo excrementos de animais e de humanos. Essa
forma de produção energética tem como
característica a redução da emissão de me-

inédita Parceria da Copel,
Itaipu e agricultores será pioneira,
diz Luiz Antonio Rossafa

PARADAS Burocracia e licenças impedem construção de pequenas hidrelétricas

O Paraná conta hoje com mais de 200 Pequenas Centrais
Hidrelétricas, mas tem potencial para muito mais
Apesar de representarem uma boa alternativa para o futuro, as Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCHs) enfrentam dificuldades
no Estado. Segundo Rolf Gustavo Meyer a
construção de PCHs encontra-se parada por
falta das liberações ambientais por parte da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Para-

das há quase cinco anos as licenças impediram que 34 projetos de PCHs pudessem ser
executados no Paraná. Atualmente existem
no Estado mais de 200 PCHs.
Podem ser consideradas PCHs toda
usina hidrelétrica de pequeno porte com
capacidade superior a um Megawatt e

inferior a 30. O benefício com a construção de uma pequena central é a de ter
os impactos ambientais reduzidos e tem
como função uma geração descentralizada. Outro grande benefício é a redução dos
custos da energia, principalmente no caso
das indústrias.
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INICIATIVA CREA-PR propõe ao governo novos incentivos para energia alternativa

Conselho Regional de Engenharia do Paraná quer que projetos para
pequenas centrais deixem de passar pela Assembleia
Além de o setor energético esbarrar nas licenças para PCHs há
ainda outras dificuldades no setor,
no Estado. Para tentar resolver, o
Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Estado
do Paraná (CREA-PR), por meio da
sua Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE), irá apresentar um posicionamento aos candidatos ao Governo do Estado.
Aprovado por unanimidade,

O conselho irá propor, ainda, o
desenvolvimento de mecanismos de
incentivo à construção de novos empreendimentos de geração de energia no Estado e o incentivo da Copel para realizar chamadas públicas
para compra de energia, participar
em consórcios com outras empresas,
para construção de novos empreendimentos e ofertar energia com incentivos previstos na legislação para
consumidores do Paraná.

Os números da energia gerada e consumida no Estado

A capacidade instalada total de geração de energia elétrica, em
2007, foi de 17,6 GW, 2,3% superior aos 17,2 GW em 2006.
O consumo global de energia no Paraná, em 2007, foi de 16.032
mil toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP).
Os derivados de petróleo são os mais usados no consumo
global de energia no Paraná.

AENotícias

No Paraná

o Conselho irá solicitar aos representantes do governo, entre outros
itens, a alteração no artigo 209 do
Estado, que contém uma restrição
que exige que os projetos ambientais
tenham que passar por aprovação na
Assembleia Legislativa. O Estado é
um dos únicos que exige tal aprovação. Com a revisão, o Paraná poderá
fomentar a implantação de usinas
hidrelétricas de pequeno porte sem
passar pela Assembleia.

Alta
A utilização de
bagaço de cana
vem crescendo no
Estado

Em 2007, o consumo final de energia cresceu 5,8%.
O bagaço de cana foi o energético com mais crescimento em
2007, 26,2% superior a 2006.
A produção de fontes primárias, em 2007, cresceu 14,7% em
relação ao ano anterior. O consumo de cana cresceu 30%,
energia hidráulica, 16,9%, e a biomassa, 2,5%.
O consumo total de energia primária cresceu 6,1% em relação
a 2006, sendo que, após suas respectivas transformações,
o setor energético consumiu 1.043 mil TEP, 22% superior
às 855 mil TEP consumidas em 2006, seguido pelo setor
industrial e agropecuário, com crescimento de 9,2% e 5,1%,
respectivamente.
Comparativamente a 2006, os derivados de petróleo
registraram decréscimo na produção em 8,4%, compreendidos
por -22,3% dos produtos não energéticos (asfalto, solvente
e outros), -14,7% das outras fontes secundárias (gás de
refinaria e coque de petróleo), -10,5% do óleo diesel e -6,1%
da gasolina.
No Estado, a energia secundária de fontes renováveis cresceu. O
álcool hidratado, 66,4%, a energia elétrica, 16,6% e o carvão
vegetal, 10,9%.
Fonte: Balanço Energético do Paraná 2008
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O consumo final energético, em 2007, totalizou 8.968 mil TEP no
Paraná.
Do total dos derivados de petróleo, o óleo diesel consumiu 3.143
mil TEP, com participação de 21,7% do consumo final energético
no Estado. Dos demais derivados, a gasolina participou com
6,8%, o óleo combustível com 5,5%, o gás de refinaria e o
coque de petróleo, que compõem as outras fontes secundárias,
com 5,1%, o gás liquefeito de petróleo (GLP) com 3,5% e o
querosene com 0,7%.
O consumo final energético da
biomassa e derivados foi de
5.701 mil TEP. A participação
do bagaço de cana foi de
14,9% e do álcool etílico,
3,9%. A lenha e o carvão
vegetal participaram com
10,4% e os resíduos, 10,3%.

+ no site da revista
	Itaipu é a maior
do mundo; PR
terá nova usina
em 2011

opinião
Em debate, os profissionais e o reaparelhamento do Estado

Donos do
conhecimento
Além de infraestrutura, cresce na administração
pública a necessidade de investimento nos quadros
técnicos.
Quanto mais conhecimento, melhor o projeto. As
obras no Estado podem ser realizadas por empresas
públicas ou privadas, mas o que não pode faltar é a
expertise. Da indústria à agricultura, das associações

aos técnicos todos concordam: o Paraná é um Estado com representatividade nacional e internacional.
O governo precisa, cada vez mais, valorizar, capacitar
e ampliar os quadros técnicos.
Sobre o tema, a Revista CREA-PR ouviu a opinião
de sete personalidades do cenário econômico do Estado. Abaixo, saiba o que pensam e dizem.

“O Paraná é hoje o principal produtor de grãos do Brasil, uma
força na produção de frango e de leite. É, também, uma expressão no setor cooperativo e na agroindústria. Por isso, precisa,
cada vez mais, valorizar, ampliar e capacitar o quadro técnico. É
dessa forma que a profissionalização dará suporte à liderança que
o nosso Estado representa em nível nacional e internacional.”

VÁlter Bianchini, ex-secretário da Agricultura

“O aumento da produtividade e da competitividade da
economia passa, necessariamente, pelo avanço da inovação.
O processo de inovação se dá dentro das indústrias e os profissionais de engenharia e das áreas tecnológicas em geral são
fundamentais nesse processo. Infelizmente, apenas 5% dos
graduados no Brasil estudaram engenharia e menos de 10%
algum curso na área de ciências exatas, metade dos porcentuais dos países
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).”

Rodrigo da Rocha Loures, presidente do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP)
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“Existe uma relação de causa e efeito na
questão de reaparelhamento do Estado.
A causa é que, a partir dos anos 80, os
recursos para investimento diminuíram. O
efeito foi o desmantelamento das estruturas e como consequência direta a desvalorização dos profissionais nas esferas
municipal, estadual e federal. Para retomarmos o investimento
e a valorização, é preciso eliminar a causa. Contratar novos
profissionais para ocuparem os quadros técnicos.”

VÁlter Fanini, presidente do Sindicato dos
Engenheiros do Paraná (Senge)

“Os projetos e futuras obras que
o Paraná precisa poderão ser
executados diretamente pelo
Estado ou não. O que não pode
faltar é a adesão e a expertise dos
especialistas públicos e privados. O quadro de técnicos
públicos é bom e precisa ser prestigiado. Os servidores de órgãos como o Departamento de Estradas de
Rodagem, da Administração dos Portos de Paranaguá e
Antonina, da Ferroeste S.A., e da própria Secretaria dos
Transportes do Paraná devem ser valorizados. Como
também têm valor os funcionários do DNIT e de outros
órgãos públicos federais.”

Mario Stamm Junior, secretário dos

“O conhecimento técnico
gera bons projetos. Já
a formação continuada
dos profissionais públicos e privados é fundamental para análise técnica dos processos
de licenciamento ambiental. Quanto mais
conhecimento, melhores serão os projetos e
a garantia do meio ambiente protegido.”

Rasca Rodrigues, ex-secretário do
Meio Ambiente

“Como médico veterinário
e extensionista da Emater,
desde o início da década de
1980, e servidor público de
carreira, sei exatamente da
importância e da necessidade de o Estado ter em
seus quadros pessoal qualificado para o exercício
das funções técnicas. O aprimoramento da gestão
pública está diretamente relacionado à formação
profissional dos servidores. Temos, felizmente, no
Estado do Paraná, excelentes profissionais nas
áreas técnica e de gestão pública, haja vista os
resultados das nossas empresas estatais.”

Orlando Pessuti, governador
do Paraná

Transportes

“Não precisa Copa ou Olimpíadas. Se o Brasil crescer seu PIB a uma taxa civilizada
de 4,5% / 5,0%, toda a infraestrutura da nação entra em colapso. Energia, rodovias,
portos, comunicações, aeroportos, entram em colapso. Foram mais de duas décadas de
abandono da infraestrutura e de sucateamento do aparelho técnico do Estado brasileiro
e paranaense, em particular. São necessários investimentos maciços na infraestrutura da
nação e, consequentemente, o reaparelhamento urgente do aparato técnico do Estado.”

Engenheiro Luiz Dernizo Caron, diretor Técnico da PJJ Malucelli
Arquitetura e Construção Ltda.
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ENTREVISTA CANDIDATOS
AGORA Candidatos afirmam necessidade de investimentos imediatos

Infraestrutura
em debate
Em entrevista à revista CREA-PR, os
candidatos ao governo estadual analisam a
situação atual da infraestrutura do Paraná e
expõem seus planos para o setor
por patrícia moskwyn

Quando o assunto é a infraestrutura, os dois
principais candidatos ao governo do Paraná, Beto
Richa, do PSDB, e Osmar Dias, do PDT, defendem
ideias bastante semelhantes. Ambos consideram as
malhas rodoviária e ferroviária e as limitações em
portos e aeroportos como os principais gargalos
para o desenvolvimento do Estado. Potência nacional na produção agrícola, o Paraná já chegou
várias vezes bem perto do limite de escoamento
da safra de grãos. Para manter o ritmo de crescimento, novos investimentos serão necessários já
no próximo governo. Confira nas próximas páginas a entrevista exclusiva dos candidatos à Revista
do CREA-PR.
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Divulgação

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. Eleito prefeito
de Curitiba em 2004 e reeleito
em 2008.

1. Como o senhor avalia a infraestrutura atual do Paraná?
Beto Richa Empresas e trabalhadores, na indústria e na agropecuária,
ampliaram substancialmente sua produtividade, mas as deficiências de
logística e transporte oneram os custos da produção paranaense além
do aceitável. Nossa infraestrutura de transporte precisa ser inteiramente
repensada. E não apenas para corrigir os gargalos atuais, mas sim como
parte de um novo plano de desenvolvimento social e econômico, que
integre regiões – como o centro do Estado e o Vale da Ribeira – hoje
marginalizadas do processo de desenvolvimento.
2. Quais as principais ações em infraestrutura previstas em seu plano
de governo?
Beto Richa É preciso ampliar a duplicação do sistema rodoviário principal, complementar as rodovias secundárias, melhorar as estradas rurais
e adequar e ampliar a malha ferroviária. É essencial ampliar a capacidade
aeroportuária e modernizar a governança do porto de Paranaguá, que
hoje se tornou um transtorno para segmentos do agronegócio e há alguns
anos perde cargas para Santos, São Francisco e Itajaí. A questão do pedágio precisa ser discutida num diálogo franco com as concessionárias.
A Copel tem papel central em nosso programa de governo, não apenas
pela questão energética, mas também pela prioridade de concluir a instalação do sistema público de transmissão de dados de alta capacidade
em todo o território estadual.
3. Que setores necessitam de maior atenção e de investimentos imediatos?
Beto Richa Os gargalos que sufocam o crescimento econômico podem
ser significativamente reduzidos com ampliação do transporte da safra
por ramais ferroviários, a urgente dragagem do canal do porto de Paranaguá, assim como a ampliação da sua capacidade de contêineres, a
elevação da capacidade de transporte de carga do aeroporto Afonso Pena
para exportação, o ajuste das tarifas do pedágio e novos investimentos
em rodovias secundárias.
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4. Como o senhor trabalhará com a questão
da necessidade de urgente recomposição
do quadro técnico nos órgãos públicos?
Beto Richa As informações preliminares
indicam que os quadros técnicos da administração estadual sofreram um processo de
erosão. Como engenheiro, sei da importância crucial desses profissionais para a gestão pública. Com capacitação, valorização
e reconhecimento do servidor público, é
possível garantir qualidade ao serviço prestado aos cidadãos, levando-o a um nível de
excelência.
5. E como garantir remuneração justa a estes profissionais, tendo em vista que os salários da iniciativa privada são muito maiores que os da área pública?
Beto Richa Estamos percorrendo o Estado para recolher propostas e sugestões,
que também estamos recebendo de nossos aliados. Vamos concluir o programa de
governo até o final de julho. Sobre essa
questão específica, já temos algumas indicações de solução, que prefiro amadurecer
um pouco mais antes de uma definição.
Sei que, com o reconhecimento pessoal e
profissional do servidor, devidamente valorizado, as perspectivas de êxito da gestão
são muito maiores.
6. Qual a sua opinião sobre a privatização de
empresas públicas?
Beto Richa A privatização de empresas públicas não está na minha agenda, não faz parte
de meu plano de governo. Vou manter a Copel, a Sanepar e o Porto de Paranaguá como
empresas públicas controladas pelo Estado
do Paraná. Com uma diferença: vou resgatar
a qualidade dos serviços prestados por essas
companhias. Qualidade que foi abalada por
interferências políticas e indicações de apadrinhados e parentes contra as quais, aliás,
os valorosos quadros de profissionais dessas
empresas têm se insurgido.

Divulgação

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.

1. Como o senhor avalia a infraestrutura atual do Paraná?
Osmar Dias O Paraná carece de melhorias em toda a sua cadeia
estrutural. Precisa de novas rodovias e ferrovias, novos e mais eficientes aeroportos, portos mais ágeis e aplicação de novas tecnologias para a produção de energia. Nos últimos anos, em função da
dívida oriunda da venda irresponsável e malfeita do Banestado, o
Paraná viu sua capacidade de investimentos reduzida a menos de
2% do total das receitas. Felizmente conseguimos, por meio de uma
resolução de minha autoria no Senado, dar fim à multa que o Paraná
pagava injustamente à União. Por isso, o próximo governador terá
mais dinheiro sobrando para investir em infraestrutura.
2. Quais as principais ações em infraestrutura previstas em seu plano de governo?
Osmar Dias Acredito que o grande diferencial do nosso plano
de governo é investir em obras de infraestrutura para promover o
desenvolvimento regional. A região Oeste clama por um aeroporto
para desenvolver suas atividades econômicas, assim como Londrina, que precisa ampliar a pista do seu aeroporto. Paranaguá precisa do Cais Oeste e de um píer para atracar grandes transatlânticos
que vão trazer novas oportunidades turísticas. Sem falar de obras
de saneamento básico, transporte público e da rede hospitalar e
de postos de saúde. E não podemos nos esquecer do maior projeto de infraestutura de longo prazo que se pode fazer no estado:
o investimento em educação. Outra necessidade urgente é acabar
com o déficit de moradias.
3. Que setores necessitam de maior atenção e de investimentos
imediatos?
Osmar Dias Penso que a melhoria da malha rodoviária e ferroviária
são as mais urgentes. Outra reivindicação da população é quanto à
infraestrutura de saúde. Os paranaenses querem uma rede de hospitais e postos de saúde que lhes atenda com dignidade.

4. Como o senhor trabalhará com a questão da
necessidade de urgente recomposição do quadro
técnico nos órgãos públicos?
Osmar Dias Quando fui secretário da agricultura
criei o maior programa de assistência ao produtor rural que este Estado já viu: o Paraná Rural. E
digo que só consegui ter sucesso nessa empreitada graças aos valorosos técnicos e engenheiros.
Assim como quero construir uma grande rede de
escolas de tempo integral, e só farei isso com a
valorização dos professores. Toda a ação que o
Estado encampar terá a valorização dos servidores
como pano de fundo.
5. E como garantir remuneração justa a esses
profissionais, tendo em vista que os salários da
iniciativa privada são muito maiores que os da
área pública?
Osmar Dias Nem sempre é justo comparar os
rendimentos da iniciativa privada com a pública.
O servidor público goza de benefícios e garantias que o trabalhador da iniciativa privada não
tem. Mas precisamos melhorar muito, especialmente com os servidores da saúde, os professores e os policiais. Por isso, defendo que os
servidores tenham compensações financeiras
por projetos que contribuam para o desenvolvimento do Estado. Uma questão de incentivo e
melhoria da qualidade do serviço público.
6. Qual a sua opinião sobre a privatização de empresas públicas?
Osmar Dias Na nossa aliança está proibido falar
em vender empresa pública. Justamente porque
trabalhamos na defesa e no fortalecimento dessas
empresas. Recentemente, conseguimos anular uma
multa injusta que nasceu de uma conta feita de maneira irresponsável e que foi transferida para as costas do Estado e para o bolso do povo paranaense.
Uma dívida que teve como causa a venda do Banestado e um efeito devastador na economia paranaense. A venda do banco do Estado foi um equívoco
avalizado pela Assembleia Legislativa do Paraná.
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ELEIÇÕES Candidatos das áreas tecnológicas disputam cargos políticos em 2010

Confira quem são os candidatos das áreas da Engenharia, Arquitetura,
Agronomia e Geociências que disputam as eleições este ano:
Cargo 			

Ocupação

PSC

ANA CARMEN DE OLIVEIRA			

Deputado Estadual		

Arquiteto

PP

ADAYR CABRAL FILHO			

Deputado Estadual		

Engenheiro

PPS	

AKITO WILLY TAGUCHI			

Deputado Federal		

Engenheiro

PP

ANTÔNIO CARLOS SALLES BELINATI		

Deputado Estadual		

Engenheiro

PDT

ANTÔNIO FERNANDO SCANAVACCA		

Deputado Estadual		

Engenheiro

PT

ANTÔNIO WANDSCHEER			

Deputado Estadual		

Engenheiro

PSDB

CARLOS ALBERTO RICHA			

Governador			

Engenheiro

PP

DERLI ANTONIO DONIN			

Deputado Estadual		

Engenheiro

PV

HENRIQUE RUBUO LOPES			

Deputado Estadual		

Engenheiro

PV

JOSÉ AUGUSTO FELIPPE			

Deputado Federal		

Engenheiro

PPS	

JOSÉ CARLOS MORETES DO AMARAL		

Deputado Estadual		

Engenheiro

PSDB

JOSÉ RICHA FILHO			

1º Suplente Senador		

Engenheiro

PDT

JOZAINE B. MENDES CONCEIÇÃO E SILVA BAKA

Deputado Estadual		

Engenheiro

PV	LEANDRE DAL PONTE			

Deputado Federal		

Engenheiro

PSB	LEOPOLDO COSTA MEYER			

Deputado Federal		

Engenheiro

DEM	LUCIANO PIZZATTO			

Deputado Federal		

Engenheiro

PSB

MARCOS ALEXANDRE FRANCO		

Deputado Estadual		

Engenheiro

PSL	

MÁRIO FREITAS			

Deputado Estadual		

Engenheiro

PSDB

OMAR SABBAG FILHO			

Deputado Federal		

Engenheiro

DEM

CARGOS ELETIVOS

Partido	 Nome				

ROBERTO SOTOMAIR KARAM		

Deputado Estadual		

Engenheiro

PPS	SÉRGIO ROBERTO CAVICHIOLO FRANCO		

Deputado Estadual		

Engenheiro

PSB	SERGIO SILVEIRA DE BARROS		

Deputado Estadual		

Engenheiro

PSC	SÍDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO		

Deputado Estadual		

Engenheiro

PPS	

WÁLBER SOUSA GUIMARÃES JÚNIOR		

Deputado Estadual		

Engenheiro

PT

VÁLTER BIANCHINI			

Deputado Estadual		

Engenheiro

PP

ÉDSON FERREIRA DA SILVA			

Deputado Estadual		

Técnico de Obras Civis, Estradas, Saneamento e Assemelhados

PV

JOSÉ VALDOMIRO PEDROSO		

Deputado Estadual		

Técnico em Agrimensura

PV

Lindsley Rasca Rodrigues		

Deputado Estadual		

Engenheiro

DEM

Eduardo Sciarra			

Deputado Federal		

Engenheiro

PP

Ricardo Barros			Senador			

Engenheiro

PMDB

Marcelo Almeida			

Deputado Federal		

Engenheiro

PSDB

Affonso Carmargo Neto			

Deputado Federal		

Engenheiro

PV

Raymundo Rocha Loures		

Deputado Estadual		

Engenheiro

PDT

Osmar Dias				

Governador			

Engenheiro

PDT

NILTON CAMARGO COSTA			

Deputado federal		

Engenheiro

PSDB

FELIPE BRAGA CÔRTES			

Deputado Estadual		

Engenheiro

* Listagem fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral | ** Conforme declaração dos candidatos no registro do TRE | *** Na listagem estão

42candidados aptos e cadastrados
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