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MODELO Esgoto corre a céu aberto
em córrego de Curitiba. Segundo o Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento,
Paraná coleta apenas 48,6% do seu esgoto

?

por que é assim
SANEAMENTO BÁSICO

Água e esgoto não tratados são principal causa de mortes por doenças gastrointestinais.
Brasil coleta e trata menos da metade do seu esgoto. No Paraná não é diferente.

LEITURA rÁPIDA e oNLINE

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

26 SANEAMENTO BÁSICO No Brasil, menos da metade da população tem acesso a coleta de esgoto

Uma realidade dura

19 Divulgação

Em busca de um padrão nacional

Intercâmbio de informações

Projeto quer padronizar e estruturar atuação
nos CREAs. Programa no PR é exemplo.

Como o CREA-PR se posiciona sobre a
divulgação de dados de ARTs e CATs.

Conheça os principais
números do CREAjr-PR

O conflito entre direito ao sigilo de
dados e publicidade condicionada.

20 Convênio Foz do Iguaçu

30 Programa de Excelência CREA-PR

Uma parceria inédita

Reconhecimento profissional

Cidade é 1ª a assinar convênio com CREA,
que deverá ser estendido a outros municípios.
Projetos experimentais
já mostram agilidade

CREA-PR oferece cursos sobre qualidade.
Sucesso atrai profissionais de outros estados.

Leandro Taques

18 CREAjr

+ Leia mais na versão digital
Engenheira brasileira
ganha prêmio
internacional na área
de saneamento

42
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Leandro Taques

Só 34,6% do esgoto recolhido recebem tratamento. 20% dos brasileiros não têm água
tratada. Se o saneamento básico chegasse a
todos, doenças gastrointestinais cairiam 65%.
O PR é um reflexo da situação brasileira, embora esteja um pouco acima da média nacional.

Confira como participar dos
cursos e conseguir a certificação

26
30

32 Fazenda Canguiri

34 Acessibilidade

40 Técnicos

Por um novo status

Mercado de trabalho deficiente

Propriedade da UFPR se torna APA e pode
desenvolver estudos de preservação ambiental.

Crescimento acelerado

Empresas não cumprem lei que garante
emprego às pessoas com deficiência.

Demanda por profissionais cresce no PR,
atraídos por setores como o automotivo.

Confira reportagens da UFPR TV
sobre a Fazenda Canguiri

Falta de informação prejudica
pessoas com deficiência

Mudanças fazem indústrias
investirem em formação

35 Comissões de ética profissional

36 Os eleitos

41 Estruturas provisórias

Incentivo à regionalização

Profissionais e políticos

Um setor sem regulamentação

Para engenheiros, agora deputados, e secretários, conhecimento técnico vale muito.

Sem fiscalização, parques e circos oferecem
riscos, que já provocaram até mortes.

Comissões locais facilitam, agilizam soluções
e desafogam trabalho do CREA-PR.
Os exemplos das comissões de
Irati, Guarapuava e Cascavel

Novo Congresso se divide em
sete grandes bancadas informais

Conheçana íntegra a lei aprovada
pela Câmara Municipal de Castro

ACESSE
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.crea-pr.org.br

mande sua pergunta
7 eXPRESSO Renovação de
conselheiros enaltece conhecimento
e valorização profissional.

Divulgação

Pergunte ao próximo entrevistado.
Mande e-mail para comunicacao@crea-pr.org.br

Mais seções
6 carta Álvaro Cabrini Jr fala
da situação caótica do saneamento
básico no Brasil e no Paraná.

Leandro Taques

14 pALAVRA Graduado em

41

Engenharia Civil, Beto Richa destaca
importância dos quadros técnicos.

Leandro Taques

16 gUIA cREA Conselho passará
a efetivar o cancelamento do registro
profissional ainda este ano.
22 Artigos técnicos
Leia quatro artigos escritos por
profissionais e acadêmicos.

Gleisi Hoffmann
A primeira senadora eleita pelo Paraná fala sobre suas
prioridades no Congresso e ainda da importância dos
profissionais de tecnologia, para o avanço do Brasil.

decida a reportagem
Escolha um ou mais assuntos abaixo.
Todos podem virar reportagem.
Mande e-mail para comunicacao@crea-pr.org.br

Divulgação

1 CREA-PR O Conselho é uma instituição com várias
atribuições. Mande sugestão do que você quer na revista.

44 pROFISSÃO e mERCADO

42 ISO 9001

40

Qualidade certificada
Com a certificação, CREA-PR consolida
aprimoramento contínuo para gestão.
No governo, destaque para
o Supremo Tribunal Federal

Mercado para profissionais
formados em engenharia de
alimentos cresce acima da média.

2 Mercado Apesar das medidas do governo para
limitar crédito, faltam engenheiros na construção civil.

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

45 dE pONTA Indústria desenvolve
pequena usina para restabelecer energia
em até 15 segundos.

fale com a gente

46 pLURAL Redução do
orçamento vai atingir as obras do
PAC? O que pensam o presidente do
Sinduscon-PR e o superintendente
do IPHAN-PR.

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

Informação que interessa e a opinião de quem lê

para se aprimorar

Para você se programar

Confira um resumo dos eventos

Cursos que interessam a você
Cascavel
11 e 12 de março

Stock.XCHNG

CURSO Patologias de Revestimentos

4 a 6 de maio
Evento
II Reunião Paranaense de Ciência do Solo – Curitiba. Mais
informações no site do CREA-PR www.crea-pr.org.br, nos
ícones PRO-CREA e Eventos.

O curso promovido pela AEAC (Associação
dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel)
tem por objetivo capacitar os participantes
para prevenirem, identificarem e tratarem as
principais doenças surgidas nas edificações,
durante o projeto e as obras. A capacitação
é voltada aos profissionais das áreas de
engenharia e arquitetura. Também, síndicos
de condomínios e demais interessados. Será
ministrada na Sede Administrativa da AEAC,
(Rua Presidente Bernardes, 1910). Mais
informações: (45) 3224-1315 ou nos sites:
cursos@aeac.org.br e www.aeac.org.br

4 a 7 de maio
ReciclAção
Feira Brasileira de Reciclagem – Preservação & Tecnologia
Ambiental – Curitiba.

Curso à distância
14 de março a 23 de maio

Mais informações em www.montebelloeventos.com.br

CURSO Programa de Excelência
em Execução de Edificações

4 a 7 de maio

Promovido pelo CREA-PR, orienta sobre
itens indispensáveis à conquista da
excelência profissional, na realização
de obras. Capacita os participantes,
aprimorando-os para execução de
edificações. O Curso é para profissionais
de engenharia e arquitetura, registrados e
em situação regular, com o CREA-PR. Saiba
mais, acessando aaec@crea-pr.org.br ou
www.crea-pr.org.br, ícones: Programa de
Excelência e PRO-CREA / Curso à Distância.

Eventos paralelos ReciclAção
Seminário de Saneamento Ambiental; Simpósio Nacional de
Reciclagem Agrícola. Resíduos Urbano, Rural e Industrial;
Curso Introdução ao Mercado da Reciclagem e II Encontro
Nacional de Reciclagem.
Mais informações em www.montebelloeventos.com.br
Mais informações em
procrea@crea-pr.org.br

ACESSE

para ler

Livros que valem a pena

.crea-pr.org.br

palavra do leitor
A sua opinião

Engenharia de segurança contra incêndios
De autoria do engenheiro civil e capitão do Corpo de Bombeiros, Ivan Fernandes, o livro reúne informações e orientações em engenharia de segurança contra incêndio e pânico.
Dividido em dez capítulos, aborda de forma simples e de fácil
entendimento as exigências legais que as edificações devem
atender para aprovação dos projetos junto ao Corpo de Bombeiros. Acesse http://migre.me/3IUIY

para navegar

Sites que têm valor

Poliview

Papo de Arquiteto

Um site com notícias da Engenharia Civil, construção e incorporação,
tecnologia ERP, software de Gestão
Integrada, obras online. O site pertence à Poliview Consultoria e Sistemas, empresa brasileira, sediada em
São Paulo, que atua no segmento de
desenvolvimento, comercialização e
implementação de software nas áreas
citadas acima. Também traz notícias
do setor, agenda de eventos e dicas.
Acesse http://www.poliview.com.br e
conheça mais.

Papo de Arquiteto traz, de uma forma
séria e descontraída, um conjunto de
notícias e informações sobre arquitetura e urbanismo. Tem também forte
interação com os usuários, que podem
opinar e tirar dúvidas. A proposta é
atrair tanto profissionais quanto alunos
de arquitetura, para conhecerem cursos
e as diversas possibilidades de caminhos
profissionais. Traz, além de notícias pinçadas da internet, artigos e uma série
de softwares para a área. Saiba mais em
http://www.papodearquiteto.com

Condomínios horizontais
Parabéns pelas excelentes matérias técnicas que, com
certeza, contribuem para a formação e atualização dos
nossos profissionais. Naturalmente, tenho uma sugestão de
reportagem.
Neste último ano, concluí a pesquisa de doutorado,
na USP, com o seguinte título “Condomínios horizontais e
loteamentos fechados: uma metodologia de avaliação de
desempenho de ambientes coletivos, a partir do caso de
Londrina-PR”.
O trabalho continha grande quantidade de gráficos, fotografias e informações relevantes para todos os
atuantes da área, que pretendem ou já trabalham neste
setor. Encontra-se disponível para download, no endereço
http://migre.me/3K3hZ
A tese aborda lugares, ao acesso de todos, nas áreas
privadas residenciais. Assim como os loteamentos fechados,
construídos a partir de 1990, em Londrina. Busca descobrir
também quais as necessidades dos moradores, baseadas
nas avaliações de desempenho físico e satisfação, realizadas
pelos usuários.
Com ênfase nos aspectos social, funcional, de segurança, durabilidade, manutenção e fórmula. Bem como nos
procedimentos metodológicos da avaliação. Objetiva definir os
programas e necessidades para empreendimentos similares.
Propõe um modelo, com suporte no AHP (Analytic
Hierarchy Process), que hierarquiza atributos e alternativas,
influenciadores na tomada de decisões, cuja calibragem
ocorre por meio da APO (Avaliação Pós-Ocupação).
Envolve ponto de vista dos residentes, administradores
ou síndicos, autores de desígnios semelhantes, além dos
levantamentos, in loco, realizados pelo pesquisador.

Paulo Adeildo Lopes
Engenheiro civil

Erramos
No artigo “ITAIPU MUDA PARA SE MODERNIZAR”,
publicado na edição 66, de dezembro de 2010, a profissão
correta de Luis Antonio Crema é engenheiro eletricista.

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

CREAPR

Um manual que orienta os profissionais sobre os princípios e
normas que disciplinam o uso e a prescrição de agrotóxicos.
O livro, uma parceria com a SEAB (Secretaria da Agricultura
e do Abastecimento do Paraná), é resultado de um intenso
trabalho de profissionais e entidades, compromissadas com a
sociedade e o meio ambiente, na busca do desenvolvimento
sustentável para o PR. Acesse http://migre.me/3IUIY
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cARTA
Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba-PR, CEP 80.060-240
e-mail comunicacao@crea-pr.org.br
site www.crea-pr.org.br
Fones (41) 3350-6700 ou 0800-410067

SANEAMENTO BÁSICO Um setor que está literalmente no esgoto

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

Negligência e

PRESIDENTE
Eng. Agrônomo Álvaro José Cabrini Júnior
10 VICE-PRESIDENTE
Eng. Civil André Luis Gonçalves
20 VICE-PRESIDENTE
Eng. Agrônomo Orley Jayr Lopes
10 SECRETÁRI0
Eng. Civil José Rodolfo de Lacerda
20 SECRETÁRIO
Eng. Eletricista Aldino Beal
30 SECRETÁRIO
Téc. em Edificações Márcio Gamba
10 TESOUREIRO
Eng. Mecânico Silmar Brunatto Van Der Broocke
20 TESOUREIRO
Eng. Agrônoma Adriana Baumel
DIRETOR ADJUNTO
Arquiteta Ana Carmen de Oliveira

Menos da metade dos brasileiros
tem coleta de esgoto. Se não fosse
assim, as mortes por doenças
gastrointestinais cairiam 65%
Imagine. Seu filho se afoga na piscina.
Você vê e não faz nada. É mais ou menos isso
que o Brasil e o Paraná, em menor escala,
fazem com sua população, quando a questão
é saneamento básico. São negligentes. Muitas vezes, omissos.
As estatísticas assustam. Se todas as pessoas que vivem aqui tivessem acesso a esgoto
e água tratada, o total de mortes por doenças
gastrointestinais cairia 65% (índice do Instituto Trata Brasil e da Fundação Getúlio Vargas).
Número assustador, porque os dados são
alarmantes. No Brasil, menos da metade dos
190 milhões de habitantes, (Censo 2010),
tem coleta de esgoto. Mais que uma Alemanha inteira (82 milhões de moradores). Mesmo água tratada, ainda não chega a 20% do
total de brasileiros.
A reportagem de capa desta edição procura fazer um raio x de tamanho crime social.
Um dado que sobressai é que nem sempre
falta dinheiro. Falta projeto. Uma questão
já largamente discutida na revista. Ou seja,
sem capacidade técnica de planejar e executar planos de investimentos, prefeituras e
estados não conseguem verba, muitas vezes
disponível, para empregar no setor.
Voltamos ao debate sobre a deteriora-

CÂMARAS ESPECIALIZADAS
CEEC Eng. Civil Rogério Pinto Pinheiro
CEEE Eng. Eletricista Antonio Carlos Dequech José
CEGEM Geólogo Fernando Scholl Bettega
CEEMM Eng. Mecânico João Carlos Motti
CEEQ Eng. de Alimentos Maurício Rigo
CEARQ Arquiteto Eneida Kuchpil
CEA Eng. Agrônomo Luiz Antônio Corrêa Lucchesi
CEEST Eng. de Segurança do Trabalho José Luiz de Souza

Revista

cREAPR

Revista

CREAPR

Siga o CREA-PR no Twitter:
http://twitter.com/CREA_PR
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Sua opinião é importante. Escreva através do link Fale
Conosco no site www.crea-pr.org.br no item Comunicação

A palavra do presidente

crime

ção dos quadros técnicos na administração
pública, assunto principal da edição passada.
Sem engenheiros e arquitetos em número
suficiente, o saneamento básico, literalmente, vai para o esgoto.
O governador eleito Beto Richa, engenheiro civil de formação, promete reverter
esta realidade. Na entrevista, que começa na
página 12, Richa reconhece a importância
de valorizar os profissionais de tecnologia e
“tratá-los com o devido respeito”.
Neste sentido, merece destaque a atuação do CREA-PR em duas frentes: o Plano
Estadual de Logística e Transporte, elaborado em conjunto com diversas entidades, e a
Agenda Parlamentar.
O primeiro, após um amplo diagnóstico,
indica uma série de obras fundamentais para
a modernização e desenvolvimento do Paraná. Todas por um só objetivo: mais qualidade
de vida aos paranaenses.
A Agenda Parlamentar ajuda as prefeituras a também diagnosticar e desenvolver
planejamentos essenciais para a população.
Dos 240 empreendimentos já apresentados
pelo programa, 60% foram implantados. E a
meta para 2011 é mais.
Como se vê, do CREA-PR e das associações com quem trabalha em parceria, não
faltam ações para que o estado avance. Esperamos o mesmo do novo governador e da
nova presidenta.
Boa leitura.
Álvaro Cabrini Jr.
Engenheiro agrônomo
e presidente do CREA-PR

Do CREA-PR não
falta ação para que
o estado avance
em todas as áreas.
Esperamos o mesmo
do novo governador
e da nova presidenta

Um giro pelo Paraná
Leandro Taques

eXPRESSO

PLATEIA O presidente do CREA-PR,
Álvaro Cabrini Jr, fala no evento que
deu posse aos novos conselheiros. Mais
de 400 pessoas prestigiaram a cerimônia

REGIÃO OESTE

Crescimento da
construção civil
é de 9,5% em 2010

PARANÁ Renovação do Terço valoriza conhecimento

Novos parceiros
Os homenageados
. Engenheiro eletricista Paulo Sérgio
Walenia, engenheiro químico Roberto H.
Veiga, engenheiro mecânico e de segurança do trabalho Roberto Fantini Neto,
engenheiro civil Emílio Hoffmann Gomes,
engenheiro mecânico Wiliam Alves Barbosa e engenheiro agrônomo Lindsley
Rasca Rodrigues.

Vandré Dubiela

O CREA-PR renovou o Terço do Colegiado 2011. Tomaram posse os novos
conselheiros (com mandatos de 2011
a 2013) das Câmaras Especializadas de
Agronomia, Arquitetura, Geologia e
Engenharia de Minas. Assim como Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica, Metalúrgica e Química.
Também foram homenageados profissionais de destaque em seus setores de
atuação (veja ao lado).
“Podemos melhorar a gestão pública
com trabalhadores das áreas tecnológicas, em cargos estratégicos do governo”,
disse o presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Jr. (por
Daniela Licht)

O setor da construção civil ganha
cada vez mais corpo nos municípios da
região Oeste. Números apresentados
pelo escritório regional do CREA-PR,
em Cascavel, mostram crescimento da
atividade na região, em 2010. Houve um
aumento de 9,5% em relação a 2009.
Em Cascavel, o crescimento foi ainda
maior, de 15%. A região da cidade, com
desenvolvimento vertical superior, é a
Oeste. Principalmente, com o anúncio de
ligação entre Avenida Brasil e o Contorno Oeste. O problema nestes conjuntos
habitacionais é a falta de mão-de-obra
qualificada. (por Vandré Dubiela)

Os homenageados in memorian
. Engenheiro eletricista Ayrton Roberto
Lopes, engenheiro agrônomo Antonio
Carlos Ostrowski, engenheiro agrônomo
Carlos Scipioni e engenheiro civil Diamantino de Campos.

MAIS Em Cascavel, crescimento
ainda superior ao da região: 15%

No final de 2010, o presidente
do CREA-PR, engenheiro agrônomo
Álvaro Cabrini Jr, visitou o cônsul
Hector Gustavo Vivacqua (Consulado Geral da República Argentina,

em Curitiba) para estudar um possível acordo bilateral Paraná-Argentina. A proposta é fomentar a troca de
experiências e conhecimentos entre
profissionais das áreas de Engenharia

e Agronomia dos dois países, através
de programas de intercâmbios tecnológicos, bem como visitas técnicas
e comerciais, entre a Argentina e o
Paraná. (por Daniela Licht)

Revista

CREA-PR e Consulado da Argentina estudam intercâmbio profissional

CREAPR
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eXPRESSO

Um giro pelo Paraná

PONTA GROSSA

CASCAVEL Programa prevê investimentos em cinco anos

US$ 28 mi em obras

Engenheiros são
homenageados
pela AEAPG

A Cofiex (Comissão de Financiamentos Externos) recomendou
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a preparação do
projeto executivo do PDI (Programa
de Desenvolvimento Integrado), de
Cascavel. A proposta foi elaborada
pela equipe de engenheiros e arquitetos da Secretaria de Planejamento
e Urbanismo.
A recomendação do plano apresentado é o primeiro passo para concluir o empreendimento e conquistar

Em comemoração ao Dia do Engenheiro e
do Arquiteto, a AEAPG (Associação de Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa) homenageou três profissionais. Confira:

. O professor da UEPG, mestre em
Engenharia Elétrica e Informática
Industrial, Dierone Foltran Júnior, foi
escolhido Associado Honorário,
pela sua ativa participação na organização de eventos da AEAPG.

Divulgação

. O engenheiro civil e vice-reitor
da UEPG (Universidade Estadual
de Ponta Grossa), Carlos Luciano
Sant’ana Vargas, foi homenageado
como Profissional Destaque, por sua
atuação no ensino.

um financiamento de mais de US$ 28
milhões, para investir em um programa de execução de obras por cinco
anos, a contar a partir da liberação da
primeira parcela do acordo. “É uma
conquista significativa, pois temos
muitos trabalhos que precisam ser
executados, e o município sozinho,
não consegue fazer. É um avanço que
colocará Cascavel ainda mais à frente
de seu tempo”, avalia o prefeito e exdeputado, Edgar Bueno. (por Vandré
Dubiela)

. O engenheiro civil João Kovalechyn recebeu o reconhecimento de
Associado Remido 2010, pelos mais
de 30 anos de participação. (por Jocilaine Santos)
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REPOSIÇÃO
DE FUNCIONÁRIOS
Florindo Dalberto, novo
presidente do Iapar. Primeiras
contratações foram na
década de 70, quando o
órgão foi criado. Ele disse
que já determinou um
levantamento para
precisar o número de
vagas em aberto
Divulgação

Revista

CREAPR

MAIS OBRAS Colégio modelo, entre as
escolas do Paraná, antes da inauguração.
Recursos vão acelerar investimentos na cidade

LONDRINA

Florindo Dalberto assume presidência do IAPAR
Em 2011, o IAPAR (Instituto de Agronomia do Paraná) passa a ter como presidente o engenheiro agrônomo Florindo
Dalberto. Não é a primeira vez que ele
assume o comando da instituição.
De 1997 a 2002, Dalberto já havia
ocupado o mesmo cargo. O engenheiro

ajudou a fundar o instituto, no final da década dos anos 60.
Dalberto também é presidente da AEA
(Associação de Engenheiros Agrônomos
de Londrina) e da AEAPR (Associação dos
Engenheiros Agrônomos do Paraná). (por
Muriel Amaral)

ARAPONGAS Cidade é 1a de médio porte com convênio para prevenção de acidentes

Incentivo à formalidade
MARINGÁ
Regional recebe
equipamento que
agiliza registro
A inspetoria de Maringá recebeu do
CONFEA a Estação de Coleta ao Vivo,
equipamento que permite coletar foto,
assinatura e digital eletrônica durante
o atendimento. O novo sistema auxilia
o registro profissional, oferece mais rapidez e conforto aos usuários da inspetoria de Maringá, do CREA-PR.
O conjunto de instalações necessárias é semelhante aos utilizados em
outros órgãos, como o DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito). A
inspetoria irá usar o recente programa,
após a fase de testes. Além de Maringá, as regionais de Londrina e Curitiba
receberão também a novidade. (por Verônica Mariano)

Stock.XCHNG

A Asenarag (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Arapongas)
firmou um protocolo de intenções para auxiliar e participar do Comitê de Incentivo à
Formalidade, no setor da construção. Nos
últimos quatro anos, o trabalho do órgão
conseguiu reduzir em 10% os casos de informalidades no estado, ao legalizar a construção de obras.
Formado em 2001, o grupo de especialistas reúne diversas entidades, como
o CREA-PR, Sinduscons, FIEP (Federação
das Indústrias do Estado do Paraná) e
Procuradoria Regional do Trabalho. É a primeira vez que uma cidade de médio porte
assina um acordo com este. “Em Arapongas, faremos um trabalho efetivo de fiscalização”, afirma o presidente da Asenarag,
engenheiro industrial-modalidade elétrica,
Fauzi Geraix Filho.
Segundo ele, o objetivo é buscar a
valorização profissional e assegurar a garantia da sociedade e dos trabalhadores na
área da construção civil. A Associação está
traçando as metas e programando as fiscalizações, que devem iniciar ainda este ano.
(por Patrícia Blümel)

SUDOESTE

CREAPR

O diagnóstico enfatizará a qualidade e a incidência de acidentes. Será entregue até o final do ano à AMSOP, para
o desenvolvimento dos planejamentos
complementares. “As vias expressas possuem um traçado de 30 anos. É preciso
modificar com qualidade técnica”, resume Akishiro, coordenador do trabalho.
(por Daniela Licht)

Revista

Acordo firmado entre AMSOP (Associação dos Municípios do Sudoeste
do Paraná) e o engenheiro civil, Pedro
Akishiro, coloca em prática o Projeto de
Modernização das Rodovias do Sudoeste
do Paraná. Elaborado por entidades da
região, contempla inicialmente 885 km
de estradas do eixo Pato Branco, Dois
Vizinhos, Francisco Beltrão e Realeza.

Stock.XCHNG

Convênio vai modernizar estradas da região
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eXPRESSO

Um giro pelo Paraná

Divulgação

LONDRINA Presidente do CREA-PR critica troca de secretário de obras por leigo

VALOR Para Cabrini Jr, crítica não é
pessoal, mas pela valorização profissional

União da Vitória

Revista

CREAPR

Inspetoria fica agora em Ponta Grossa
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A inspetoria de União da Vitória foi
transferida da regional de Pato Branco e
integra agora a área atendida pela Regional Ponta Grossa.
Segundo o gerente da regional do
CREA-PR de Ponta Grossa, engenheiro
agrônomo Vander Moreno, a mudança –
decisão do CREA-PR aprovada pelo Plenário – ocorreu principalmente por causa
da distância da inspetoria para a regional e
também pelo perfil cultural e profissional da
região sul do Estado. “Os inspetores atuan-

tes no local são das áreas de engenharia civil,
elétrica, engenharia de segurança do trabalho, química, engenharia civil e agronomia,
todos com particularidades mais próximas
do trabalho e do mercado da Regional Ponta
Grossa que o de Pato Branco”, explica.
Vinculada à regional de Pato Branco desde a regionalização do CREA-PR, a
inspetoria de União da Vitória segue executando seu trabalho e representando os profissionais da região, um total de 892 profissionais e 155 empresas. (por Daniela Licht)

“É, no mínimo curioso, esta
decisão de tirar um engenheiro do cargo e colocar um leigo”,
disse o presidente do CREA-PR,
Álvaro Cabrini Jr, à imprensa de
Londrina ao questionar a troca do
secretário das obras da cidade por
um profissional da própria secretaria. O engenheiro civil Marcelo
Teodoro deixa a pasta, que passa
a ser comanda pelo funcionário de
carreira do órgão Agnaldo Rosa.
De acordo com Cabrini Jr, a
discussão é de ordem técnica.
Não é a primeira vez que o
Conselho critica a prefeitura de
Londrina pela ocupação de cargos técnicos por profissionais não
especializados na área. Em 2009,
a prefeitura empossou a nutricionista Marisol Chiesa para substituir o agrônomo Gervásio Vieira
do cargo de secretário municipal
de agricultura. Um movimento que ganhou força, com a participação da AEA (Associação
dos Engenheiros Agrônomos de
Londrina). (por Muriel Amaral)

ROLÂNDIA
Associação formata
tabela de honorários
A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Rolândia (AEAAR) aprovou a sua tabela de
honorários, voltada principalmente para a construção
civil e referência de valores de metragem, para projeto
arquitetônico, projetos complementares e execução,
residenciais e comerciais. A tabela foi aprovada após
diversas reuniões entre a diretoria da associação e também contemplou as sugestões enviadas pelos associados. Depois de registrada pelo Plenário do CREA-PR,
a tabela torna-se legítimo instrumento referencial de
preços, que devem ser praticados por todos os profissionais da jurisdição da AEAAR. (por Patrícia Blümel)

PARANAVAÍ Associação de Engenheiros facilita acesso de pessoas com deficiência

Acesso para

cionários como os usuários têm mais
conforto na Apeap. A recepção foi readequada para atender melhor quem
procurar a nossa sede. Além disso,
melhoramos a sala de reuniões, pátio e
banheiros”, destaca Matioti.
O investimento foi de cerca de R$
45 mil. A entidade conta atualmente
com 80 associados e foi fundada na
década de 80. Durante o período, é a
segunda vez que o prédio recebe melhorias. (por Verônica Mariano)
FÁCIL A sede da Associação dos
Engenheiros de Paranavaí ganhou
corrimão, guia rebaixada e outros itens
para o acesso de pessoas com deficiência

Arquivo Apeap

A sede da Associação dos Engenheiros de Paranavaí (Apeap) está de cara
nova. Em 2009 começou a primeira etapa da reforma. O prédio foi adaptado
para o acesso de pessoas com deficiência. Ganhou corrimão, guia rebaixada e
outros itens que dão acesso fácil às pessoas com deficiências.
De acordo com o presidente da entidade em 2009, engenheiro civil Iberê
Luca Vargas Matioti, com o início da
reforma outros pontos do prédio também foram renovados. Em 2010, foi
a vez de trocar pisos, pinturas, tubulação de gás, adquirir equipamentos e
ar condicionado. “Agora, tanto os fun-

todos

PONTA GROSSA Associação de Engenheiros Agrônomos ganha reforma

TECNOLOGIA Sede da Associação
dos Engenheiros Agrônomos dos
Campos Gerais. Sala do agrônomo
recebeu TV, DVD e notebook

tava incluso a troca de piso do salão e
auditório, reforma da cozinha e parte elétrica, pintura interna e externa.
Bem como a estruturação da sala do
agrônomo, com TV, DVD e notebook
para uso dos profissionais.
Parte dos recursos foi conseguida
através da realização de eventos técnicos, como II Simpósio sobre Fertilidade do Solo, realizado em maio e o
I Encontro sobre Ferrugem Asiática e
Mofo Branco na Cultura da Soja, em
outubro de 2010. Segundo Vaz, uma
próxima etapa de mudanças já está
prevista e deverá adaptar a sede às
normas de acessibilidade. (por Jocilaine Santos)

CREAPR

A sede da AEACG (Associação dos
Engenheiros Agrônomos dos Campos
Gerais) está em reforma. Segundo o
engenheiro agrônomo Luiz Francisco
Vaz, diretor da associação e conselheiro
do CREA-PR, as obras vão melhorar a
qualidade dos serviços prestados.
“Queremos dobrar o número dos
nossos associados e para isso, precisamos tornar a entidade mais atrativa”,
afirma. O investimento no projeto foi
de R$ 25 mil, aproximadamente. Es-

nova

Revista
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Arquivo AEACG
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Perguntas e respostas
Ricardo Almeida

PALAVRA

PRIORIDADE
Beto Richa, novo governador
do Paraná, diz que
recomposição dos quadros
técnicos e recuperação da
capacidade de investimento
do estado são duas
de suas metas
principais

NOVO GOVERNO Beto Richa promete restaurar o planejamento estratégico

o valor dos

profissionais
Graduado em Engenharia Civil, o governador fala da importância
de valorizar quadros técnicos e “tratá-los com o merecido respeito”
por Patrícia Blümel
O governador Beto Richa assumiu o governo do Paraná neste ano, com grandes desafios. Filho de José Richa,
ex-governador, ex-prefeito de Londrina e por duas vezes
prefeito de Curitiba, Beto assume com grande expectativa
da sociedade. A necessidade urgente da recomposição dos
quadros técnicos e a recuperação da capacidade de investimento do estado são alguns exemplos de suas metas. Segundo ele, a valorização dos profissionais das áreas tecnológicas será contemplada e o CREA-PR parceiro preferencial
do governo.
O CREA-PR tem se deparado com um quadro técnico deficitário
nos órgãos públicos, situação que dificulta a capacidade de controle e planejamento do estado. O que o senhor pretende fazer
para sanar esta defasagem? As indicações políticas não são um
contrassenso na busca de um modelo de gestão adequado?
BETO RICHA Vamos valorizar os quadros técnicos do estado e
tratá-los com o merecido respeito, investindo na sua permanente qualificação profissional. É impossível fazer um
bom governo, sem contar com servidores valorizados, qua-

lificados e em número adequado para atender às necessidades do estado, na prestação de bons serviços. Não há contradição entre a nomeação de servidores comissionados e a
profissionalização da gestão. Os ocupantes de cargos, em
grupos designados, exercem funções específicas, de natureza distinta daquela dos funcionários de carreira do estado.
Como será o trabalho da valorização destes profissionais, com a
efetivação de uma remuneração justa, dentro do que está previsto na Lei 4950/A, para os profissionais das áreas tecnológicas, a
exemplo do que foi feito na Prefeitura de Curitiba, com o projeto
do deputado Edson Strapasson?
BETO RICHA É uma questão que vamos solucionar depois de um
meticuloso exame da Secretaria de Estado da Administração.
Neste momento, estamos analisando as medidas adotadas
em gestões anteriores, verificando a consistência dos números que recebemos no período de transição de governo e adotando providências para reduzir gastos administrativos. Ressalvadas as áreas de saúde, educação, segurança e promoção
social. Com a redução de custos, vamos recompor as finanças
para garantir a recuperação da capacidade de investimento
do estado e melhorar os honorários dos profissionais.

Perguntas e respostas

Ricardo Almeida

PALAVRA

O PROFISSIONAL
CARLOS
ALBERTO RICHA
é natural de Londrina, tem
46 anos, e assumiu neste
ano o Governo do Paraná
+ Formado em Engenharia Civil
pela PUCPR

+ De 1992 a 1998 foi vereador
e deputado estadual

+ Em 2000 foi eleito vice-prefeito
de Curitiba

+ Em 2001 foi secretário de
Obras Públicas de Curitiba

+ eleito em 2004 prefeito
de Curitiba

+ Eleito vice-presidente para
a Região Sul, da Frente Nacional
de Prefeitos

+ Em 2008 foi reeleito prefeito
de Curitiba

+ Considerado Prefeito Amigo da
Criança em 2006 e 2008 e Melhor
Prefeito do Brasil, em 2007 e 2008

+ Em 2011 assumiu o Governo
do Paraná

O CREA-PR, em parceria com a FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná),
IEP (Instituto de Engenharia do Paraná) e Sicepot (Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado do Paraná), elaborou o documento PELT 2020 (Plano Estadual
de Logística e Transporte). O título indica intervenções e obras de infraestrutura nos
diversos modais de transporte, consideradas fundamentais para o desenvolvimento
do Paraná. O senhor pretende utilizar este estudo para determinar o investimento
nesta área? Quais são as obras prioritárias em sua opinião?
BETO RICHA Recebi o documento na FIEP, ao fazer uma palestra sobre meu programa de governo, durante a campanha. Li seu conteúdo e certamente ele servirá como subsídio ao nosso plano de trabalho, no governo do estado. Muitas
das obras propostas no PELT 2020 já constavam no meu programa. É um instrumento escrito valioso, pois estabelece metas em longo prazo, sintonizadas
com nossa visão de restaurar o planejamento estratégico na gestão pública. As
obras prioritárias estão ligadas à infraestrutura de transporte e logística, em
todos os modais – rodoviário, ferroviário, aeroviário, portuário etc.
Já na primeira semana de governo, fomos à Paranaguá para anunciar
obras emergenciais de dragagem no porto, que perdeu competitividade nos
últimos anos, em razão da falta de investimentos. Vamos trabalhar em parceria com o governo federal e em cooperação com a iniciativa privada, para
viabilizar os financiamentos necessários.
O PR apresenta preocupantes números no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Qual sua proposta para diminuir as desigualdades e para que o estado se
desenvolva de forma equilibrada?
BETO RICHA Com base no ano 2000, o Paraná tinha 296 municípios com
IDH inferior à média nacional. Isso significa que um terço da população
paranaense vive em cidades com IDH abaixo da média do Brasil. No Sul,
estamos atrás de Santa Catarina e do Rio Grande. Para reverter a situação,
temos um conjunto de medidas nas áreas sociais e econômicas. A ideia é
descentralizar a economia – hoje concentrada em poucas regiões do estado
–, criando novos pólos de desenvolvimento, através das Redes (Regiões de
Desenvolvimento). É essencial ampliarmos os investimentos em habitação e
saneamento, nos pequenos municípios e nas periferias das grandes e médias
cidades. Criar novas oportunidades de emprego e capacitação profissional
para os filhos do homem do campo. Também ampliar a infraestrutura de
transporte, facilitando o escoamento da produção, inclusive com a melhoria e adequação das estradas rurais, o que servirá também para garantir o
tráfego escolar (inviabilizado em dias de chuva, em algumas regiões) e a
locomoção de doentes, em casos de urgência.
O CREA-PR desenvolve um programa de auxílio às gestões municipais, por meio
da Agenda Parlamentar, que será ampliada e terá abrangência estadual este ano.
Qual sua opinião sobre esta ação? A Agenda Parlamentar defende a melhoria da
qualidade de vida com investimentos em serviços básicos, como saneamento e
atendimento às normas de acessibilidade. Como estas questões serão tratadas
em seu governo?
BETO RICHA A proposta da Agenda Parlamentar é muito interessante. Cria
uma conexão de trabalho entre entidades representativas da sociedade,
como o CREA-PR, com as prefeituras e o poder Legislativo. Possui propostas técnicas, que servem aos interesses das cidades e de suas comunidades.

E assim, podem ser transformadas em lei. Isto garante respaldo técnico às
iniciativas legais das câmaras municipais – ou de prefeitos – que podem ser
implementadas na forma de políticas públicas, não apenas no saneamento,
mas também em habitação, urbanismo, infraestrutura de transporte e outras questões de interesse da população. Temos aí um grande potencial de
sinergia entre o poder público e instituições da sociedade.
Como enfrentar o problema do alto preço do pedágio, já que há falta de obras para
ampliar a capacidade, e isto vem afetando o desenvolvimento do estado?
BETO RICHA Já determinei à Secretaria de Infraestrutura e Logística (criada no
início de nosso governo, unindo as pastas de Obras Públicas e Transportes)
para iniciar os estudos que permitam negociar com as concessionárias de rodovias uma redução das tarifas do pedágio. Optamos pelo caminho do diálogo. Acredito que as agências também têm interesse em discutir a questão.
Os valores atuais estão próximos de se tornarem inviáveis, comprometendo
a produtividade paranaense. Perdeu-se muito tempo com a guerra judicial
deflagrada no governo anterior. Muita bravata e nenhuma solução. Precisamos de uma tabela, mais justa, de preços cobrados e principalmente, que
sejam retomadas às obras fundamentais para a melhoria das estradas. Como
as duplicações de trechos urgentes de Medianeira à Cascavel (BR-277).
Por meio de diversas ações desenvolvidas, o CREA-PR tem estabelecido parcerias
profícuas com diversos órgãos do governo do estado, como a SEOP (Secretaria
de Estado de Obras Públicas), SEDU (Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Urbano do Paraná), IAP (Instituto Ambiental do Paraná), SEMA (Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), SEAB (Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento do Paraná), entre outras. Qual sua opinião sobre estas sociedades? O trabalho conjunto entre o CREA-PR e elas será ampliado em seu governo?
BETO RICHA Tive uma longa experiência de parceria com o CREA-PR – assim
como com outras instituições – durante os cinco anos de minha administração, na Prefeitura de Curitiba. O resultado foi muito positivo e mostrou
que esse exemplo pode ser ampliado para o Paraná. Meu governo contempla
o aprofundamento do diálogo com entidades de classe e fundações representativas da sociedade. Um governo transparente, aberto à cooperação. O
CREA-PR é um parceiro preferencial, por sua expertise e pela experiência de
seus profissionais. Sou graduado em Engenharia Civil e sei da importância
do setor, no planejamento público.
O CREA-PR foi recentemente certificado pela ISO 9001:2008. Todo o processo de
qualificação foi assessorado pelo INDG (Instituto de Desenvolvimento Gerencial).
Esta metodologia utilizada pelo Conselho será também adotada no estado?
BETO RICHA Conhecemos o trabalho do INDG, que tem sido bastante elogiado pelos resultados apresentados em outros estados. Profissionalizar a gestão
da administração pública estadual é um dos objetivos prioritários de nosso
governo. Adotamos os contratos de gestão, pelos quais os secretários e demais administradores se comprometem a atingir metas e objetivos, fixados a
partir do programa de governo, estabelecido na campanha. O desempenho
de cada órgão e secretaria de estado será avaliado periodicamente. De outra
parte, vamos examinar a possibilidade de adotarmos a certificação ISO. O
assunto está na nossa pauta.

Vamos valorizar os
quadros técnicos do
estado e tratá-los com
o merecido respeito,
investindo na sua
permanente qualificação
profissional”

Vamos recompor
as finanças para
garantir a recuperação
da capacidade de
investimento do estado e
melhorar a remuneração
de profissionais”

O CREA-PR é um
parceiro preferencial por
sua expertise e pela
experiência de seus
profissionais. Sou graduado
em Engenharia Civil e sei
da importância do setor no
planejamento público”

GUIA cREA

Novidades a seu favor

REGISTRO PROFISSIONAL CREA-PR passará a efetivar o cancelamento

novo

Revista

CREAPR

Sistema entra em
vigor ainda no
primeiro semestre
deste ano
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O CREA-PR está adotando um
novo procedimento para cancelar o
registro do profissional que estiver
com a anuidade em atraso, por prazo superior a dois anos consecutivos.
Previsto no artigo 64, da Lei 5194, a
eliminação automática deixou de ser
feita pelo Conselho, em 2007. “Conforme entendimento do nosso Departamento Jurídico, a exclusão imediata
da inscrição não atende ao princípio
da ampla defesa, previsto na Constituição. Motivo pelo qual, não pode ser

realizado sem a comunicação prévia
ao interessado”, explica o gerente do
DECOP (Departamento Contábil e
Pessoal) do CREA-PR, administrador
Ricardo Bittencourt.
O novo método está sendo elaborado desde dezembro, por um grupo
de trabalho formado por representantes da Regional Curitiba, do Conselho, DECOP, Departamento Jurídico
e de DTI (Departamento de Tecnologia da Informação). “O procedimento
terá uma série de vantagens. Primeiro,
o profissional será avisado e terá um
prazo para regularizar a sua situação.
Em seguida, o sistema terá condições
de avaliar se a dívida foi quitada em
outro CREA do Brasil”, explica o gerente da Regional Curitiba e do Conselho, engenheiro eletricista Mário
Guelbert Filho.

Segundo ele, este caso era comum
no sistema antigo. “O profissional
pagava em outro CREA e a quitação
não era comunicada ao CREA-PR”,
conta Guelbert. A nova técnica terá
uma interface com o SIC (Sistema de
Informações Cadastrais), do CONFEA
(Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia). “Desta forma,
será possível verificar se o pagamento
foi efetuado, antes de enviar o comunicado ao profissional”, afirma o gerente.

POR QUE MUDAR
Ricardo Bittencourt, gerente
do DECOP. Exclusão do
registro exige comunicação
ao profissional, que tem
direito a ampla defesa

Leandro Taques

procedimento

PARECER

PASSO A PASSO
Profissional será comunicado
e terá prazo para defesa
O procedimento ainda está em fase de elaboração, mas algumas
medidas já estão estabelecidas:
O profissional/empresa será comunicado sobre o atraso de sua
anuidade e terá um tempo determinado para defesa.
O CREA-PR efetuará a comunicação ao associado após uma
busca no SIC (Sistema de Informações Cadastrais) do CONFEA,
para verificação da pendência.
A informação também constará no acesso restrito do profissional/
empresa. Ele poderá acessar e imprimir a guia de pagamento.
Em caso de dúvida ou pedido de parcelamento da dívida,
o interessado poderá entrar em contato com a Central de
Informações, pelo 0800-410067 ou em uma das unidades de
atendimento do Conselho.

Número, de profissionais
e empresas, que está sujeito ao
cancelamento do Registro
195

Regional Apucarana
581

Regional Cascavel
4.228

416
519

Regional Maringá
Regional Pato Branco
Regional Ponta Grossa

TOTAL no Paraná: 7.199
(5.806 profissionais e 1.393 empresas)

CREAPR

543

Regional Londrina

A nova forma de proceder, adotada
pelo CREA-PR, está juridicamente fundamentada. Segundo o procurador jurídico, Igor Tadeu Garcia, a metodologia
de cancelar o registro dos profissionais,
ligados ao sistema CONFEA/CREAs,
atende às exigências constitucionais
e legais. Segundo ele, pelo artigo 64
da Lei 5.194/66, será automaticamente
eliminada a matrícula do profissional
ou da pessoa jurídica, que deixar de
efetuar o pagamento da anuidade, a
que estiver sujeito, durante dois anos
consecutivos, sem prejuízo da obrigatoriedade do pagamento da dívida.
“Assim, ao conceder avisos, possibilidades de pagamento e justificativas
ao interessado, o CREA-PR constitucionaliza o artigo 64 da Lei 5.194/66,
atendendo aos postulados da ampla
defesa e do contraditório (artigo 5.o da
CF/88)”, afirma o procurador. Diz ainda que o método adotado atende aos
interesses dos fiscalizados, “haja vista
impedir que a acumulação de várias
anuidades seja inscrita em dívida
ativa e, posteriormente, venha
a ser movida uma execução
fiscal de alto valor.” (por
Patrícia Blümel)
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Regional Curitiba

Procurador afirma
que procedimento
atende exigências
constitucionais
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CREAjr Aproximando os estudantes do sistema profissional

Padrão nacional

Revista

CREAPR

O projeto CREAjr tem aproximado os estudantes ao sistema profissional, nos estados
onde começou a funcionar. No Paraná, iniciado
há cinco anos, a entidade tem membros corporativos, em 90% das instituições de ensino.
Com a instalação de CREAs Juniores em
alguns estados, levou o CONFEA a elaborar
a instalação do programa nacionalmente. “Fizemos uma minuta que contou com a contribuição de representantes, dos 15 CREAsjr já
estruturados. O Paraná teve uma participação
fundamental”, disse o coordenador da CAIS
(Comissão de Articulação Institucional do
Sistema) e também do GTCREAjr (Grupo de
Trabalho Creas Juniores), do CONFEA, o engenheiro agrônomo, Kleber Souza dos Santos.
Segundo ele, o documento está tramitando
e em análise de admissibilidade técnica, mas
deverá ser aprovado pelo Plenário do Conselho
Federal, dentro do primeiro semestre. “A proposta prevê diretrizes nacionais e flexibilidade
para que sejam adequadas à realidade local, de
cada Conselho Regional”, explica.
O CREA-PR já conta com dois representantes de Entidades de Classe, um inspetor
e dois conselheiros advindos do Programa
CREAjr. “Esta é a dinâmica esperada, que estes jovens passem a integrar, de forma efetiva,
as Entidades de Classe,
contribuindo com a
representatividade
da classe profissional”, afirma a geógrafa Cacilda Redivo,
gestora do Programa
CREAjr-PR.
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Fosots: Divulgação

Minuta contou com
colaboração e modelo
do CREAjr do Paraná

PROJETO CONSOLIDADO
CREAjr no Paraná é exemplo para o país

ENVOLVIMENTO
Estudantes e membros da CAE:
ativos em eventos do CREA-PR

O CREAjr-PR, já consolidado, cresce a cada ano. Os estudantes que o integram, desenvolvem dinamicamente as atividades e têm cumprido o objetivo de levar à academia conhecimento sobre como
funciona o órgão.

“O CREAjr é um ambiente para descoberta e desenvolvimento de talentos e novos líderes do processo
de regulamentação. Também, de associativismo profissional. O futuro do Conselho e das entidades de
classe passará pela gestão dos profissionais que fizeram parte do CREAjr”, afirma o superintendente do
CREA-PR, engenheiro agrônomo Celso Roberto Ritter.
Cursando o terceiro ano de Engenharia Mecânica, o futuro engenheiro Vinícius Lucena exemplifica
bem a opinião de Ritter.

“Pretendo dar continuidade à atuação no CREA-PR, depois de formado. O CREAjr foi a melhor
oportunidade para minha carreira, devido ao contato com profissionais e o sistema”, diz Vinícius,
que foi membro da diretoria e também dirigente da CAE (Comissão Acadêmica Estadual), do CREAjr-PR.
Marco Aurélio Fachinetto, discente do último ano de Engenharia Ambiental, antigo membro e dirigente da CAE, destaca a importância da participação no empreendimento. “É diferenciado. Faz com
que o estudante aprenda muito e desenvolva atividades de forma proativa”, diz.
Cacilda Redivo, gestora do Programa CREAjr-PR, avalia que “em 2011 nosso potencial de atuação em
todo o Estado é de aproximadamente 700 atividades, o que demonstra uma expressiva aproximação do
sistema profissional com o sistema educacional.”.

FORTALECIMENTO
“CONFEA incentiva criação do CREAjr”, afirma o conselheiro federal e engenheiro agrônomo Kleber Souza dos Santos

CLIQUE E LEIA MAIS
Conheça os números do CREAjr-PR. http://migre.me/3Ria7

É LEGAL Constituição garante ausência de ofensa aos direitos e garantias individuais

Intercâmbio de informações

DESAFIO O procurador jurídico
do CREA-PR Igor Tadeu Garcia:
conciliar direito à privacidade
de profissionais e pedido de
informações por instituições públicas
clique e Leia mais
A aplicação prática sobre
o conflito entre direito ao
sigilo de dados, versus a
publicidade condicionada
http://migre.me/3Rh5v

Leandro Taques

Atualmente, vivemos a era do acesso à notícia. Informa-se e se é informado com uma rapidez nunca antes vista.
Milhares de dados são trocados entre
particulares e entidades públicas, em
frações de segundos.
Inserido nessa realidade, o CREA-PR,
diariamente, é instado a fornecer dados
relativos às ARTs e CATs dos profissionais
registrados, surgindo, a partir daí, uma
série de questionamentos sobre a legalidade, constitucionalidade e limites na publicidade dos dados arquivados.
Não pairam dúvidas de que a concessão para interesses estritamente privados seja vedada pelo sigilo de dados e
informações. Também, pela proteção à
intimidade e vida privada do profissional
(artigo 5º da CF/88).
No entanto, quando a requisição
envolve instituições públicas de per si
(Receita Federal, Prefeituras, Polícia Fe-

deral; Ministério Público Federal; Poder
Judiciário; CONFEA e CREAs, etc) a
argumentação ganha contornos mais
elevados. Seria possível ou não o envio
de dados de ARTs e CATs de profissionais registrados para outras instituições
públicas? Absolutamente sim.
Isso porque os direitos e garantias
fundamentais consagrados pela Constituição Federal não são ilimitados, uma
vez que encontram seus pontos terminais nos demais direitos, igualmente
sancionados pela Carta Magna (princípio da relatividade ou convivência das
liberdades públicas). Assim, diante de
um conflito entre dois ou mais direitos
ou garantias fundamentais, o intérprete
deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, buscando sempre a preponderância do valor
mais adequado ao caso concreto.
Aplicando-se esta concepção na situação debatida, necessariamente deverá prevalecer em caso de requisição de
dados - a publicidade condicionada das
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por Igor Tadeu Garcia
Procurador Jurídico do CREA/PR

informações relativas às ARTs e CATs,
em detrimento ao sigilo absoluto de dados e informações.
Importante frisar que a publicidade
para os demais órgãos públicos, necessita
estar adstrita aos lindes internos do solicitante e dentro dos fins buscados pelo
mesmo, sendo vedada qualquer divulgação que exorbite os limites e proteções
constitucionais, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal.
Diante disso, quando provocado,
o CREA-PR possui a obrigação de divulgar as informações contidas em seu
acervo público.
Aliás, esta cooperação vem capitaneada nos artigos 5º, inciso XXXIII e
146 da CF/88 e nos artigos 195, 197,
198 e 199 do Código Tributário Nacional, como também, na posição firme
do Supremo Tribunal Federal (STF) que
externa inexistir qualquer violação de
direitos na concessão de dados entre órgãos públicos - princípio da transferência interna de sigilos. Portanto, ninguém
– inclua-se o Conselho de Fiscalização,
pode se eximir de prestar informações,
para esclarecimento de fatos essenciais e
indispensáveis à aplicação da lei tributária e das leis administrativas e penais.

Revista

Na era da comunicação instantânea,
como o CREA-PR se posiciona sobre
a divulgação de dados de ARTs e CATs
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Divulgação

NOVO PANORAMA
Agora, em Foz do Iguaçu, aprovação de
projetos será mais rápida e aumentará a
responsabilidade de engenheiros e arquitetos

CONVÊNIO Foz do Iguaçu assina parceria inédita com CREA-PR

Divisor de águas
Cidade é a primeira
do país a dispensar a
correção de projetos
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A Prefeitura de Foz do Iguaçu sai na
vanguarda em relação à dinamização e
celeridade na aprovação de projetos para
emissão de alvará. O município do Oeste do Paraná é o primeiro do Brasil a
colocar em prática uma iniciativa revolucionária no setor.
Pelo novo procedimento, a prefeitura verificará somente os parâmetros
urbanísticos, atividades de uso de solo
e calçadas. A partir de agora, os engenheiros e arquitetos de Foz do Iguaçu
são responsáveis por seus projetos e pelo

atendimento às normas e à legislação.
Além disso, a prefeitura, após prazo de
adequação, somente aceitará projetos
que tenham sido elaborados por profissionais capacitados pelo Programa de
Excelência em Projetos de Edificação,
realizado em parceria com o CREA-PR.
Antes, os profissionais encaminhavam os projetos para a prefeitura, que
por sua vez realizava as correções e devolvia aos profissionais para atualização.
Agora, este procedimento será simplificado. O autor do projeto assinará um
termo assumindo responsabilidade civil,
administrativa e criminal decorrente de
eventuais prejuízos a terceiros. Desta forma, resgata-se a valorização do trabalho
profissional bem feito e os quadros da
Prefeitura, responsáveis pelas correções
em projetos, ficam liberados para atuar
em outras áreas, como, por exemplo, a

fiscalização. A correção do trabalho profissional tratava-se de uma distorção,
tanto é que não ocorre em nenhuma outra profissão. “Ninguém verifica a receita
dada por um médico a um paciente para
comprovar se está correta”, exemplifica a
engenheira civil Vivian Curial Baêta de
Faria, da Assessoria de Relações Institucionais do Conselho.
O convênio ainda prevê a troca
de informações entre a prefeitura e o
CREA-PR, para integrar e agilizar o
intercâmbio de dados cadastrais. Para o
engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Jr,
presidente do CREA-PR, Foz do Iguaçu
se destaca ao sediar um projeto de tamanha importância que, em pouco tempo,
será referência para diversos municípios
do Brasil. São José dos Pinhais também
pretende em breve adotar procedimento
similar. “É um divisor de águas”, afirma.

Economia de tempo

Saiba mais sobre o convênio entre o CREA-PR e a Prefeitura de Foz do Iguaçu
. Com a parceria inédita, a aprovação do projeto arquitetônico
será bem mais rápida.
. A opinião é da engenheira civil Vivian Curial Baêta de Faria, gestora de Assessoria de Relações Institucionais do CREA-PR.
. Segundo ela, a prefeitura verificará apenas os parâmetros urbanísticos e deixará de realizar a correção dos projetos para emissão do alvará de construção.
. “Em outras profissões, quem elabora as peças técnicas é o responsável pelo trabalho. Na construção civil não pode ser diferente”, lembra Vivian.
. A partir do decreto da Prefeitura de Foz do Iguaçu, os projetos
serão aceitos da forma que forem concebidos, sem correções da
administração pública.
. “Caso ocorra qualquer problema futuro, a responsabilidade será
do profissional e do proprietário da obra, que assinarão solidariamente um Termo de Responsabilidade”, explica.

. A iniciativa é uma forma de valorizar os bons profissionais, na
ótica de Vivian. No Brasil, a maioria das prefeituras conta com um
departamento específico para a correção dos projetos.
. “Quanto maior a cidade, maior o número de projetos e funcionários, demandando tempo para análise e aprovação”, diz ela.
. Sobre os cursos do programa de excelência, constará um módulo sobre legislação municipal.
. “Quem está acostumado a entregar os projetos dentro das normas
estabelecidas sairá ganhando e terá seu trabalho valorizado”.

2.400

projetos foram enviados para análise e
liberação de construção em 2010 para
a Prefeitura de Foz do Iguaçu

Vandré Dubiela

OPINIÃO

clique e Leia mais
Projetos experimentais já mostram agilidade. http://migre.me/3Rh82
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UM MARCO Assinatura do convênio firmado entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu e o CREA-PR

O engenheiro civil Renato Pena Camargo, presidente da Associação dos Arquitetos, Agrônomos e Engenheiros de Foz do
Iguaçu (AEFI), diz que o convênio valoriza
mais o profissional. “O grande diferencial
deste projeto é o peso da responsabilidade, uma vez que os projetos não passarão
pela correção de uma equipe custeada
pela prefeitura”, diz.
Além da valorização profissional, o
convênio estimula o profissional a realizar
uma revisão mais detalhada e criteriosa
do projeto. Segundo ele, a ação integrada
firmada entre o CREA-PR e a prefeitura
tem tudo para virar modelo para o Brasil.

CREAPR

Para Associação,
convênio valoriza
profissional
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Sustentabilidade
na construção civil
Por Dagoberto Waydzik
O termo sustentabilidade possui uma amplitude em seu uso, pois atua em todos os setores das
atividades humanas. Significa fornecer o melhor
para as pessoas e para o meio ambiente, tanto no
presente como no futuro.
Ao se projetar um edifício sustentável, deve-se
prever a redução do consumo da água, a reutilização de águas pluviais, uso de chuveiros com temporizadores e a utilização de materiais ecológicos,
produzidos com menor impacto ambiental. Como
exemplo: tijolos de solo-cimento, tintas sem componentes tóxicos, madeiras certificadas ou com ciclo de renovação mais rápido.
Os resíduos da construção civil geram impactos negativos se não forem tratados de forma adequada. É fundamental sua reciclagem.
É na fase inicial de um projeto que nós, os profissionais do mercado de engenharia, partimos de
um espaço para trazermos à existência algo real,
onde estão as maiores possibilidades de tornar um
empreendimento sustentável.
Essas etapas representam um percentual mínimo do custo total do ciclo de vida de uma edificação. Durante os primeiros 50 anos de uso e manutenção, gastam-se aproximadamente 80% do
valor da obra. As construções consomem a maior
parte de todos os recursos naturais produzidos no
mundo. Fato que mostra as grandes responsabilidades socioambientais dos profissionais envolvidos
nesse mercado, mas que ainda são insuficientemente conhecidas.
Há pouco tempo, fazíamos nossa tarefa sem

mensurarmos como ela poderia afetar o meio ambiente. Quando muito, como cidadão, sabia-se da
necessidade de economizar água, não jogar o lixo
na rua, reciclar e reutilizar. Muito pouco, se comparado aos impactos que podemos causar com o
desenvolvimento da construção civil na sociedade,
no patrimônio histórico-cultural e no planeta.
Uma das consequências de tudo isso é que o
mundo está caminhando para um acelerado aquecimento climático. Contudo, não há razão para
que os construtores sejam retratados como os culpados, inescrupulosos e destruidores da natureza.
É notório também, que precisamos considerar
as necessidades dos arredores, relacionadas à cidade
e às comunidades, onde desenvolvemos nossos projetos, principalmente para as populações mais carentes. Certamente que o poder público tem grande
responsabilidade neste assunto. Não podemos apenas transferir esta obrigação e nos isentar de agirmos
dentro das inúmeras possibilidades que temos.
Ao invés da construção de muros altos e com
cercas elétricas, devemos ajudar no desenvolvimento das comunidades carentes do nosso entorno. Provavelmente, teríamos retornos muito
melhores desses investimentos, principalmente na
minoração da violência urbana.
Somos conhecedores de que, qualquer ação
empresarial deve ser alicerçada na viabilidade econômica. É salutar pensarmos na permuta do lucro máximo, orientados apenas pelos resultados
financeiros demandados pelos investidores e pelo
conceito de lucro bom. Isso sim, é colaborar para
a manutenção daquilo que é recurso indispensável
a todos: a vida.

O Autor DAGOBERTO WAYDZIK
Engenheiro civil pela UEPG (1982); especialista em Tecnologia do Ambiente Construído pela UF São Carlos (1991);
Secretário Municipal de Obras das Prefeituras de Irati (1984 a 1992 e 2001) Prudentópolis e Imbituva (1993); Consultor de
Projetos da Prefeitura de Rio Azul (2008); foi professor de Física da Faculdade de Ciências e Letras de Irati; Pós graduando
no Curso de Auditoria, Avaliações e Perícias pelo IPOG; é conselheiro em 2.º mandato do CREA-PR junto a CEEC.
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Mal começaram as chuvas do verão 2010/2011 e
as enchentes voltaram a atormentar a vida dos moradores da metrópole paulistana. Diante dos repetidos relatórios oficiais e anuais, observa-se variadas
realizações dos programas de combate às enchentes
e também a realidade crua. É mostrado a todos que
não houve nenhuma melhora substancial ao que se
refere à extensão e intensidade das enchentes. O que
falta realmente para que a metrópole seja aliviada
desse absurdo flagelo?
Como primeira e principal providência do combate às enchentes, é preciso parar de errar. Às escâncaras dessa desgraça toda, a cidade continua a crescer, cometendo os mesmos erros. Eles dão origem às
enchentes e sua contínua intensificação.
Entre eles estão à prevalência cultural da impermeabilização e a expansão da mancha urbana por
espalhamento horizontal, sobre regiões progressivamente mais montanhosas. Isto causa desmatamento, produz áreas planas por terraplenagem, expõe
os solos a violentos processos erosivos, com geração
anual de milhões de metros cúbicos de sedimentos
que, por assoreamento, comprometem drasticamente a capacidade de vazão de nossos rios, córregos e
drenagens construídas.
Esta é a equação básica das enchentes, volumes
crescentes e maiores de água, em tempos sucessivamente menores, sendo escoados para drenagens naturais e construídas, incapazes de lhes dar vazão.
A situação citada anteriormente descreve a atual
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Por Álvaro Rodrigues dos Santos
realidade. Não haverá milagre tecnológico que conseguirá algum bom resultado, sem que se elimine a
fonte original de nosso enorme problema: total ausência de uma regulação técnica adequada ao crescimento urbano. Ou seja, é necessário que as maiores
autoridades públicas, estaduais e municipais deem
um sonoro tapa na mesa e imponham a elementar
decisão: “De hoje em diante, paramos de errar!”.
A partir desta atitude, cabe agir sobre o enorme passivo urbano acumulado, este consequência
dos erros até então insensatamente cometidos. Isto
implica em dar continuidade às ações estruturais de
ampliar a capacidade de vazão de nossos principais
rios, com seu permanente desassoreamento. Caberá
também programar atitudes não estruturais, voltadas a aumentar a capacidade em reter as águas da
chuva por toda a metrópole.
Destacam-se entre estas formas de agir: a desimpermeabilização dos espaços urbanos públicos e
privados; instalação de pequenos e médios reservatórios, assim como os domésticos e empresariais de
acumulação e infiltração. Também o intenso plantio
de médios e pequenos bosques florestados, o rigoroso e extensivo combate à erosão nas frentes de expansão urbana e o combate ao lançamento irregular
de lixo e entulho.
Por fim, precisamos conceber um plano de combate às enchentes que tenha articulação metropolitana, que possibilite a reunião de todas as iniciativas
sob diretrizes técnicas e gerenciais comuns.

O Autor ÁLVARO RODRIGUES DOS SANTOS
Geólogo, é consultor em geologia de engenharia, geotecnia e meio ambiente. Foi diretor de Planejamento e Gestão do
IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e diretor da divisão de geologia. É autor, entre outras obras, de “Geologia de
Engenharia: Conceitos, Método e Prática”.
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O que falta
para a prevenção
de enchentes
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O exemplo Chinês:
bambu, uma planta
estratégica
Por Filipe Braga Farhat

O autor FILIPE BRAGA FARHAT
Stock.XCHNG
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A classe vegetal, denominada como
bambu, pertence à família Gramineae. As
espécies nativas são conhecidas, de acordo
com a região de ocorrência, com nomes de:
cambaúba, cana-brava, taboca, taquara,
taquari e taquaruçu.
Dos países da América Latina, o Brasil
tem a maior diversidade de bambus, com
202 tipos do vegetal. Dessas, 137 são lenhosas e 65, herbáceas. Em todo o planeta,
existem 130 gêneros de bambus lenhosos,
25 herbáceos e mais de 1.500 espécies da
planta.
O bambu cresce 30% mais veloz do
que árvores consideradas de rápido crescimento. O rendimento por hectare ao ano
é 25% maior que o da madeira. Fato que
torna esta planta, um recurso altamente
renovável.
O recorde de crescimento diário, medido próximo a Quioto, no Japão, em 1956,
foi de 121 cm em 24 horas, constatado
para o bambu Phylostachys bambusoides,
com 12 cm de diâmetro de colmo.
As qualidades intrínsecas de cada variedade proporcionam ao bambu diferentes
formas de uso.
A planta pode ser usada em projetos
de recuperação ambiental, devido à sua
eficácia no controle da erosão dos solos e

pelo seu bom desempenho no sequestro de
Carbono.
Na China, o vegetal é utilizado na fabricação de alimentos, bebidas como sucos
e cervejas, papel e celulose, tecidos, carvão,
combustíveis, móveis, artesanatos, obras
de artes, pisos e laminados, construções,
produtos medicinais, cosméticos, adubo
verde, forragens, cortinas, tapetes e esteiras e inúmeros utensílios de uso doméstico.
Assim como no paisagismo e jardinagem,
também nos meios urbano e rural.
Naquele país, o bambu tem alcançado
notável eficiência, com uso de todas as partes da planta que sai da floresta e taxas de
conversão da matéria-prima, muitas vezes
superior a 95%, incluindo ramos, folhas e
colmos.
Como todas as partes da espécie são
aproveitadas no processamento industrial,
as empresas são capazes de comprar apenas
a parte exata do produto de que necessitam e assim, conseguir baixos custos unitários de produção.
A exemplo da China, o bambu pode
ser uma opção estratégica de diversificação
à agricultura, ao gerar emprego e renda.
Apesar de sua multifuncionalidade e de
poder ocupar áreas consideradas de baixo
IDH ( Índice de Desenvolvimento Humano), não há no Brasil um programa efetivo
de incentivo ao seu uso, até o momento.

Engenheiro agrônomo (UEL) da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná.
Foi Diretor Adjunto do Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA) de 2006 a 2010. É
especialista em Análise Ambiental (UFPR) e em Administração Pública (UEPG).

O autor MARCELO HENRIQUES
Tecnólogo, formado em Tecnologia em Manutenção de Aeronaves
pela UTP, com pós-graduação em Gestão de Empresa de
Manutenção Aérea, também pela UTP.
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Ao longo dos anos e da evolução tecnológica, os fabricantes de aeronaves trabalham
para desenvolver e melhorar a elaboração, aplicação de manuais e procedimentos, para
uso dos profissionais da aviação. Inclusos neste contexto, pilotos, engenheiros e mecânicos de aeronaves. Com o objetivo de progredir ainda mais na capacidade de definir
e isolar problemas relacionados às falhas apresentadas em voo ou em solo, a Airbus
desenvolveu um software, que está disponível para os seus operadores no mundo todo,
chamado Airman (AIRcraft Maintenance ANalysis).
Esta importante ferramenta auxilia as equipes do suporte técnico e manutenção de linha, ao antecipar eventos de manutenção não programados. O monitoramento de falhas
das aeronaves é feito em real time, através de um complexo sistema de computadores,
que envia as informações de panes via HF/VHF ou satélite para servidores, os quais
distribuem os dados para os setores envolvidos no monitoramento. Na medida em que
uma falha é apresentada, em qualquer computador com o software disponível, é possível acessá-la, visualizar o sistema em pane, fazer um link com os principais manuais
da aeronave como o AMM (Aircraft Maintenance Manual) ou TSM (TroubleShooting
Manual) e customizar os procedimentos para o S/N (serian number) da aeronave em monitoramento. A importância desta otimização está nos diferentes fornecedores de peças e
equipamentos homologados pelo fabricante.
Tecnicamente, este software representa um ganho considerável do ponto de vista
econômico, ao tentar evitar remoções desnecessárias ou errôneas de componentes que
não apresentem falhas. Além de minimizar o tempo de solo para check de manutenção,
tem o objetivo também de preparar ou programar uma ação corretiva para a próxima
parada, com a aeronave ainda em voo.
O software também disponibiliza a busca de falhas recorrentes, disponíveis no programa para consulta técnica, que podem ser melhor aproveitadas e interpretadas, a partir do momento em que a complexidade de uma pane aumente.
As empresas aéreas, com este programa ou similar disponível, precisam incentivar
o uso contínuo por parte de suas equipes de manutenção, não apenas pelo ganho de
tempo e precisão na correção de itens, mas pela garantia da segurança nos procedimentos aplicados.
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Software:
por um voo
mais seguro

Um crime

social

Leandro Taques

SANEAMENTO BÁSICO Investimento está longe de mudar cena nacional

No Brasil, 20% da população não
tem água tratada e menos da metade
acesso a coleta de esgoto, causa de
mortes que poderiam ser evitadas
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Menos da metade da população
brasileira tem acesso à coleta de esgoto.
De tudo que é coletado, apenas 34,6%
recebe tratamento. Nem mesmo o acesso
à água tratada é universal. 20% não são
atendidos. Um crime social. Se todos os
brasileiros tivessem acesso a saneamento
básico, as mortes por doenças gastrointestinais cairiam 65% (leia na página 29).
Para Ban Ki-Moon, secretário-geral
da ONU, a falta do alcance ao saneamento básico só perpetua a situação da
pobreza no mundo. Segundo a organização, 2,6 bilhões de pessoas no planeta
vivem sem saneamento.
O Paraná reflete o Brasil, embora
esteja um pouco melhor. Para Álvaro
Cabrini Jr, presidente do CREA-PR e
engenheiro agrônomo, “falta prioridade
do governo para esta questão. Não se
investe em infraestrutura”.
Cabrini não mostra otimismo em
relação aos avanços do Paraná no setor.
“A Sanepar (Companhia de Saneamento
do Paraná), nas últimas décadas, tem
deixado a desejar. Mesmo o esgoto coletado não é 100% tratado. Só quando
resolverem este problema é que poderemos começar a pensar na ampliação dos
serviços”, afirma.

A opinião é compartilhada pelo engenheiro agrônomo Luiz Antonio Correa Lucchesi, coordenador da Câmara
de Agronomia do CREA-PR. “O que
mais falta ao estado é a produção de
mais água limpa, particularmente no
que se refere ao tratamento dos esgotos
urbanos. Falta ampliar a coleta e o tratamento”, afirma.
Segundo o engenheiro sanitarista e
presidente da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção Paraná (ABES), Edgard Faust Filho,
apenas 49% dos municípios brasileiros
possuem aterros sanitários que forneçam um destino adequado dos resíduos
sólidos urbanos. No Paraná, de acordo
com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recurso Hídricos, 181 municípios (quase metade das 399 cidades
paranaenses) ainda usam “lixões”.
O bom exemplo vem do campo. O
estudo “Aspectos Ambientais da relação
Campo & Cidade no Paraná”, feito pelo
sistema Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), mostrou que, os
rios, por vezes, são depósitos de efluentes
domésticos, industriais e drenagem da
malha viária. Essas águas seguem para as
áreas rurais. E lá, os processos naturais,
associados à forte redução dos fatores degradantes, recuperam os rios.

FALTA VONTADE
Rio com esgoto em Curitiba. Para o
presidente do CREA-PR, saneamento
básico não é prioridade dos governos

Leia mais nas páginas 28 e 29 Paraná precisa de R$ 740 milhões por ano para investir no setor.
Se toda população tivesse acesso ao saneamento básico, mortes por doenças gastrointestinais cairiam 65%.

O saneamento no Brasil e no Paraná
Paraná

Confira os índices para água e esgoto

Em comparação aos outros estados, encontra-se na segunda faixa do índice de atendimento
total de água, entre 80,1% e 90%. Na linha superior estão: São Paulo, Mato Grosso do Sul e
Distrito Federal, com mais de 90%.
Sobre coleta de esgotos, o Paraná ocupa a
posição de 40,1% à 70%. São Paulo e Distrito Federal têm índices acima de 70%.

Brasil

Segundo os dados mais recentes do SNIS (Serviço Nacional de Informação
em Saneamento), os índices médios nacionais de atendimento à população
urbana e rural, em 2008, foram de 81,2% para o abastecimento de água e de
43,2% para a coleta de esgotos. Para os habitantes da cidade, a estatística do
fornecimento de água sobe para 94,7%. Já a coleta de esgotos, 50,6%.

Por região do país
Níveis de fornecimento de água e esgotos, referentes aos
prestadores de serviços participantes do SNIS (Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento) em 2008, segundo região geográfica
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FUTURO Estado terá R$ 373 milhões do PAC 2 para próximos dois anos

Paraná precisa investir R$ 740 milhões por ano
Apesar de o Paraná ter cinco cidades, entre as
25 melhores atendidas em Saneamento no Brasil
(veja abaixo no final da reportagem), a universalização do atendimento é uma realidade distante.
Segundo a arquiteta Rosimeire Suzuki Lima, uma
das autoras do caderno técnico da Agenda Parlamentar do CREA-PR sobre Saneamento Ambiental,
hoje, apenas 64% dos municípios paranaenses
são atendidos com rede de esgoto e tratamento.
“Com a nova Lei Nacional do Saneamento
Básico, no ano passado, os governos estaduais
e municipais terão que integrar planejamentos
aos serviços públicos de abastecimento de água,
esgotamento e tratamento sanitário, drenagem
pluvial, coleta e destino final para os resíduos
sólidos”, explica Rosimeire.

“É importante a definição de uma política
estadual de saneamento, que integre as ações
de saúde, habitação, meio ambiente, recursos
hídricos a tratamento de água e esgotos”, diz
Faust Filho.

Segundo o presidente da ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental) e engenheiro sanitarista Edgard Faust
Filho, de 2003 à 2010, a Sanepar (Companhia
de Saneamento do Paraná) investiu cerca de
R$ 2,6 bilhões no setor. “Se considerar a ligação do executado com a meta de investimentos
e relação per capita, temos as mesmas dificuldades nacionais”.
“Nossos investimentos em saneamento básico deveriam estar próximos de R$ 740 milhões/
ano, tendo como base o censo de 2010”, explica
Faust Filho. O estado terá R$ 373 milhões do
PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento)
- a principal fonte de recursos em saneamento –
para investir em dois anos.

Cidades em
destaque
5 centros urbanos do Paraná
estão entre os 25 melhores em
saneamento básico
		 7.o Maringá

Fotos: Divulgação

		11.o Curitiba

OS BONS EXEMPLOS
Dois municípios
que se destacam
Guaraniaçu

Revista
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Um bom exemplo para os municípios da
região oeste é Guaraniaçu, com 14.583 habitantes, sendo 56% na área urbana. Possui 100% da
população pertencente à cidade utilizando água
tratada. “Ao empregar os últimos investimentos
e em parceria com municípios, Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) e o governo
do estado, nossos habitantes urbanos receberão
água de poços artesianos”, explica o engenheiro
civil e vice-prefeito Elói Cassol. Metade de sua
povoação já é atendida através da coleta de esgoto tratado. A atual administração conta com
investimentos, já aprovados, do PAC 2 ( Programa de Aceleração do Crescimento) para concluir
a rede nos bairros que faltam.
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SOLUÇÃO
O engenheiro
civil e viceprefeito Elói
Cassol: poços
artesianos

PARA TODOS
Maringá leva água a
todos os moradores e
trata 100% do esgoto

Maringá
No ranking nacional em 2009, das 81 cidades
brasileiras com mais de 300 mil habitantes, Maringá ocupava a 7.a posição. Apresentou índices
exemplares de 100% da população com acesso
à água tratada, 82,7% usufruem da coleta de esgoto e 100% do esgotamento coletado é tratado,
segundo dados do Instituto Trata Brasil. Curitiba
ocupou a 11.a posição.

		13.o Londrina
		16.o Ponta Grossa
		25.o Foz do Iguaçu

Falta de
projeto inibe
investimento
Os recursos A previsão de investimentos em saneamento básico, de 2007
à 2010 foi de R$ 40 bilhões. Destes, R$
12 bilhões vieram do Orçamento Geral
da União, R$ 20 bilhões financiados e
R$ 8 bilhões restantes, de estados, municípios e prestadores de serviços. No
entanto, parte deste dinheiro não chega
até os municípios por falta de projetos
básicos nas prefeituras. Para o engenheiro civil e consultor, Hélio Xavier da
Silva, prefeitos não priorizam o saneamento básico, devido à cobrança da taxa
para o serviço de esgoto. “Acham que
gera desgaste político”, explica.

Divulgação

Dinheiro e realidade Para obter
dinheiro do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), as empresas ou
municípios precisam identificar necessidades através de um projeto técnico. “A
verba do governo federal para obras e
serviços de saneamento básico cresceu
de R$ 2,3 bilhões em 2003, para R$ 10,3
bilhões em 2009. Mas o resultado prático foi frustrante. Dos R$ 45,3 bilhões
reservados para o setor, apenas R$ 21,4
bilhões, ou seja, 47% deste total foram
investidos”, afirma a arquiteta e autora
do caderno técnico da Agenda Parlamentar do CREA-PR sobre Saneamento
Ambiental, Rosimeire Suzuki Lima.
O MOTIVO
O engenheiro civil Xavier
da Silva: prefeitos não
priorizam saneamento
básico por medo de
desgaste político

Consciente que saneamento é uma carência
generalizada dos municípios, em 2011, a Agenda
Parlamentar do CREA-PR tem o desafio de capilarizar as ideias e propostas para além dos 250 municípios que já participam do programa. Segundo o
gestor do projeto, o administrador Claudemir Prattes, o objetivo agora é trabalhar o desenvolvimento
regional e auxiliar os gestores municipais a buscar
linhas de recursos do governo federal para isso. “O
saneamento deve ser o carro chefe. Pelo menos um
Estudo Básico de Desenvolvimento Regional será
elaborado para cada uma das 21 centralidades definidas para o estado”.

Das cerca de 250 propostas sobre mais de 50
temas diferentes já apresentadas pelo programa,
mais de 60% já foram implantadas. No município
de Cambé, o vereador Paulo Cesar Tardiolle se inspirou em um seminário promovido pelo CREA-PR
para propor, junto a Câmara de Vereadores, a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico.
Entre as funções do conselho está a de participar
ativamente da elaboração e execução da Política
Municipal de Saneamento e também opinar na elaboração e implementação dos Planos Diretores de
Abastecimento de água e Esgotamento Sanitário
do Município de Cambé.
Leandro Taques

ONDE PARA

Setor é prioridade em nova fase

QUESTÃO DE SAÚDE
Benefícios são unanimidade entre técnicos da área
Em 2009, 45 mil paranaenses foram internados devido à doenças infecciosas ou parasitárias, diretamente relacionadas com a falta de saneamento básico. Segundo o chefe da divisão de vigilância
sobre o meio ambiente da SESA (Secretaria de Saúde do Estado do Paraná), tecnólogo em saneamento,
pós graduado em saneamento, vigilância sanitária e saúde do trabalho, José Luiz Nishihara, naquele
ano foram gastos cerca de R$ 9 milhões com o tratamento dessas doenças, consideradas evitáveis,
principalmente as relacionadas à água contaminada. É unânime, entre os técnicos da saúde, que o
benefício do investimento no setor é bem mais vantajoso se comparado ao gasto com o tratamento das
enfermidades. Confira alguns dados:
O acesso universal ao saneamento básico reduziria gastos de R$ 309 milhões, gerados pelo afastamento de trabalhadores por doenças.
Com acesso à coleta de esgotos, há um aumento de 13,3% na produtividade de um trabalhador.
Há 2 anos, dos 462 mil pacientes internados por infecções gastrointestinais no país, 2.101 morreram
no hospital. Se houvesse acesso de toda população ao saneamento, a redução das internações seria
de 25% e de mortes, 65%. Uma quantidade de 1.277 vidas seriam salvas.
Conforme o Datasus (Departamento de Informática do SUS), no Paraná, em 2009, das 91 mortes por
doenças gastrointestinais infecciosas, pelo menos 60 poderiam ser evitadas com o acesso de todos
ao saneamento.
Em um município de 100 mil habitantes sem coleta de esgotos, são esperados cerca de 450 casos de
contaminações gastrointestinais em menores de 14 anos, no período de um ano. Em uma cidade com a
mesma população e com 100% da realização deste serviço, o número cai para 229, quase a metade.
Fonte: SESA (Secretaria de Saúde do Estado do Paraná) e estudo “Benefícios econômicos da expansão do saneamento brasileiro”, do Instituto Trata
Brasil, com a colaboração e pesquisa da FGV (Fundação Getúlio Vargas)
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brasileira ganha prêmio
internacional de saneamento.
http://migre.me/3RhdB

AGENDA PARLAMENTAR CREA-PR quer avançar
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EXEMPLO Programa do CREA-PR vai além das divisas do estado

Certificando
a excelência
Curso oferecido pelo Conselho
atrai alunos de fora do Paraná

CAMINHO PARA
A CERTIFICAÇÃO

por Verônica Mariano

Confira como obter
o selo de qualidade

30

Para conseguir a certificação
em projetos, o profissional precisa ir
às inspetorias ou regionais do CREAPR, com o certificado de conclusão
de curso do Programa. Bem como
um projeto real de obra, com alvará, ART e certidões de regularidade.
O planejamento será avaliado por
Instituições de Ensino e Fundações
parceiras. Caso seja certificado, receberá um selo de qualidade.

Números de 2010
1.200 profissionais participaram
dos cursos, referentes ao
planejamento de construções
360 estudantes, do curso
de excelência em execução
de edificações
300 alunos do curso presencial
8 profissionais já
foram certificados
Mais de 300 estão na lista
de espera por novos cursos

“A Certificação é o atestado
de qualidade que agrega aos serviços
confiabilidade e valor”
Altair Ferri, responsável técnico da empresa
Planner Projetos e Engenharia, engenheiro
civil certificado em projetos hidráulicos e de
prevenção contra incêndios

clique e Leia mais
Divulgação
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Desde 2009, o CREA-PR realiza, por meio do Programa de
Excelência, cursos voltados para a qualidade de planejamento,
execução e manutenção de edificações, que são pré-requisitos
para o processo de certificação. O objetivo é reconhecer os profissionais, que atuam de acordo com os conceitos estabelecidos
pelo Programa de Excelência do CREA-PR, na área de construções (projeto, execução e manutenção). E ainda, em empreendimentos rurais, industriais e espaço urbano.
Muitas turmas já concluíram os cursos de excelência em projetos (distância e presencial) e em execução de obras (distância).
Para este ano, serão lançadas novas capacitações: manutenção de
edificações (distância) e licenciamento ambiental (distância).
O sucesso tem sido comprovado com a participação dos alunos de outros estados, e até de fora do país. É o caso do engenheiro civil, Valter Jorge Catalan Junior. “Fiquei surpreso pela
atuação do CREA-PR, uma ação que merece crédito”. Catalan
Junior está em Angola, há oito anos, e participou dos dois cursos através do ambiente virtual de educação à distância, do Programa de Excelência. O projeto também chamou a atenção do
CONFEA e do Colégio de Entidades Nacionais, que enviaram
representantes ao Paraná para conhecer o programa.
A arquiteta Flávia Barcala atua em São Paulo, e disse que
não encontrou nada parecido com o estudo lá. “Esses cursos
são uma excelente iniciativa do CREA-PR. Desde que me cadastrei, tenho tido mais contato com colegas e também, atualização”, afirma.

Confira como participar
dos cursos do Programa
de Excelência, oferecidos
pelo CREA-PR, e
conseguir a certificação.
http://migre.me/3RhDi
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CANGUIRI Fazenda deve ganhar novo status

O voo da Fênix
Depois de anos desativada, propriedade se torna APA
e pode desenvolver estudos de preservação ambiental
´por Luiz Carlos Beraldo
Parcialmente desativada nos últimos
anos, a Fazenda Canguiri, talvez esteja prestes a iniciar uma nova fase de bons serviços
à comunidade. Localizada no complexo do
campus da UFPR (Universidade Federal do
Paraná), foi declarada como APA (Área de
Proteção Ambiental).
Começou ano passado, a partir da realização de quatro eventos promovidos dentro da 3ª AnB-Agronegócio Brasil, uma
mobilização em torno de sua reativação. A
edição foi realizada no Centro de Estações
Experimentais do Canguiri, na Universidade Federal do Paraná (Fazenda Canguiri/
UFPR – Pinhais, PR).
“O objetivo ao realizar a AnB na fazenda, foi chamar a atenção para esta

DESTAQUE
Lucchesi: fazenda pode
ser área de pesquisa de
excelência e referência
para o Brasil

parte importante da instituição de ensino”, explica o engenheiro agrônomo Lineu
Guasque, da Assessoria de Apoio às Instituições de Ensino do CREA-PR. Luiz Antonio Correa Lucchesi, engenheiro agrônomo
e presidente da AEAPR (Associação dos
Engenheiros Agrônomos do Paraná), regional Curitiba, acredita que é possível transformar o espaço em uma área de excelência,
para ser mostrada ao restante do Brasil.
Luchesi destaca que “tanto o reitor da
UFPR quanto a diretoria de Ciências Agrárias da instituição, o Ministério da Agricultura, CONFEA e o CREA-PR apoiaram integralmente esta ação”. E completa: “agora
queremos que os representantes públicos se
mobilizem para trazer recursos ao estado e
assim, criarmos uma nova realidade”.
Vale lembrar que, aquele local serviu
para a formação de engenheiros agrônomos
de destaque no Paraná. Entre eles, o presidente da Itaipu Binacional, Jorge Samek, o
responsável pela COAMO-Agroindustrial
Cooperativa, José Aroldo Gallassini, o exgovernador do Mato Grosso, Blairo Borges
Maggi e o presidente do CREA-PR Álvaro
Cabrini Jr entre outros.

novo papel

Revista

CREAPR

Fazenda é usada também para formação técnica de estudantes
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Para o engenheiro agrônomo Lineu
Guasque, da Assessoria de Apoio às Instituições de Ensino do CREA-PR, a Fazenda Canguiri pode se valer justamente,
devido à sua condição de APA (Área de
Proteção Ambiental) para se tornar um
centro de referência em pesquisas sobre
preservação e impactos do uso do solo.

Os estudos serviriam para a formação técnica dos estudantes de agronomia e outras áreas relacionadas (como
atividade curricular), mas teriam uma
função social e ambiental ainda mais
abrangentes, a de educar e fornecer
subsídios técnicos para a população,
especialmente os proprietários de ou-

tros imóveis em APAs. Inicialmente
seria oferecido a esta região, e com
o tempo e evolução dos estudos,
para todo o país.
PAPEL Guasque:
pesquisas sobre
preservação

clique e Leia mais
Confira reportagens da UFPR TV sobre a Fazenda Canguiri. http://migre.me/3IbZ9
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mercado deficiente
Associação de Deficientes
Físicos do PR e programa
do CREA-PR querem
uma nova realidade
por Maigue Gueths
Em 2009, de acordo com os dados da RAIS
(Relação Anual de Informações Sociais), do Ministério do Trabalho, das 41,2 milhões de pessoas em empregos formais, até 31 de dezembro,
288,6 mil se declararam como pessoas com deficiência, representando 0,7%. Duas décadas após
a aprovação da lei que obriga as empresas com
mais de 100 funcionários a contratarem pessoas
com deficiência, o Brasil ainda não conseguiu incluir esta população no mercado de trabalho.
A ADFP (Associação dos Deficientes Físicos do Paraná) faz sua parte. Além do serviço
de reabilitação (cerca de 1.500 atendimentos
por mês), o setor de Serviço Social mantém um
programa, que integra os associados às vagas
oferecidas pelas empresas, de acordo com o perfil do candidato.
O presidente da ADFP, Mauro Vincenzo
Claudio Nardini, relata que a discriminação é a
maior dificuldade encontrada. “As empresas têm
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A DIFICULDADE O presidente
da Associação dos Deficientes
Físicos do Paraná, Mauro Nardini,
diz que o desconhecimento das
empresas gera discriminação
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FOCO A coordenadora do
programa de Acessibilidade
do CREA-PR, Vivian Curial:
sensibilização
resistência em admitir pessoas
com deficiência, por desconhecerem as especificidades de cada uma. A
contratação, muitas vezes, é mais simples do que
parece”, diz.
O Programa de Acessibilidade do CREAPR, criado em 2006, tem sido um aliado das pessoas com deficiência. Segundo a coordenadora do
programa e engenheira civil, Vivian Curial Baêta
de Faria, o foco de trabalho é a sensibilização,
não apenas de engenheiros e arquitetos, mas da
sociedade em geral para a importância da eliminação das barreiras arquitetônicas e garantia de
acesso universal.
Para a engenheira, as empresas ainda não
perceberam que ao investirem nesta área melhoram o ambiente, não apenas a pessoas com deficiência, mas para todos aqueles que têm alguma dificuldade de mobilidade, como gestantes,
idosos, crianças etc. “Procuramos mostrar que é
uma questão de cidadania. Qualquer pessoa tem
que ter acesso a todos os locais”, diz.

o trabalho
em números
Os dados do
Brasil e do Paraná
14,5% da população tem algum tipo
de deficiência física, ou 26,9 milhões
de pessoas, 1,5 milhão no Paraná e
244 mil em Curitiba.
Em 2009, 288,6 mil cargos eram
ocupados por pessoas com deficiência
no Brasil, 54,68% (157,8 mil) eram
pessoas com deficiência física, seguido por deficientes auditivos (22,74%
ou 65,6 mil), visuais (4,99% ou
14,4 mil), mentais (4,55% ou 13,1
mil) e com deficiências múltiplas
(1,21% ou 3,5 mil).
No Paraná, há dois anos, de 19,3 mil
funções exercidas por pessoas com
deficiência, 55%, ou 10.430, destinavam-se a pessoas com deficiência
física, seguidas por 19% (3.677) a
deficientes auditivos. Em terceiro, os
deficientes mentais com 7,2% dos
cargos, ou 1.396 pessoas, seguidos
por 5% com deficiência visual (952
trabalhadores), e 1%, ou 211, cidadãos com deficiências múltiplas.
Fonte: Ministério do Trabalho

clique e Leia mais
Maior dificuldade é a falta
de informação, dizem
pessoas com deficiência.
http://migre.me/3RhI4
Fotos: Leandro Taques

ACESSIBILIDADE Empresas não cumprem lei de emprego

COMISSÕES DE ÉTICA CREA-PR incentiva entidades a formarem as suas

Mais fácil e rápido
Comissões locais facilitam e agilizam soluções
para questões relacionadas à ética profissional
e desafogam trabalho do Conselho
por Maigue Gueths
Desde que o CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) adotou o Código de Ética Nacional,
em 2003, o CREA-PR passou a divulgar este
atributo em toda sua base, para incentivar as
entidades de classe a formarem suas próprias
comissões. Até agora, das 88 associações registradas no órgão, 40 instalaram grupos de
pessoas designadas a tratarem conjuntamente deste assunto.

“O principal objetivo da formação das
comissões pelas entidades é resolver a questão no local do surgimento”, diz o arquiteto
Jaime Pusch, responsável pela sistematização
e redação final do Código de Ética Nacional.
Julgando os processos em sua origem,
desafoga-se o trabalho da Comissão de Ética
do CREA-PR. Hoje, o Conselho tem cerca
de 450 processos em andamento. A maior
vantagem da apreciação pelos membros escolhidos das entidades é a possibilidade de
conciliação entre as partes. Fato que não é

permitido pela Comissão do Conselho, a
quem cabe julgar os casos.
Na região de Cascavel, “grande parte das
organizações têm comissões de ética implantadas e cerca de 50% dos casos resultam em conciliações”, conta o engenheiro civil e gerente
regional do Conselho, Israel Ferreira de Melo e
ressalta ainda que, “é um trabalho importante,
de caráter preventivo, para que uma denúncia
não resulte em um ato exclusivamente punitivo ao profissional”, finaliza Pusch.
Para o engenheiro agrônomo e de segurança no trabalho, Luiz Antonio Caldani,
recém-eleito presidente do Conselho de Ética
do CREA-PR, todas as sociedades de classe
deveriam ter suas comissões como pré-requisitos para representações no Conselho. “Nós
temos responsabilidades técnicas e nem todos os profissionais têm conhecimento”, diz.

Divulgação

Leandro Taques

clique e Leia mais Os exemplos das comissões de Irati, Guarapuava e Cascavel. http://migre.me/3RhKF

OBRIGAÇÃO E VANTAGEM Pusch e Caldani: Comissão de ética para todas as associações de classe e mais agilidade

1. Vontade corporativa Ter real intenção
de permear sua organização com a consciência
ética. Para montar a Comissão, pode contar
com ajuda da Assessoria de Apoio às Entidades
de Classe do CREA-PR.

3. Adequação estatutária É assunto interno das entidades e deverá ser promulgado pela
Assembleia Geral. Após esta determinação,
ocorrerá a institucionalização das comissões,
ao criarem seus próprios estatutos, segundo o
que determina a lei civil.

2. Objetivação Estabelecer metas para a

4. Regulação interna Adoção de um regimen-

to interno próprio, de organismo ético, que irá dispor sobre a estrutura e funcionamento do órgão.
5. Funcionamento Colocar a Ética em prática, através de zelo à lisura administrativa,
campanhas públicas, promoções pedagógicas,
apurações de infrações, julgamentos, sanções
e encaminhamentos de casos à apreciação de
Câmaras Especializadas do CREA-PR.
Saiba mais no Caderno 5 do CREA-PR,
parte II (www.crea-pr.org.br em Publicações)

Fonte: arquiteto Jaime Pusch, responsável pela sistematização e redação final do Código de Ética Nacional.

CREAPR

Como montar a
Comissão de Ética

comissão. Destaca-se a divulgação e conhecimento de valores, conciliações de desinteligências, recuperações de condutas, correções
de infrações pelo juízo e sanção.

Revista

Passo a passo
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POLÍTICA E PROFISSÃO Revista ouviu novos parlamentares e secretários

Para senadores, deputados e secretários
eleitos, uso do conhecimento técnico
e relação com CREA-PR são
fundamentais para o desenvolvimento
por Daniela Licht

Revista

CREAPR

Divulgação

No começo do ano tomaram posse
a nova presidenta, Dilma Roussef, e dos
governadores. Ainda foram eleitos senadores, deputados federais e estaduais.
No Paraná, assumiu Beto Richa e seu secretariado. Todos empossados em 1º de
janeiro.
Ao observar o perfil dos políticos escolhidos através do voto popular e secretários estaduais nomeados, destaca-se o
número elevado de profissionais das áreas
tecnológicas. “Esperamos que as mudan-
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ças nos cargos eletivos garantam novas
políticas públicas, investimentos em áreas
de infraestrutura e promovam o desenvolvimento que o estado e o país tanto precisam. É importante que os cargos técnicos
contem com profissionais ligados às suas
áreas de formação, já que qualquer avanço
demanda o conhecimento no departamento em que atuam”, afirma o presidente do
CREA-PR, engenheiro agrônomo Álvaro
Cabrini Jr.
A Revista CREA-PR ouviu profissionais
eleitos e apresenta a visão de cada político
sobre o trabalho que pretende desenvolver.
Leia nestas páginas e na seguinte.

“A contribuição do CREA-PR é fundamental para o planejamento dos projetos que envolvem grande infraestrutura e serão efetuados em nosso estado.
Precisamos do olhar daqueles que executam
este trabalho diariamente, para que possamos estabelecer o melhor método de
realizá-lo. Como senadora, pretendo
estar sempre próxima da entidade e
buscar orientação dos profissionais.
Acredito que quando trabalhamos
em conjunto, sempre alcançamos
melhores resultados”
Gleisi Hoffmann,
primeira senadora do PR,
advogada

SECS

Os eleitos
“Em nosso mandato, sempre estivemos
atentos a questões que envolvem o
CREA-PR e os profissionais que o representam. Como engenheiro civil, sinto-me
honrado em promover esta parceria com
o Conselho. Em 2007, defendi melhores
condições de trabalho e a garantia do
piso salarial da categoria, instituído pela
Lei Federal 4950-A/66. Realizei audiência
pública na Assembleia, aderindo à campanha, liderada pelos profissionais de
entidades como o CREA-PR, Senge-PR,
SindiArq, Sindivet e CRMV-PR. Quero reafirmar nosso compromisso para os próximos 4 anos. Ao lutar pela valorização
profissional, orientar e fiscalizar atividades do setor da engenharia e agronomia,
o CREA-PR colabora para o fortalecimento do mercado de trabalho desta área
profissional em todo o estado”
Péricles de Mello, deputado
estadual e engenheiro civil

SECS

Fernando Scanavaca, deputado estadual
e engenheiro mecânico

“Na mesma medida em que a economia do país
se desenvolve, se globaliza e se torna mais
complexa, cresce a importância dos profissionais de Engenharia e Agronomia, pois, no fundo,
toda a complexidade dos empreendimentos industriais, das obras de infraestrutura, pesquisa
e produção agrícola depende da engenhosidade
e da competência de nossos engenheiros. A inserção do Brasil no núcleo da economia global,
que já acontece, nos obrigará a reverter o equívoco de formar
mais bacharéis em Direito do que engenheiros. Além de formar
mais engenheiros, devemos ainda dar-lhes melhores condições
de trabalho e de qualificação. O Congresso Nacional pode e deve
contribuir para atingir este objetivo”
Eduardo Sciarra, deputado federal e engenheiro civil

Leia mais depoimentos na página seguinte.

CREAPR

Divulgação

Edmar Arruda deputado
federal, economista,
empresário da construção
civil e pós-graduado
em planejamento e
desenvolvimento Agrícola

Divulgação

“Vou atuar para que os profissionais das áreas tecnológicas sejam valorizados e respeitados, com seus
direitos efetivamente garantidos. Acredito que as
profissões do Sistema CONFEA/CREAs são essenciais
para o desenvolvimento do país, em todos os níveis e
em praticamente todas as atividades. Vamos precisar
de mais profissionais e a valorização das classes será
fundamental para o seu bem-estar, qualidade de vida
e equilíbrio desta oferta nos próximos anos”

“Acredito na participação dos profissionais, porque suas
ideias e projetos são muito importantes e podem cooperar efetivamente para o aprimoramento de nossas ações. Trata-se de uma categoria altamente
capacitada e sua colaboração é essencial para o
desenvolvimento de nosso estado, que observa
e atua sobre a realidade como um todo, sem
descuidar das peculiaridades de cada região”

Revista

Moacir Micheletto, deputado federal e engenheiro agrônomo

Divulgação

“Os profissionais do CREA-PR têm
muitas contribuições a oferecer. A
participação nas grandes discussões
e programas de governo é imprescindível, pois entendemos que suas
críticas e colaborações em todo o contexto nacional, estadual
e municipal objetivam trazer sempre melhoras. É preciso, ainda,
ter a ousadia de apresentar propostas que levarão a uma participação efetiva nas grandes decisões do governo”
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SECS

“O IAPAR (Instituto Agronômico do Paraná) terá
que se reinventar para
assumir um papel de articulador entre as redes
do agronegócio paranaense. Dentro de nosso conceito ‘inovação com sustentabilidade’, o papel do
profissional técnico é indispensável”

Norberto Anacleto Ortigara, secretário
de Agricultura e Abastecimento, técnico agrícola e economista

Florindo Dalberto, diretor, presidente do Instituto
Agronômico do Paraná (IAPAR) e engenheiro agrônomo

Revista

CREAPR

Lindsley Rasca Rodrigues, deputado
estadual e engenheiro agrônomo

Jonel Nazareno Iurk, secretário do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos do Paraná e engenheiro civil

“O planejamento, alinhado à visão do Plano de Governo 2011-2014, promoverá a integração dos sistemas rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário do Paraná, que são segmentos importantes
da economia para alavancar o crescimento e a
competitividade”
José Richa Filho, secretário de Estado dos
Transportes e engenheiro civil

clique e Leia mais Novo Congresso
se divide em sete grandes
bancadas informais. http://migre.me/3RhPq

SECS

“Proponho uma maior integração entre os
agentes e arranjos produtivos, nas suas
mais diferentes formas de organização para
o campo e a cidade. Também, uma gestão
ambiental compartilhada entre União, estado
e municípios”

Na próxima edição, outros políticos recém eleitos ou nomeados falam sobre
a importância de profissionais técnicos para o desenvolvimento do país.

SECS

“Não existe desenvolvimento sem conhecimento
profissional. Já somos a terceira nação do mundo
em números de pós-doutorados, atrás apenas de
Estados Unidos e Índia. E isso é percebido pelo
CREA-PR, uma entidade que
defende e incentiva o saber e
também a valorização de seus
profissionais”

Ricardo Barros, secretário da Indústria
e Comércio e engenheiro civil

SECS

Cezar Silvestri, secretário
de SEDU (Estado do
Desenvolvimento Urbano),
engenheiro civil e
deputado federal
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“Entre outras ações, precisamos adequar a nossa política
fiscal para melhorar a competitividade no estado. Vamos
trabalhar para retomar o Paraná como destino de investimentos para quem vem ao Brasil”

“Meu trabalho será focado no fortalecimento das indústrias já instaladas no Paraná, na atração de novos
investimentos e, principalmente, na interiorização do
setor industrial. Precisamos gerar mais e melhores
empregos nos pequenos e médios municípios do nosso estado, para que nossos jovens possam ter acesso
ao seu primeiro emprego e
aprender um ofício”

Leandro Taques

SECS

SECS

“Nossa equipe é formada basicamente por profissionais do setor, que são
a mola mestra de nossa economia. Temos o apoio de entidades que
representam os agricultores, trabalhadores rurais, agroindústrias e os movimentos sociais. Vamos trabalhar sempre em
parceria. Articularemos esforços para a eliminação de gargalos, que afetam o desenvolvimento e a competitividade dos
produtos e teremos claro que o consumidor de qualquer parte
do mundo deva ser o destinatário de nossa produção”

Faça
seu
negócio

engrenar
A Revista CREA-PR é a maior do estado. Tem tiragem de 60.000 exemplares distribuídos para engenheiros,
arquitetos, agrônomos e técnicos
registrados no Conselho, um público
altamente qualificado.

Venha!
Coloque seu negócio aqui.

A MAIOR DO PARANÁ

(41) 3236-2141 / (41) 9903-4715 (Eliane)
eliane@todaeditora.com.br
comunicacao@crea-pr.org.br

CREAPR

Além disso, a revista impressa é publicada em formato digital no site do
CREA-PR. Mais uma forma de acesso
que atrai estudantes e profissionais
também de outras áreas. Em um mês,
são pelo menos 10.000 acessos.

Revista

Também é enviada para prefeituras,
entidades de classe e políticos.
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TÉCNICOS Profissionais são cada vez mais exigidos com o crescimento industrial

Demanda por técnicos cresce e se
diversifica no Paraná, atraídos por
empresas de setores como o automotivo
por Luiz Carlos Beraldo

Revista

CREAPR

Presentes em praticamente todos os
setores industriais, os técnicos desempenham papel cada vez mais importante na
economia paranaense.
A indústria automotiva só conseguiu
se consolidar no Paraná, graças à participação da mão-de-obra destes profissionais. Esta área, que há não muito tempo,
provocou uma mudança estrutural na
economia do estado.
“Nas empresas que fabricam automóveis, no início, a situação era complicada. Tivemos que importar trabalhadores com nível técnico, de outros estados,
como Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e São Paulo”, lembra Solomar Rockembach, advogado e presidente do Sintec/
PR (Sindicato dos Técnicos Industriais
do Estado do Paraná). “Eu mesmo vim
de Porto Alegre (RS), junto com uma
turma grande, pois o Paraná não conseguia formar técnicos, em quantidades
suficientes”, completa.
O setor industrial automobilístico, no
Paraná, teve duas fases históricas decisivas. A primeira ocorreu no final dos anos
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70 e início da década de 80, quando vieram para o estado Volvo, New Holland
e Bosch. Mais tarde, nos anos 90, houve
a segunda onda de investimentos nesta área, com a vinda de montadoras de
automóveis como Renault, VW-Audi,
Chrysler e a fábrica de motores Tritec.
Mesmo com o fechamento das duas
últimas – a Tritec, na verdade, foi adquirida pela Fiat, que atualmente produz motores de última geração para
seus novos modelos – o setor automotivo teve grande expansão no estado. As
empresas da área, que permaneceram,
trouxeram, também, sistematizadores e
fabricantes de componentes como Brose, Peguform, Jtket, entre outras. Contribuiu para o desenvolvimento de empreendimentos locais, que se alinharam
à cadeia produtiva do setor.
“Além de trazer técnicos de outros
estados, também investiram na formação de seus próprios funcionários, por
meio de cursos de capacitação internos.
Hoje, há pessoas qualificadas em diversas áreas, nestas instituições. Vão desde
produção, até cargos de supervisão e gerência”, completa.

Os técnicos
em números
Quantos são
e onde trabalham
4.500 associados ao Sintec (Sindicato
dos Técnicos Industriais do Estado do
Paraná)

17.000 trabalhadores, aproximadamente,
em todo o estado

2.500 técnicos em empresas do setor
automotivo, como Bosch, CNH, Volvo,
Renault e Volkswagen

clique e Leia mais
Mudanças fazem indústrias
investirem em formação.
http://migre.me/3RhSF

“O Paraná forma muitos técnicos, mas grande parte opta por elevar seus estudos até a universidade”
Solomar Rockembach, advogado e presidente do Sintec
(Sindicato dos Técnicos Industriais do Estado do Paraná)

Divulgação

Divulgação

Sem parar

Divulgação

ESTRUTURAS PROVISÓRIAS Setor não tem regulamentação adequada

Não é brinquedo
Sem fiscalização,
estruturas como parque
de diversões e circos
oferecem riscos que já
provocaram até mortes
Por Maigue Gueths

AMADOR
Lamana escreveu
caderno técnico
sobre tema. Segundo
o engenheiro mecânico,
equipamentos são
fabricados em fundo de quintal,
sem projeto e nem segurança
nem segurança. Não há nenhum mecanismo que garanta que essas instalações estão
em condições de funcionamento”, diz.
Ele defende a aprovação de um projeto
de lei sobre o tema. Além da ART, a concessão de alvará deve exigir a apresentação
de um Livro de Ocorrências, contendo
o projeto do equipamento e histórico de
ocorrências, entre outros itens.

Leandro Taques

Em março de 2009, um adolescente de
15 anos morreu e outros dez ficaram feridos, quando o brinquedo “Kamikase”, que
girava a 360 graus, partiu ao meio, em um
parque de diversões em Castro, nos Campos Gerais. Exemplo de um problema antigo, a falta de segurança para as chamadas
instalações provisórias, em estabelecimentos destinados à brincadeira, feiras, áreas de
lazer e espaços para eventos.
De acordo com Heron Bley Polatti,
administrador e gerente de projetos da

ORPEC (Engenharia Indústria e Comércio), empresa especializada na locação e
montagem de estruturas não permanentes,
como palcos e arquibancadas, os setores da
construção civil e de manutenção industrial
são bem regulamentados. Já para a área de
eventos, não há normas específicas.
“À emissão da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) basta do ponto de
vista da burocracia, mas na prática não há
uma fiscalização que vá dizer se a armação
encontra-se em estado ideal para ser usada.
A exigência, por exemplo, das ART`s de
fabricação e de cálculo estrutural, além da
ART de montagem, já reduziria o risco de
materiais mal projetados”, diz.
A falta do enquadramento legal levou
o engenheiro mecânico Sérgio Lamana a escrever um caderno técnico sobre o assunto,
para o programa Agenda Parlamentar do
CREA-PR. “Os equipamentos são fabricados em fundo de quintal, sem projeto e

O exemplo

A lei foi elaborada pelo CREA-PR e apresentada na Câmara. “O acidente aconteceu
porque o brinquedo não tinha manutenção.
Não havia nenhuma regra sobre o tema”,
diz Napoli Pinheiro, presidente da Casa.
A lei prevê apresentação de ART de

Saiba mais no Caderno Instalações Provisórias, da série Agenda Parlamentar
do CREA-PR (www.crea-pr.org.br em Publicações)

montagem e livro de ocorrências, que
atestem segurança pelos engenheiros e
histórico de manutenção dos equipamentos, ambos de acordo com as normas do
CREA-PR, Câmaras Especializadas e respectivas ARTs.

clique e Leia mais
Conheça na íntegra a lei
aprovada pela Câmara
Municipal de Castro.
http://migre.me/3RhWZ
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Um ano após o acidente, que matou o
adolescente de 15 anos em um parque de
diversões, a Câmara Municipal de Castro
aprovou lei que institui exigências para a
concessão de licença de funcionamento
referente a instalações de parques, cir-

cos, teatros ambulantes, arquibancadas e
estruturas diversas.

Revista

Castro tem lei sobre
instalações provisórias
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ISO 9001 Com a certificação, CREA-PR consolida técnicas de aprimoramento contínuo

qualidade global
por Luiz Carlos Beraldo
O CREA-PR acaba de entrar
para o seleto grupo de instituições
no país a contar com certificação ISO
9001:2008. O Conselho foi certificado
no final de 2010, quando foi auditado
pela ABSQuality Evaluations. “Esta é
uma vitória dos profissionais das áreas
de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geociências, pois contam com
um Conselho comprometido com a excelência e a qualidade”, afirma o presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Jr.
“A certificação é mais um importante passo que o Conselho dá na busca
constante da excelência no atendimento aos profissionais, empresas e sociedade”, completa o presidente. A certificação, na verdade, é o ponto alto de
todo um processo de aprimoramento,
pelo qual a entidade vem passando há
cerca de dez anos.
Quem lembra é o superintendente

VITÓRIA DE
TODOS Cabrini Jr: um
Conselho comprometido
com a excelência e a
qualidade, que beneficia
profissionais de tecnologia

do CREA-PR e engenheiro agrônomo, Celso Roberto Ritter: “o Conselho
vem investindo na profissionalização de
sua gestão desde o ano 2000. É um processo de melhoria contínua, que evolui
passo a passo, objetivando nosso alinhamento com as necessidades de órgãos
públicos, empresas, profissionais e sociedade, os quais utilizam nossos serviços”.
A obtenção da qualificação é “decorrência
natural do processo, ao melhorar a gestão
do Conselho”, explica.
O reconhecimento aconteceu após dedicado trabalho, que incluiu a criação do
setor para Gestão da Qualidade em 2009,
comandado por Juliane Marafon, adminis-

Revista

CREAPR

Divulgação

Processo no
Conselho
começou em
2000, envolveu
todas as suas
instâncias na
capital, interior
e uma grande
estrutura
logística
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DE CARA
Selo do certificado obtido
pelo CREA-PR. Conselho
conseguiu certificado na
primeira averiguação da
ABS Quality Evaluations

Na mão Juliane,
administradora e
tecnóloga da construção
civil, que comanda o
setor para Gestão da
Qualidade, mostra o
certificado

“Nos últimos anos, o CREA-PR conseguiu aproximar-se bem mais
do seu público, tanto pela página na web, como também por outras
formas de interagir. Passou a oferecer mais serviços, como cursos, e a
fiscalizar melhor. O atendimento à sociedade progrediu muito. Acredito
que a certificação venha garantir esse padrão elevado de qualidade”
Adriano Luiz Ceni Riesenberg, engenheiro agrônomo do DEFIS
(Departamento de Fiscalização e Defesa Agropecuária), da Secretaria da
Agricultura do Paraná

Anderson Filus, engenheiro civil e presidente da ARECI
(Associação de Engenheiros Civis de Irati)

“A Certificação do CREA-PR transcorreu dentro da normalidade, como
em empresas privadas. Com certeza é um marco para a instituição,
em âmbito nacional. O processo de qualificação por excelência tem
validade por três anos, com auditorias de manutenção durante este
período, para avaliar o desenvolvimento, identificar falhas e também
melhorias dentro do sistema de gestão”

clique e Leia mais
No governo,
destaque para
o STF.
http://migre.me/3RhZu
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Eduardo Bastos Lima, Coordenador Regional Sul da ABS Quality Evaluations

Revista

PRAZO MAIS CURTO Celso
Ritter: “Escolhemos ser recertificados
semestralmente, para manter a gestão
sempre em altíssima qualidade”

“Para nós, a certificação remete a um atendimento melhor, o que
é muito importante, pois isto reflete diretamente nos serviços que
prestamos aos profissionais da nossa região. Mais agilidade nos prazos
e respostas aos pedidos de protocolos, por exemplo, são essenciais.
Isto tende a melhorar cada vez mais, com o reconhecimento ISO”

Fotos: Leandro Taques

tradora e tecnóloga da construção civil.
Este novo setor tem a missão de disseminar os conceitos da Gestão da Qualidade
e monitorar o cumprimento das práticas,
de acordo com estes termos.
“Um aspecto importante a destacar é que conseguimos a recomendação
para certificação, pela ABS Quality, já
na primeira averiguação, o que nem
sempre acontece. Muitas vezes, há necessidade de correções, ajustes, após
a primeira auditoria, para que mais
tarde, com a resolução das não conformidades, possa ser indicada a certificação”, diz Juliane.
O desenvolvimento do projeto envolveu todos os 350 colaboradores do
CREA-PR, em Curitiba e no interior,
com suas sete regionais e 35 inspetorias.
“Uma das dificuldades foi a logística.
Não é fácil reunir todas as pessoas, mas
felizmente contamos com o entusiasmo
e dedicação dos membros e com a formação de multiplicadores, alcançando a
todos”, conta Juliane.
A certificação é concedida pela ISO
internacional, com sede em Houston,
EUA. Tem validade temporária, demandando novas qualificações, com
periodicidade, que podem ser anuais
ou a cada seis meses. “Escolhemos ser
recertificados semestralmente, para
manter a gestão sempre em altíssima
qualidade”, afirma Celso Ritter.
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profissão & Mercado
ENGENHARIA DE ALIMENTOS Mercado para profissionais cresce acima da média

um prato de oportunidades
Fotos: Leandro Taques

Da fazenda à mesa, o campo de atuação é vasto. Saiba onde cursar e exercer a profissão
O campo de
atuação e as
opções de
cursos
Onde TRABALHAR

1. Nas empresas de alimentos e em todas as atividades que dão suporte a este
negócio, como as indústrias de equipamentos, aditivos e embalagens.

MOTIVADO Sato comanda
a Qualinova, que produz chás
premium e energéticos. “É uma
área que dá prazer em trabalhar”

por Ana Paula moraes

Revista
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Se você procura um trabalho que desenvolva todo o processo industrial de um alimento,
da criação à embalagem, encontrou: engenharia de alimentos. O profissional responsável
atua na área, com a função de supervisionar a
produção de alimentos industrializados e tudo
relacionado com a atividade. Por trás de cada
produto alimentício no supermercado ou no
seu prato, há um engenheiro de alimentos.
Nesta ocupação, o engenheiro desenvolve
conhecimentos químicos e bioquímicos dos
alimentos, tecnologias de processamentos de
cereais, vegetais, leites, carnes, seus derivados
e gestão da qualidade. “Ele trabalha com técnicas que deixam o alimento seguro, prático,
saboroso e com estabilidade durante a estocagem”, diz a engenheira de alimentos e professora da PUCPR (Pontifícia Universidade Ca-
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2. Como consultor, para qualificar estabelecimentos em áreas específicas.
tólica do Paraná), Laura Beatriz Karam.
Mais de cinco novos produtos desenvolvidos por trabalhadores da área aparecem na
prateleira dos supermercados a cada dia.
Formado há 3 anos, o engenheiro de alimentos Alisson Heidi Sato sempre quis montar uma empresa do ramo. Desde 2009, comanda a Qualinova, que produz uma linha de
chás premium e energéticos. “É uma área que
dá prazer em trabalhar”, afirma.
Há 21 anos, a PUCPR foi pioneira, no sul
do país, na implantação do curso de engenharia
de alimentos. As matérias são 50% práticas e o
restante, teóricas. A universidade mantém uma
usina piloto com minifábricas. Em uma delas,
os alunos pesquisam o sistema de liofilização
de frutas, que permite desidratá-las sem murcharem. A fruta mantém o
mesmo formato, cor e
teor de nutrientes.

“O mercado de alimentos cresce com taxas superiores ao
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) nacional”
Laura Beatriz Karam, engenheira de alimentos e professora da PUCPR

3. Também há um setor amplo nos departamentos comercial, marketing e fiscalização.
4. Existem oportunidades de concursos
públicos em locais como secretarias de
abastecimento, Ministério da Saúde,
universidades, instituições públicas de
pesquisa, assim como na agropecuária.
Onde cursar

1. PUCPR (Pontifícia Universidade
Católica do Paraná) - Curitiba

2. UEPG (Universidade Estadual de
Ponta Grossa)
3. UEM (Universidade Estadual
de Maringá)
4. Unicentro (Universidade Estadual
do Centro-Oeste) - Guarapuava
5. Unopar (Universidade Norte do
Paraná) - Londrina
6. UTFPR (Universidade Tecnológica
Federal do Paraná) - Campo Mourão

dE PONTA

Novidades a seu favor

NOVIDADE Indústria desenvolve usina para restabelecer energia em até 15 segundos

sem risco de ficar no escuro

COMO FUNCIONA
Saiba mais sobre
a usina Speed
1. Pode ser formada por até 10
grupos geradores com capacidade
máxima 560 kilowatts, cada.

MULTIFUNCIONAL A usina Speed,
ideal para aplicação em diversos setores

2. A partida é pré-sincronizada e
tem autonomia de oito horas com
o reservatório de combustível.
3. Há possibilidade de aumento
com reservatórios externos de
maior capacidade.
4. Funcionam com óleo diesel
ou biodiesel.
5. O Tecpar (Instituto de Tecnologia
do Paraná) foi parceiro do Grupo
Battistella nas pesquisas com
biodiesel.
6. A empresa desenvolveu e
comercializa o produto.

CREAPR

Os estabelecimentos em que a energia
elétrica representa prioridade, exemplo os
hospitais, têm como garantir o abastecimento rápido, no caso de corte pela concessionária, com a usina Speed. Um produto
inovador, com tecnologia 100% nacional.
Além destas instituições, podem também usar a Speed, indústrias, aeroportos,
supermercados, hotéis, centros de convenções, instituições financeiras, data centers,
entre outros.
O hospital Sírio Libanês, unidade Itaim,
em São Paulo, foi o primeiro a adotar o sis-

de a uma oportunidade de mercado com
demanda crescente. “A solução nacional
apresenta vantagens, como financiamento por meio do Finame, BNDES (Banco
Nacional do Desenvolvimento) e um custo
30% mais barato”.
A diretora acredita em um crescimento superior a 80% nos segmentos hospitalares e data centers, devido às vantagens
apresentadas pelo sistema, comparado às
soluções importadas. A preocupação com
a oferta de energia é outro fator que pode
levar à aquisição da empresa.

Revista

por Ana Paula Moraes

tema no país. Os testes mostraram que a
indústria restabeleceu a energia em 14 segundos, um a menos do que foi determinado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A usina assumiu a carga
do hospital, gerando energia estável.
O equipamento tem alternadores nacionais com alto volume de produção, o
que permite preços mais competitivos e
grande rede de abastecimento de peças e
serviços. “Há maior facilidade na logística
de implantação, manutenção e operação
dos módulos de geração de energia”, destaca o engenheiro eletricista Antonio Herrero, um dos coordenadores do projeto.
O produto foi desenvolvido pela equipe de tecnologia do Grupo Battistella,
durante três anos de pesquisas e testes.
Segundo a administradora de empresas
Sandra Battistella, diretora da unidade
de energia do grupo, a usina Speed aten-

Divulgação

Produto 100% nacional
funciona com óleo
diesel ou biodiesel
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Um tema, duas opiniões

Stock.xchng

PLURAL

OPINIÃO O que pensam o presidente do Sinduscon-PR e o superintendente do IPHAN-PR

A redução do orçamento
vai atingir as obras do PAC?
HORA DE INVESTIR

BENEFÍCIOs PARA SETE CIDADES HISTÓRICAS

A indústria da construção civil terá pela frente uma série de oportunidades, face aos investimentos em infraestrutura necessários no Brasil, especialmente neste período que antecede a Copa do Mundo/2014 e
Olimpíadas/2016. Estes dois grandes eventos esportivos vão movimentar
a economia nacional e gerar melhorias em todo o país.
Embora prevista uma redução na dotação do PAC de R$ 43,5 bilhões
para R$ 40,1 bilhões, no Orçamento Geral da União para 2011 e aprovada
pelo Congresso Nacional, no final de dezembro, o setor não acredita que
obras estratégicas sejam comprometidas ou paralisadas. Até porque, esta é
uma área que precisa expandir e não retroceder.
O emprego financeiro no mercado da construção, no Brasil, ainda é
muito tímido, gira em torno de 2% do PIB (Produto Interno Bruto). Este
índice deveria subir para 5% ou 6%, pelo menos, para que o nosso país
possa sair da condição de um dos piores países do mundo em qualidade,
nesta área.
No ano passado, a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) divulgou um estudo elaborado pela LCA Consultores, ao colocar o
Brasil na 17ª posição, no quesito qualidade geral da infraestrutura, empatado com a Colômbia. Numa escala de 1 a 7, o país teve nota 3,4 e ficou
abaixo da média mundial, de quatro.
A lista de deficiências na área de base estrutural do setor civil é grande:
falta de planejamento, projetos bem elaborados, bom gerenciamento das
obras e articulação dos diversos entes federados; burocracia, morosidade e
dificuldades como exigências ambientais exageradas, na aprovação de projetos. Também, obstáculos por parte dos órgãos controladores de contas,
para ficarem alguns itens.
Um aspecto particularmente preocupante no conjunto de elementos
estruturais é o saneamento. É lamentável ver investimentos federais tão
inexpressivos, em expansão das redes de adução de água, canalização e
tratamento de esgotos. Enquanto os gastos com saúde pública aumentam.
Parte desses custos com o tratamento de doenças deriva exatamente da
ausência de saneamento.
Neste contexto, o PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento)
tem papel relevante. Além de dar vazão às obras do primeiro PAC e iniciar
novas, o governo também deve construir 2 milhões de outras unidades
habitacionais, prometidas na segunda edição do Programa Minha Casa,
Minha Vida. Se estas ações forem realizadas de forma eficaz, o Brasil terá
condições de crescer de maneira significativa.

O programa PAC-CH (Programa de Aceleração do
Crescimento Cidades Históricas) foi lançado oficialmente em outubro de 2009, pelo presidente Lula. O evento
ocorreu na histórica cidade de Ouro Preto, antiga capital de Minas Gerais, declarada Monumento Nacional em 1933, antes mesmo de sua criação, no início de
1937, pelo SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional).
O arquiteto Luiz Fernando de Almeida e presidente do
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), afirma que o PAC-CH contemplará “cidades que
possuam patrimônio protegido e que formulem planos de
ação consistentes, para enfrentar os problemas estruturais
de suas áreas históricas”.
Este programa, único do Ministério da Cultura a integrar o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, compreende movimentos de preservação,
em cerca de 150 municípios do país, entre os quais, sete
do Paraná: Antonina, Castro, Curitiba, Guaratuba, Lapa,
Morretes e Paranaguá.
Com a supervisão da superintendência do IPHAN e
de duas consultoras da UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization), as equipes
técnicas de cada município elaboraram seus planos de ação.
Este age como instrumento de gestão, com base no planejamento que, após análise e aprovação pela coordenação
nacional do programa, será oficializado, através de acordos
de preservação do patrimônio cultural, firmados entre o
IPHAN e as prefeituras municipais.
No final de dezembro do ano passado, foram finalizados os contratos com seis cidades do interior. Em Curitiba,
será assinado na primeira quinzena de fevereiro.
Com este programa, o estado do Paraná deverá receber,
nos próximos quatro anos, cerca de R$205.000.000,00
(duzentos e cinco milhões de reais) a serem aplicados nos
centros históricos das cidades que integram o programa,
em obras de restauração e de requalificação urbanística
das áreas protegidas.

NORMANDO ANTÔNIO BAÚ é engenheiro civil e presidente do
Sinduscon-PR (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná)

JOSÉ LA PASTINA FILHO é arquiteto e urbanista,
professor da UFPR e superintendente do IPHAN, no Paraná

