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Uma publicação do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná

Desenvolvimento
sustentável do
Paraná depende
de investimentos
em infraestrutura
logística, que trava
avanço da indústria,
do campo, dos
serviços, da
tecnologia e ciência

Como
crescer
LEIA MAIS
. A Agenda Parlamentar 2011
. Licitação em SP agora pede projeto detalhado
. Acessibilidade: Curitiba e a Copa 2014

Tudo o que você vai ler na revista impressa e na versão digital
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20 Chuvas

22 Jurídico

Um verdadeiro caos em março

ART tem importante função social

Prejuízos no litoral chegaram a pelo menos
R$ 88 milhões. Estradas também sofreram.

Documento garante à sociedade qualidade de
profissionais do Sistema CONFEA/CREAs.

Leia informações atualizadas sobre
as chuvas no estado na AENotícias

A Lei que regulamenta as profissões
de engenheiro, arquiteto e agrônomo

23 CREAjr

24 Fiscalização da piscicultura

VII Encontro Estadual é sucesso

Garantia de peixe com qualidade

Evento promoveu treinamento dos
participantes e desenvolvimento pessoal.

CREA-PR vai expandir fiscalização da
piscicultura com base em trabalho premiado.

A lista de cursos que o CIEE e
o CREAjr-PR promovem este ano

Itaipu incentiva cultivo de peixes
como alternativa sustentável

Stock.XCHNG

38
24
39 Show Rural

34 Tucumann

35 Agenda Parlamentar

Construtora investe em qualidade

Mudanças para avançar mais

A importância dos técnicos

Este ano, programa chega aos 399 municípios
do Paraná e terá abrangência nacional.

Para acontecer, evento teve cerca
de 1.500 profissionais de todas as áreas.

Quando tinha 11 anos, Tucumann Engenharia
conquistou norma NBR ISO 9001:2008.
O que é certificação NBR-ISO
9001:2008. Conheça em detalhes

A expectativa das entidades de
classe com a programação 2011

Primeiro evento teve 64 expositores
e 1.135 experimentos agrícolas

36 Infraestrutura

38 Acessibilidade

40 Os eleitos

Um GT para as escolas do Paraná

Curitiba e a Copa de 2014

Uma parceria pelo Paraná

CREA-PR participa de Grupo de Trabalho
da Secretaria Estadual de Educação.

Prefeitura promete acessibilidade 100%.
Comércio e restaurantes têm dificuldades.

CREA-PR ouve mais deputados e secretários
sobre relação com profissionais de tecnologia.

Sistema de Indicadores do
MEC traz principais dados do país

O projeto do Centro de
Treinamento Paraolímpico

Quem é quem na Câmara Federal.
Os 513 deputados por partido

ACESSE
CHEIO Principal ponto de escoamento
da produção do estado, Porto de
Paranaguá precisa de investimentos
urgentes para aumentar sua capacidade

mande sua pergunta

Mais seções

Fabio Pozzebom

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

8 eXPRESSO CREA-PR e
IAP discutem retomamada de parceria
para acelerar licenças ambientais.

30

.crea-pr.org.br

6 carta Um plano de
desenvolvimento para o PR e a
participação das entidades de classe.
14 pALAVRA 1a senadora eleita

Gargalos

pelo PR, Gleise Hoffmann quer reforçar
parcerias com entidades de classe.

Miriam Belchior

18 gUIA cREA Biblioteca Virtual do

A ministra do Planejamento fala sobre os projetos para
o PR e o Brasil, com destaque para infraestrutura e a
importância dos profissionais de tecnologia para o setor.

O que trava e as prioridades de investimentos
para o Paraná crescer a taxas sustentáveis.
Projetos e diretrizes pedem participação de
entidades de classe.

19 MAIS cREA Conselho edita

Leia mais na versão digital
As prioridades da
secretaria especial
para a Copa 2014

42 Arquitetos e urbanistas

Um Conselho próprio
Mudanças para consolidar CAU não
afetarão atribuições dos profissionais.
A Lei que cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil
43 Licitações

Uma regra muito mais rígida
Nova legislação para obras em SP exige
projetos detalhados e é exemplo para o país.
No Paraná, licitações ainda seguem
regras comuns aos outros estados

Conselho aumenta sua importância com
acesso cada vez mais amplo à Internet.

Manual de Regularização de Obras. O
que é ilegal e como regularizar.

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

22 Artigos técnicos
Leia quatro artigos escritos por
profissionais da área de tecnologia.

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

44 pROFISSÃO e mERCADO

2 Arquitetura As novidades no setor de construção
civil e que tornam as moradias mais sustentáveis.

Profissional de engenharia da computação pode escolher onde quer trabalhar.
Mercado vai crescer 13% este ano.

45 dE pONTA Empresa lança
Cabine de Entrada de Energia Elétrica
compacta e que pesa só 700 quilos.
46 pLURAL As PCHs são uma
alternativa para o PR? As opiniões de Rolf
Gustavo Meyer, presidente da APEE, e de
Milton dos Santos Jr, gerente assistente da
Diretoria de Engenharia da COPEL.

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

fale com a gente
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

LEITURA rÁPIDA e oNLINE
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
Curitiba
2 a 6 de maio

Stock.XCHNG

MS-Project na Prática com o PMBOK,
metodologia “hands on”

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

Promoção da APEE (Associação Paranaense de
Engenheiros Eletricistas) e Interdata Cursos. Vai
oferecer conhecimento prático sobre Gestão de Projetos,
com a ferramenta MS Project. Irá explorar seus recursos
e seguir as melhores práticas de gestão do PMBOK.
Saiba mais pelo telefone (041) 3324-8615,
e-mail apee@apee.org.br ou pelo site www.apee.org.br

Curitiba
27 e 28 de maio
Cálculo de Ligações em Estruturas
de Madeira – Norma NBR 7190-97
Promoção do Senge-PR (Sindicato dos Engenheiros no
Estado do Paraná). Vai apresentar os procedimentos
técnicos de projetos e obras de contenção em solo
grampeado. Direcionado a projetistas, executores e
contratantes. Serão enfocadas as principais causas de
patologia como erosão, infiltrações, assoreamentos e
deslizamentos. Informe-se pelo telefone (41) 30151881 ou pelo e-mail grmartins@onda.com.br

Mais informações em www.montebelloeventos.com.br

Londrina
29 de junho a 2 de julho

4 a 7 de maio

Introdução ao Monitoramento e
Controle de Poluição Atmosférica

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

Uma promoção do CEAL (Clube de Engenharia e
Arquitetura de Londrina). O objetivo é identificar as fontes
de poluição atmosférica, os poluentes atmosféricos e
seus efeitos à saúde humana. Também, reconhecer os
padrões de qualidade do ar e de emissões, identificar
equipamentos para monitoramento de emissões e
qualidade do ar e divulgar técnicas para controle da
poluição atmosférica. Mais informações pelo telefone
(43) 3348-3100, e-mail: ceal@sercomtel.com.br ou
ceal-recepcao@sercomtel.com.br ou ainda pelo site
www.ceal-londrina.com.br

ACESSE

para ler

Livros que valem a pena
A obsessão de um presidente
No livro Privatizações de FHC, a Era Vargas Continua, o exdeputado federal e atual presidente do Conselho de Administração da Copel, Léo de Almeida Neves, trata de temas
polêmicos da era FHC. Entre eles, a obsessão do ex-presidente
pelas privatizações, a perda do monopólio da Petrobras e a
privatização da Vale. Neves lembra que FHC consolidou o
Plano Real e pôs fim à inflação. Acesse http://migre.me/3ZLqn

Um estudo sobre agrominerais do Brasil
O livro Agrominerais para o Brasil, editado por Francisco
Rego Chaves Fernandes, Adão Benvindo da Luz e Zuleica
Carmem Castilhos, apresenta um panorama atual e perspectivas do mercado no país. Detalha a cadeia produtiva de
fertilizantes minerais, as características dessa indústria no
Brasil e no mundo, modificações no mercado produtor e suas
perspectivas. Acesse http://migre.me/3ZLWV

para navegar

.crea-pr.org.br

palavra do leitor
A sua opinião

Fazenda Canguiri
Sobre a matéria da Fazenda Canguiri, com título “O voo da
Fênix”, publicada na página 32 da Revista CREA-PR, edição
67, gostaria de frisar que o Centro Experimental do Canguiri/
UFPR – Setor de Ciências Agrárias está ativo e há vários
projetos em andamento. No entanto, em função da legislação
que rege a APA do Iraí, atualmente existem alguns obstáculos
que dificultam o manejo de solos e culturas daquela unidade.
Espera-se que, a partir dos eventos realizados naquele centro
experimental, tais dificuldades sejam sanadas, por meio da
implementação de ações calcadas em ciência, tecnologia e
inovação. Sempre regidas por altos princípios da ética que
norteiam as profissões ligadas às Ciências Agrárias.
Engenheiro Agrônomo Luiz Antonio Correa Lucchesi,
presidente da AEAPR (Associação dos Engenheiros
Agrônomos do Paraná)

Sites que têm valor
Erro em cima de erros
Na seção Palavra do Leitor, tanto quanto a correção do
engenheiro e da nota da redação, a palavra “autodidata” não
usa hífem e é ligada de acordo com a nova ortografia da língua portuguesa. Verifiquei também vários erros de concordância e expressão como “a nível médio”, entre outros. O editor
deveria ter mais atenção com a revisão ortográfica dos textos.

A Endeavor Brasil é uma ONG que há
10 anos atua para tornar o país referência mundial em empreendedorismo.
Trabalha “para que os empreendedores brasileiros sejam os melhores do
mundo, construindo grandes empresas, criando novos mercados, gerando
empregos”, explica o site. A proposta
é oferecer “a mais completa plataforma
de conteúdo e interação para empreendedores. Um ambiente para conversar,
aprender e aconselhar uns aos outros”.
Acesse www.endeavor.org.br

O site da Confederação Nacional de
Transportes oferece uma série, quase
infinita, de informações sobre infraestrutura do setor. Além de notícias,
você encontra trabalhos especiais
como o Programa Ambiental do
Transporte, Plano CNT de Logística
2011, Pesquisa CNT de Rodovias,
Atlas do Transporte, boletins com
estatísticas sobre transporte e uma
biblioteca com publicações do setor
em todos os modais. Saiba mais em
www.cnt.org.br

Nota do editor
Por erro meu, na última edição da revista o significado
da sigla IEP (Instituto de Engenharia do Paraná) saiu
errado. Minhas mais humildes desculpas ao presidente da
entidade, engenheiro civil Jaime Sunyê Neto, e a todos os
seus profissionais e funcionários.

CREAPR

CNT

Revista

Endeavor

Pedro Zanikoski Filho, Engenheiro Agrônomo

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

DESENVOLVIMENTO PIB do PR, de 8,3% em 2010, não se repetirá

Crescimento sustentável

DIRETORIA
Mandato 01/01/2011 a 31/12/2011
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

Segundo o Ipardes, a “debilidade
institucional entre governo e setor
privado” prejudica o crescimento
e o estado carece de programa
estratégico de desenvolvimento
Alguns podem estranhar o título de
capa desta edição: como crescer. Afinal,
segundo o Ipardes (Instituto Paranaense
de Desenvolvimento Econômico e Social)
-que pertence ao Governo estadual-,
com base nos dados do IBGE, o PIB do
Paraná cresceu 8,3% em 2010, mais que
o Brasil, com expansão de 7,5%.
Só que estes números são uma bela
fotografia. Deve ser guardada num
álbum de recordações. Assim como a
presidenta Dilma comemorou o “pibão”,
mas advertiu que ele não vai se repetir, o
Ipardes alerta para a perda do dinamismo da economia do estado.
Diz o diretor-presidente do instituto,
Gilmar Mendes Lourenço: “o que importa
examinar é a perda de dinamismo estrutural da economia regional”. Para isso,
analisa um período mais longo, de 2003
a 2010, quando o PIB paranaense cresceu
em média 3,7%, contra 4% do Brasil.
Por quê? A falta de um programa

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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Conosco no site www.crea-pr.org.br no item Comunicação

A palavra do presidente

estratégico de desenvolvimento para o
estado nos últimos anos. “A debilidade
do arranjo institucional entre governo e
iniciativa privada prejudicou a presença
do Paraná na esfera federal, a recuperação da infraestrutura e a melhoria dos
indicadores sociais”, afirma Lourenço.
Bingo. É disso que trata a reportagem de capa desta edição: o que é preciso fazer para que o Paraná cresça a taxas
elevadas e sustentáveis. Elencamos as
debilidades e necessidades por área. E
destacamos um ponto crucial. Um projeto de crescimento acelerado e sustentado
depende da parceria do governo do estado com as entidades de classe, por serem
um canal eficiente entre as demandas dos
setores produtivos e o governo.
Outros destaques desta edição. A
entrevista com a senadora Gleise Hoffmann. Entre os pontos que trata, ela
reforça o dito acima: quer uma parceria
estratégica com as entidades de classe.
Propõe, inclusive, que o CREA-PR crie
uma comissão para acompanhar e interagir com seu mandato.
Ainda, a Agenda Parlamentar 2011
que cresceu, se tornou um programa
nacional e tem novidades.
A lista de temas é longa. Vá à revista.
E uma boa leitura.
Álvaro Cabrini Jr.
Engenheiro agrônomo
e presidente do CREA-PR

O crescimento do
PIB paranaense
em 2010 é uma bela
fotografia, mas que
deve ser guardada
num álbum de
recordações”
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Um giro pelo Paraná

Mais agilidade,

PARANÁ CREA-PR e IAP retomam parceria para acelerar licenças ambientais

APUCARANA

Revista

CREAPR

Regional traça
metas para Agenda
Parlamentar 2011
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A Regional Apucarana vai ouvir a comunidade para definir as metas da Agenda Parlamentar deste ano. O trabalho começou com
reuniões em Ivaiporã, Apucarana e Arapongas,
em fevereiro. O gerente da regional do CREAPR em Apucarana, engenheiro civil Hélio Xavier
da Silva Filho, coordenou os encontros e apresentou os resultados de 2008, além da estrutura das ações na região para este ano.
“Nosso principal trabalho será levantar,
junto à comunidade, as necessidades nas áreas afetas ao CREA-PR para traçar o plano de
metas real”, diz o inspetor-chefe de Ivaiporã,
engenheiro agrônomo Joselito dos Santos.

(por Daniela Licht)

O CREA-PR e o IAP (Instituto Ambiental
do Paraná) estudam a retomada de uma parceria
para, entre outras ações, agilizar o processo de licenciamento ambiental no estado.
Os presidentes do Conselho, engenheiro
agrônomo Álvaro Cabrini Jr, e do IAP, técnico
em contabilidade Luiz Tarcísio Mossato Pinto,
se reuniram no final de fevereiro para conversar
sobre possíveis estratégias de trabalho conjunto. Entre elas, o termo de cooperação assinado
em 2008, que prevê a realização de cursos de
qualificação para os profissionais da área ambiental, atendendo a parâmetros claros para o
processo de licenciamento ambiental. “Queremos desburocratizar o processo através da
descentralização de diversos serviços do IAP,
como a análise de projetos para o licenciamento
ambiental”, diz Cabrini, que completa. “A cooperação traz agilidade, geração de empregos
e renda, fundamentais ao desenvolvimento do
estado”.
“Esta ideia se soma ao nosso planejamento
estratégico, que pensa na gestão composta por
um leque de parcerias”, explica Mossato Pinto. (por Daniela Licht)

e renda

Maringá e Paranavaí

Aeam e Apeap elegem novas Diretorias
A AEAM (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Maringá) e a APEAP (Associação Profissional dos Engenheiros e Arquitetos de Paranavaí) têm nova diretoria. (por Verônica Mariano)

Aeam

Apeap

O engenheiro civil Altair Ferri é o novo
presidente da AEAM, que sucede o
engenheiro civil Makihiro Matsubara. A
nova diretoria tem 19 integrantes e a
gestão é para o biênio 2011/2012.

O arquiteto Fábio Tranin é o novo
presidente e substitui o engenheiro civil Ibererê Luca Matioti. A nova diretoria
possui 16 integrantes e gestão será para
o biênio 2011/2012.

Stock.XCHNG

emprego

Pato Branco e Francisco Beltrão Cidades instalam radares para reduzir infrações no trânsito

Pato Branco e Francisco Beltrão instalam radares de controle de velocidade em pontos estratégicos das cidades
para intensificar a fiscalização e, com
isso, reduzirem os acidentes de trânsito.
De acordo com o secretário de Urbanismo de Francisco Beltrão, Arilson
Sabadin, estão estão em processo de licitação 16 novos radares eletrônicos,
além da implantação de câmeras em semáforos. Ele destaca que ações realizadas na cidade no ano passado já reduziram o número de acidentes em 4,39%.
Já em Pato Branco, apesar das campanhas de sensibilização desenvolvidas

pelo Depatran (Departamento de Trânsito), os registros de acidentes aumentaram. Dados do 3º Batalhão da Polícia
Militar apontam que, em 2010, as principais vítimas foram os motociclistas.
“Os números crescem exponencialmente. São cerca de 200 veículos a mais no
trânsito da cidade ao mês”, diz o coordenador do Depatran, José Luiz Trento.
A administração municipal também investiu em equipamentos eletrônicos (furões, radares e lombadas
eletrônicas) ao longo da Avenida Tupi
e na zona sul, que passarão a funcionar em abril. (por Leonardo Handa)

Divulgação

Para frear acidentes

Os setores da construção civil, indústria
de móveis e decoração se reúnem entre 12
e 16 de abril, na 5a edição da feira Casa
e Construção, no Parque de Exposições de
Pato Branco. O evento vai mostrar as inovações e o profissionalismo da região Sudoeste do Paraná, nas áreas de engenharia civil
e arquitetura, além de gerar oportunidades
de negócios.
A programação da feira terá ciclos de
palestras técnicas para os profissionais.
Também, produtos para compra, reforma ou
decoração de imóveis. Saiba mais pelo site
da feira www.feiracasaeconstrucao.com.br.
(por Leonardo Handa)

Locatelli assume
presidência de
Associação
A AREAC (Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel) tem nova diretoria.
Como presidente, assumiu o engenheiro agrônomo Milton Locatelli. Substitui Alfredo Raeder.
A instituição tem 98 associados. Um dos
principais desafios da nova diretoria é estreitar
a relação com os profissionais e definir um plano
para atrair mais associados.
“Temos 200 profissionais e precisamos
contar com a colaboração de cada um, para ter
condições de avançar ainda mais nas questões
agronômicas de Cascavel e região”, diz o novo
presidente. (por Vandré Dubiela)

CREAPR

Cidade vai receber
a 5a edição da feira
Casa e Construção

Cascavel

Revista

Pato Branco

Stock.XCHNG

SEM PARAR Novo semáforo e radar em Pato Branco. Trânsito da cidade recebe 200 novos veículos/dia
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BANDEIRANTES Município começa construção de aterro sanitário

Lixo no lugar certo
Gisele Cabrera

MERENDA A secretária de Educação, Cláudia Paschoal de Souza, assina
parceria com a Coafas. 11 mil alunos
beneficiados pela agricultura familiar

CAMBÉ

Revista

CREAPR

Merenda escolar
agora vem da
agricultura familiar
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A agricultura familiar fornece agora
a merenda escolar aos alunos da rede
pública de Cambé. A mudança é resultado da adesão da Prefeitura Municipal
ao PAA (Programa de Aquisição de Alimentos 2011), da Conab (Companhia
Nacional de Abastecimento) e da parceria firmada entre a Secretaria Municipal
de Educação e a Coafas (Cooperativa da
Agricultura Familiar Solidária).
O programa beneficia cerca de 11
mil crianças das escolas de Cambé,
além dos produtores locais, valorizados
pela iniciativa. Para participar do programa, os agricultores devem se cadastrar
na prefeitura. (por Daniela Licht)

Bandeirantes começou a implantar seu aterro sanitário. Com
dois alqueires de área, é resultado
de uma parceria entre a Prefeitura
Municipal, o SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Bandeirantes, a Associação Futuro do
Amanhã e a Universidade Sem Fronteira. O prazo para conclusão das
obras é de 12 meses e o cronograma
já foi estabelecido entre a empresa vencedora da licitação e o SAAE.
Inclui ainda, o Centro Ambiental de Educação para os visitantes
conhecerem a importância da preservação do meio ambiente, o sistema
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e processo de funcionamento do aterro.
O município recolhe cerca de 500 toneladas de
lixo por mês, sem contar o lixo reciclável, que é encaminhado para
a Associação de Recicladores Futuro do Amanhã, como parte do
projeto Viva Bem Coleta Seletiva.
Com a obra, Bandeirantes entra
no grupo das cidades brasileiras com
aterro sanitário que, segundo o IBGE,
representa 14% das cidades no país.
O município atende com rede de água
toda população e tem rede de esgoto em 97% dela. (por Daniela Licht)

tonaledas de lixo são recolhidas por dia
em Bandeirantes, além do lixo reciclável

CURITIBA E LITORAL

CREA-PR fiscalizou e aprovou
estrutura para o Carnaval
As estruturas para o carnaval de Curitiba,
Morretes, Antonina, Guaratuba e Matinhos
foram inspecionadas por representantes do
CREA-PR, Corpo de Bombeiros e Cosedi-PR
(Comissão de Segurança de Edificações e
Imóveis). Em Curitiba, participaram ainda, a
Fundação Cultural de Curitiba e a Secretaria
Municipal de Cultura. Na capital, a inspeção
avaliou a estrutura montada para o carnaval
de rua. As arquibancadas, palcos, iluminação,
instalações elétricas e estruturas metálicas
apresentaram boas condições de segurança
para os 20 mil foliões que eram esperados
para o evento. (por Daniela Licht)

Maurilio Cheli/SMCS

TUDO OK Arquibancadas para o desfile
das escolas de samba e blocos de Curitiba

CAMPOS GERAIS Três Asociações vão elaborar projeto conjunto para a região

União pelo desenvolvimento
Associações de profissionais de tecnologia de três municípios dos Campos Gerais, se uniram e vão apresentar
uma proposta conjunta de desenvolvimento para a região. A ação integra
a Agenda Parlamentar do CREA-PR.
A AEAC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Castro), a AEAPG (Associação de Engenheiros e

Arquitetos de Ponta Grossa) e a AECG
(Associação de Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais) vão elaborar
o Estudo Básico de Desenvolvimento Regional para os Campos Gerais.
A decisão fortalece o papel da Agen-

da Parlamentar do CREA-PR na região.
Além de atuar na elaboração do estudo,
que será apresentado no segundo semestre, a AEAC também fará visitas aos prefeitos e câmaras municipais de Jaguariaíva, Arapoti, Piraí do Sul e Sengés, para
entrega de cadernos técnicos elaborados
pelo CREA-PR, que trazem propostas
de valorização dos profissionais ligados
ao Conselho. (por Jocelaine dos Santos)
Stock.XCHNG

cascavel

A AEACM (Associação de Engenheiros
Agrônomos de Campo Mourão) repete no dia
17 de abril uma ação solidária, que realiza
há 19 anos: o tradicional torneio de futebol
suíço e o costelão beneficente. O presidente
da AEACM, engenheiro agrônomo Luiz Carlos
de Castro, diz que os recursos serão repassados para o Lar Dona Jacira e para a Casa
de Apoio aos Doentes de Câncer. “É uma
forma da associação ajudar quem precisa”,
diz. O convite custa R$ 280 para até 20
pessoas. Informações pelos telefones (44)
3525-6106. (por Verônica Mariano)
FOGO SOLIDÁRIO
Costelas assam em evento da AEACM.
19 anos ajudando quem precisa

Gisele Cabrera

Celeiro de novos talentos em arquitetura
e urbanismo, Cascavel formou mais 22 profissionais pela FAG (Faculdade Assis Gurgacz). O
CREA-PR, em parceria com a faculdade, entregou os registros profissionais.
Para Israel Ferreira de Melo, engenheiro
civil e gerente regional do CREA-PR em Cascavel, a entrega estreita o relacionamento com
os formandos. “A responsabilidade de cada um
também aumenta com o reconhecimento”, diz
Melo. “O registro credencia o profissional para
bem servir a sociedade”, afirma Solange Smolarek Dias, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAG. Além dos registros, os
formandos receberam um kit de materiais do
Sistema Confea/CREA. (por Vandré Dubiela)

CREAPR

Associação promove ação beneficente

CREA-PR entrega
certificado a novos
arquitetos e urbanistas
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APUCARANA Câmara Municipal faz adequação do prédio para Pessoas com Deficiência

Todos são bem-vindos
Divulgação

ACESSO FÁCIL Obras no plenário da Câmara Municipal de Cascavel. O prédio foi
reformado para garantir acessibilidade: adaptações das rampas de acesso, das portas e do piso

O plenário da Câmara de Vereadores de Apucarana passou por
adequações para o acesso de Pessoas
com Deficiência. O espaço foi reinaugurado no início de fevereiro.
Entre as novidades, adaptações das rampas de acesso, portas e
do piso, que antes tinha vários degraus e prejudicava a acessibilidade.
“Foi um esforço coletivo, em favor
do cumprimento da lei da acessibilidade
no município, ao começar pelos prédios
e espaços públicos. Demos o primeiro
passo que serviu de sinal para outras
instituições, que precisam se adequar”,
diz o vereador e engenheiro civil, Sebastião Ferreira Martins Júnior, presidente da AEAA (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Apucarana).
A ação integra a proposta da Agenda Parlamentar de 2009, que previa
adequações de acessibilidade no município. “O tema foi pautado há dois
anos e exercemos um dever como gestores públicos, pois a Câmara tem que
permitir acesso a todos. A acessibilidade não é um favor, é um direito básico
para o exercício da cidadania”, afirma Martins Júnior. (por Daniela Licht)

ponta grossa
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Receita esclarece previdência na construção civil
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A AEAG (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarapuava)
promoveu uma palestra, com apoio do
CREA-PR, para esclarecer os profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia sobre a questão previdenciária
em obras. A Receita Federal, parceira
do evento, tem incrementado a fiscalização no setor da construção civil,
ao seguir as orientações previstas na
Instrução Normativa n0 69, de 10 de
maio de 2002. A instrução relata sobre
a responsabilidade de pessoas jurídica

e física, aplicada à construção civil.
No evento, o agente da Receita Federal em Guarapuava, engenheiro civil
Marcos Fabrício Guerra Pinto, elencou
os tributos previdenciários que incidem sobre a construção civil, como
a cobrança do INSS por aferição e os
fatores redutores de área nas construções (uso de concreto usinado,
sacadas e varandas, por exemplo).
Para o presidente da AEAG, engenheiro sanitarista e ambiental Junior Danieli, o evento foi um sucesso.

“Acredito que os profissionais participantes conseguiram esclarecer todas
as suas dúvidas sobre
o tema”, avaliou. (por
Jocelaine dos Santos)
Leia na íntegra a
Instrução Normativa
n0 69, no link
www.migre.me/3ZG3I

Perguntas e respostas

Valdemir Rodrigues / Agência Senado

PALAVRA
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CAMINHO Gleise Hoffmann diz
que agora como senadora,
pretende estabelecer novas
parcerias e compromissos com
entidades do Paraná. “O objetivo
é melhorar as condições
socioeconômicas de nosso estado”
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METAS Primeira senadora pelo PR, Gleise traça agenda com grandes desafios

uma ponte

Parlamentar diz que parceria com entidades de classe foi essencial
para ser eleita e vai ampliar relação. Deseja que um grupo de
profissionais do CREA-PR acompanhe e interaja com seu mandato

Qual a sensação e a responsabilidade de ser a primeira senadora
do Paraná?
É uma honra ser a primeira mulher eleita pelos paranaenses
para representar o meu querido estado no Senado. Mas sei
que a minha responsabilidade é muito grande, assim como
a da presidenta Dilma frente à Presidência da República.

Durante sua atuação política no estado, muitas parcerias foram
firmadas com entidades e profissionais. Como pretende desdobrar e continuar este trabalho no Senado?
A ideia é continuar fazendo o mesmo trabalho. Sempre dialogando com toda sociedade paranaense. É importante lembrar que o contato com entidades e profissionais de várias
categorias, foi um dos principais pilares para a construção
desta vitoriosa campanha rumo ao Senado Federal. São, portanto, muito claros para mim os compromissos assumidos
ao longo desta trajetória. Estou em Brasília para honrá-los
e estarei aberta para a criação de novas parcerias e novos
compromissos, cujos objetivos sejam a melhoria das condições socioeconômicas de nosso estado. Gostaria, inclusive, de
encontros periódicos com integrantes destas entidades para
manutenção deste trabalho.

CREAPR

Gleisi Hoffmann (PT), primeira senadora eleita pelo Paraná, se compromete com desafios importantes. Na frente,
as áreas de infraestrutura e desenvolvimento socioeconômico
do estado.
A parlamentar lembra que sua eleição teve como um dos
principais pilares “o contato com entidades e profissionais de
várias categorias”. E que pretende ampliar essa ponte.
Entre as entidades, Gleise destaca o CREA-PR. A senadora é parceira do Conselho em várias iniciativas, como o
Grupo de Trabalho sobre o programa Minha Casa, Minha
Vida, uma sugestão sua; e a Agenda Parlamentar, que ajuda
gestores municipais a diagnosticar, elaborar e executar projetos de melhoria na qualidade de vida da população.
“Gostaria muito de ter um acompanhamento sistemático
do meu trabalho pelo CREA-PR. Um grupo de profissionais
que acompanhasse e interagisse com o mandato”, diz.
Para a senadora, ser a primeira mulher a ocupar o
cargo pelo Paraná “é uma honra e uma responsabilidade
muito grande”.

Diria que nossa responsabilidade é dobrada, pois não podemos errar, já que a nossa atuação servirá de referência para
toda sociedade e outras mulheres, que desejam seguir pelo
caminho da política. Espero retribuir cada voto que recebi
da população com muito trabalho e dedicação, na defesa
permanente dos interesses do Paraná e do Brasil, pautado,
de forma intransigente, pela ética e pelo respeito à gestão
pública. Temos muitos programas e projetos que são de interesse da população paranaense e eu quero ser a porta-voz
dessas reivindicações em Brasília. Sempre estarei à disposição
do meu estado, da mesma forma que estarei ao lado da presidenta Dilma Roussef para ajudar a governar o país.

Revista

por Flávio Arantes
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PALAVRA

A PROFISSIONAL
Gleisi Helena
Hoffmann
nasceu em Curitiba, em
6 de setembro de 1965 e
foi eleita Senadora pelo PR
+ Formada em Direito na
Faculdade de Direito de Curitiba,
com especialização em Gestão
de Organizações Públicas e
Administração Financeira

+	em 1984 ingressa no antigo
CEFET (atual UTFPR) e cursa 2
anos de eletrotécnica

+	em 1989 entra no PT
+ Em 1999 assume a Secretaria
Extraordinária de Reestruturação
Administrativa do governo Zeca do
PT, no Mato Grosso do Sul

+ Em 2001 torna-se Secretária de
Gestão Pública da Prefeitura de
Londrina, no mandato do prefeito
Nedson Michelete

+	em 2002, com a eleição de Lula,
trabalha na Equipe de Transição do
Governo
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+ Em 2003 assume a Diretoria
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Executiva Financeira da Itaipu
Binacional

+ Em 2010 é eleita a primeira
senadora do Paraná

A senhora tem uma boa relação com o CREA-PR. Podemos destacar a criação do Grupo de
Trabalho sobre o programa Minha Casa, Minha Vida, uma solicitação sua. De que forma
enxerga outras parcerias com o Conselho? Onde ele pode ser um ponto de apoio para seus
projetos, propostas e vice-versa?
A melhoria da infraestrutura nacional e, por consequência, a melhoria da infraestrutura do nosso estado, é um dos maiores desafios que temos pela frente. Neste sentido, a
proximidade com o CREA-PR, representante das principais profissões envolvidas neste processo, é naturalmente muito salutar. Além disso, não podemos nos esquecer da
capacidade de geração de emprego e renda, a partir dos setores produtivos envolvidos
com os CREAs de todo país. Espero poder contar sempre com sugestões do Conselho
para a superação dos obstáculos identificados. Gostaria muito de ter um acompanhamento sistemático do meu trabalho pelo CREA-PR. Um grupo de profissionais que
acompanhasse e interagisse com o mandato.
Um programa de destaque do CREA-PR, desenvolvido em parceria com entidades de classe,
é a Agenda Parlamentar, de auxílio às gestões municipais, que a senhora é também parceira
e incentivadora. Por meio da Agenda, o Conselho auxilia na elaboração de projetos que melhorem a qualidade de vida, com investimentos em serviços básicos como saneamento. Será
uma peça importante para ajudar no seu trabalho? De que maneira?
Certamente que sim. Me elegi com o firme propósito de representar efetivamente os
legítimos interesses do Paraná, em Brasília. A ideia é procurar ser uma interlocutora
permanente das nossas demandas, junto ao Congresso Nacional e ao governo federal.
E, para tanto, é essencial utilizar todos os canais possíveis de comunicação com a sociedade para identificar nossas prioridades. E neste contexto, a Agenda Parlamentar
será sempre uma ótima ferramenta. Afinar essa interlocução junto aos municípios é
fundamental para ajudá-los a estruturar melhor os investimentos federais.
Uma das questões mais urgentes para manter o bom momento econômico do país é resolver
os gargalos na infraestrutura. Como pretende trabalhar projetos de lei que tragam benefícios
nesta área para os municípios paranaenses? Qual sua análise sobre a necessidade destes
investimentos?
O governo da presidenta Dilma Rousseff tem, entre suas prioridades, o investimento
na infraestrutura nacional para superar gargalos, reduzir o custo Brasil e garantir a
sustentabilidade do nosso crescimento econômico. Neste momento de instabilidade
cambial, é fundamental incentivar a competitividade do nosso setor produtivo. Na
verdade, esta agenda foi assumida já no governo do presidente Lula, quando lançou o
PAC. No Senado Federal atuarei alinhada com estas premissas, irei procurar sempre
aprimorar o planejamento e execução do, agora, PAC2, ao dar toda sustentação parlamentar necessária para isto, com enfoque absolutamente voltado para as obras no
Paraná. Com relação aos projetos de lei, a ideia é a mesma: em sintonia com o governo
federal, defender todas as proposições que resultem em redução da burocracia e ampliação dos investimentos, no estado e em nossos municípios.
O Paraná, apesar de estar na região Sul, tem IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal) muito aquém da realidade de seus vizinhos Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Como a senhora, em particular, e a bancada de parlamentares federais do estado precisam
trabalhar para ajudar a mudar esta situação?
Primeiramente, é preciso concentrar esforços no âmbito da bancada federal para que
nossa atuação possa ser de forma conjunta, em prol dos interesses do estado. Aliás,

Como já disse na pergunta anterior, antes de tudo, os interesses do povo paranaense. Para
isso estou no Senado Federal. Quanto à questão oposição e governo, tenho convicção de
que a presidenta Dilma dará continuidade aos avanços sociais e econômicos obtidos no
governo Lula, independentemente de questões partidárias e prestará a atenção devida às
demandas do nosso estado. Aliás, podem ter certeza que a presença no Congresso de uma
senadora, do mesmo partido da presidenta, resultará em mais trabalho e interlocução junto ao executivo federal, na defesa dos interesses do povo do Paraná. E independentemente
do governador ser do PSDB, um partido que tem feito uma oposição ao país e não ao governo, no âmbito federal, estejam certos de que atuarei sempre na busca de mais recursos
e oportunidades para o Paraná. Isto tudo, com interlocução frequente com o governo do
estado, porém sempre com cobranças e fiscalização de suas ações.
A Assembleia Legislativa do Paraná passa por situação crítica. A polícia precisou ocupar o prédio
após o novo presidente, Valdir Rossoni, demitir funcionários e, segundo ele, sofrer ameaças.
Foram identificadas escutas telefônicas na Casa, funcionários fantasmas. Um quadro dantesco. É
difícil acreditar que o parlamento do Paraná seja um caso isolado. Por que isso acontece? E como
melhorar a imagem dos parlamentos e dos parlamentares?
A imagem do poder legislativo no país, como um todo, está realmente desgastada. E não
é pra menos. Ao longo dos últimos anos foram vários os escândalos que contribuíram para
desacreditar os parlamentos e, o pior, o principal foco se deu no próprio Congresso Nacional. O Paraná é mais um caso e deve enfrentar este problema da mesma forma que o Senado e a Câmara. Temos que dar o exemplo. Também resgatar a credibilidade dos parlamentos através de ações de moralização que aproximem os legisladores da sociedade. Até por
que está é nossa verdadeira razão de existir. No âmbito do Congresso Nacional, creio que
primeiramente, devemos acabar com todas as regalias injustificáveis para o bom exercício
de um mandato parlamentar. Cito o exemplo do projeto que apresentei para acabar com
o 14º e o 15º salários, que todos os deputados e senadores recebem anualmente. Como se
trata de verba auxiliadora no custo de mudanças para Brasília, não faz sentido que esta verba
seja paga em todos os anos do mandato. Sobretudo agora, que o salário dos parlamentares
federais foi elevado de forma tão expressiva. Penso que medidas como esta podem resgatar
a confiança da população brasileira em relação ao poder legislativo. Mas, certamente, ainda
há muito o que fazer. Devo reconhecer que a Assembleia Legislativa do Paraná age ao tomar
algumas medidas importantes, mas não pode parar, nem recuar, nem ceder.

Temos muitos programas
e projetos que são de
interesse da população
do estado e eu quero
ser a porta-voz dessas
reivindicações em Brasília”

Que acima das vaidades
estejam sempre os
interesses do povo
paranaense”

CREAPR

Sobre situação e oposição. O que assistimos muitas vezes são parlamentares colocarem seus
interesses pessoais acima dos estados que representam. A velha máxima: aos amigos tudo; aos
inimigos, nada. A senhora é do PT; o governador, do PSDB. Como pretende pautar sua relação
com o governo do estado?

Gostaria muito de ter
um acompanhamento
sistemático do meu
trabalho pelo CREA-PR.
Um grupo de profissionais
que acompanhasse
e interagisse com o
mandato”

Revista

que acima das vaidades, estejam sempre os interesses do povo paranaense. A partir daí,
penso que é responsabilidade do governo estadual, pelo menos, diagnosticar a causa deste
distanciamento em relação aos demais estados da região sul. Sem querer isentar os prefeitos de qualquer culpa, mas é notória a situação de grande dificuldade orçamentária
enfrentada por quase a totalidade dos municípios do país e também do nosso estado. Da
minha parte, estarei sempre a atuar junto ao orçamento federal, junto às obras do PAC2
no estado, enfim, na procura de trazer sempre recursos que resultem em melhorias na
nossa infraestrura, no saneamento básico, na saúde e na educação. Os paranaenses podem
contar com a minha interlocução permanente junto ao governo federal, para elevar a condição socioeconômica de nosso estado e minha disposição de diálogo e atuação, conjunta,
com a bancada e o governo estadual.
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Novidades a seu favor

Biblioteca Virtual CREA-PR Iniciativa amplia divulgação de trabalhos

Informação a
um clique

HNG
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Criado em 2009,
espaço publica estudos
acadêmicos e artigos e
cresce sua importância
com aumento do
acesso à Internet
por Patrícia Moskwyn

Criada em 2009, a Biblioteca Virtual do
CREA-PR cresce e aumenta sua importância num mundo cada vez mais conectado à
Internet. Segundo o Ibope, no Brasil, de outubro de 2009 a outubro de 2010, o número

de usuários que acessam a Internet regularmente cresceu 13,2% (41,7 milhões).
A biblioteca é um ambiente voltado
à troca de informações entre pesquisadores, acadêmicos de instituições de ensino
e profissionais interessados em ampliar e
aprimorar os conhecimentos. Publica e
difunde obras acadêmicas, como monografias, dissertações e teses, além de artigos
técnicos e científicos.
O engenheiro ambiental Bruno Tonel
Otsuka já publicou dois trabalhos. Um
deles, “Estudo do Padrão de Geração de
Biogás em Aterros Sanitários”, é parte da
dissertação de mestrado concluída no ano
passado, na UFPR (Universidade Federal
do Paraná). “Além de gerar mais um local

de pesquisa bibliográfica com credibilidade
para outros profissionais e estudantes, a
biblioteca também é uma ferramenta para
divulgar o trabalho e conseguir novos contatos”, afirma o engenheiro
Para o engenheiro eletricista Ney Cesar de Oliveira King, professor da PUCPR
(Pontifícia Universidade Católica do Paraná) e Conselheiro do CREA-PR, hoje os
trabalhos científicos não são mais restritos
aos meios acadêmicos. Para ele, oferecer
trabalhos na Biblioteca Virtual é acompanhar a tecnologia e as novas tendências.
“Todo estudante está conectado à Internet.
A Biblioteca Virtual permite que a informação atinja não só estes jovens, mas um
número cada vez maior de pessoas”, diz.
Leandro Taques

APROVADA
O engenheiro ambiental Bruno
Tonel Otsuka. No computador, a
página da Biblioteca Virtual.
Otsuka já publicou dois
trabalhos. Para ele, espaço
“é uma ferramenta para divulgar
e conseguir novos contatos”
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COMO PUBLICAR NA BIBLIOTECA VIRTUAL DO CREA-PR
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O acesso à Biblioteca Virtual do CREA-PR é
aberto à comunidade, mas a publicação é
restrita aos profissionais registrados, em
situação regular no CREA-PR e também
aos membros corporativos do Programa
CREAjr. Podem ser hospedados apenas
trabalhos acadêmicos - de conclusão de
curso, dissertações e teses - e artigos de
caráter técnico-científico.

Passo 1
. Acesse o link http://creaweb.crea-pr.org.br/WebCrea/biblioteca_virtual/index.html.
. Na aba esquerda, clique no 40 item: como publicar.
. Leia atentamente as regras de quem pode publicar, o que e como.
Passo 2
. Ainda na aba esquerda, clique no 50 item: publique seu trabalho.
. Aí, basta fazer login e seguir as orientações que estão no Passo 1.

“A biblioteca é um referencial para os profissionais divulgarem seus conhecimentos para a classe profissional,
empresas, professores, sociedade em geral e alunos” Geógrafa Cacilda Redivo, responsável pela Biblioteca Virtual do CREA-PR

MAIS cREA
NOVIDADE CREA-PR edita manual sobre regularização de obras ou serviços irregulares

Compromisso social
Manual traz todas as informações sobre o que é uma obra ou
serviço irregular, o papel dos CREAs, prefeituras e como legalizá-la
O CREA-PR editou o “Manual de
Regularização de Obras”, publicação que
orienta sobre como regularizar um empreendimento no Conselho.
“Com o manual, nós queremos garantir um assessoramento mais eficiente
ao cliente do profissional de tecnologia,
com a perspectiva da construção de uma
sociedade mais justa e preocupada com a
defesa do meio ambiente. É, assim, uma
publicação que tem também amplo interesse social”, diz o engenheiro civil Hélio

Xavier da Silva, gerente da Regional do
CREA-PR Apucarana, e que ajudou na
elaboração do documento.
Um ponto importante que o manual
destaca é que a regularização da obra, no
CREA-PR, não garante o mesmo nos municípios. O papel do Conselho é verificar
a existência de profissional habilitado na
condução do processo. Já os municípios
são responsáveis pela verificação do atendimento aos códigos e normas locais.
O que garante a regularidade de uma

obra junto ao Sistema CONFEA/CREA é
a Lei Federal 5.194/66 e a Resolução Federal 229/75 do CONFEA. Ambas preveem que a pessoa física ou jurídica, sem
habilitação legal e envolvida em qualquer
parte de uma obra, está automaticamente enquadrada no exercício ilegal da engenharia, arquitetura e agronomia.
Em 61 páginas, o manual traz a íntegra da resolução 229/75 do CONFEA,
além de outras legislações pertinentes ao
tema, todas comentadas.

VALORIZAÇÃO Instrução de Serviço agiliza aprovação de processos de profissionais do PEP

VANTAGEM COMPROVADA
ados por profissionais participantes do Programa
de Excelência, não serão mais analisados pela
Prefeitura Municipal. Prova do reconhecimento
e da valorização profissional conferida a quem
adere à iniciativa do CREA-PR.
O Programa de Excelência é uma ferramenta
desenvolvida pelo Conselho para certificar a qualidade de profissionais que executam projetos de
edificações, referente à legislação e aos conceitos de excelência estabelecidos pelo programa.
Sai ganhando o profissional, que passa a ter seu
trabalho reconhecido e certificado pelo CREAPR, além da redução de entraves burocráticos
e também o contratante, que tem a garantia de
contar com um serviço diferenciado e de extrema qualidade.
Mais detalhes do programa você confere no
site www.crea-pr.org.br. O manual pode ser encontrado no link PUBLICAÇÕES do site.

METAS Capa do Manual:
assessoria mais eficiente e
construção de uma sociedade mais justa

Revista

O CREA-PR aprovou a Instrução de Serviço
02/2011, inserida no Manual de Regularização
de Obra do CREA-PR e que estabelece os procedimentos para regularização de obra. Com as alterações implantadas, os profissionais certificados
pelo PEP (Programa de Excelência em Projetos)
e Execução de Edificações terão seus processos
de regularização de obras aprovados automaticamente pelo Conselho. Normalmente, projetos voltados à regularização de obras levam cerca de um
mês para ser analisados pelo Conselho.
“Esta nova instrução é resultado da credibilidade e valorização que o CREA-PR deposita
nos profissionais certificados pelo Programa”,
explica o administrador Claudemir Prattes, coordenador do Programa. A determinação alinha-se
a um procedimento que está sendo implantado
no município de Foz do Iguaçu. Lá, os projetos
arquitetônicos, para a liberação de alvarás efetu-

CREAPR

Instrução é resultado da credibilidade que o
Conselho deposita nos profissionais inseridos no Programa

Leia mais
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Resumo das ações que o SISTEMA CONFEA/CREA pode adotar em uma obra irregular e como legalizá-la. http://migre.me/49z21

Orlando Kissner / AENotícias

MUITA LAMA E CAOS A chuva em Antonina carregou casas e deixou um rastro de destruição; governo decretou estado de calamidade

chuvas e CAOS Prejuízos no litoral somam pelo menos R$ 88 milhões

As águas de março

Revista

CREAPR

Levantamento foi feito pela Defesa Civil e
prefeituras; chuva atingiu mais de 31 mil pessoas

20

As chuvas, que castigaram o Paraná
no final da primeira quinzena de março,
causaram um prejuízo de pelo menos R$
88 milhões na infraestrutura urbana e
rural de Antonina, Morretes, Guaratuba e Paranaguá, as mais atingidas pelas
águas. O relatório preliminar foi elaborado pela Defesa Civil e as prefeituras.
O governador e engenheiro civil Beto
Richa entregou o documento ao ministro da Integração Nacional, Fernando
Bezerra Coelho, que veio ao estado avaliar a destruição.
Entre os custos do prejuízo estão
quedas de pontes, danos em estradas e
na pavimentação urbana, casas e edifícios
públicos destruídos ou danificados, além
de perdas na agricultura.

As chuvas do mês passado castigaram vários municípios do estado. Além
de Morretes, Antonina, Guaratuba e Paranaguá, também foram registrados danos e desalojados em Honório Serpa, São
José dos Pinhais e Mangueirinha, segundo
a Defesa Civil. Boletim de 16 de março
mostrava que haviam 30.968 pessoas
atingidas pelas chuvas no Paraná, a grande maioria no litoral. Estavam desalojadas
14.363 pessoas e mais 2.487, desabrigadas. Havia registro de quatro mortes, duas
em Antonina, uma em Morretes e uma
em Honório Serpa.
O governador decretou estado de calamidade pública para Morretes e Antonina. A medida permitiu agilizar liberações
de recursos para atendimentos emergen-

ciais nas duas cidades. “O governo federal mostrou-se muito solícito e atende
todos os nossos pedidos. A presença do
ministro no Paraná é prova dessa parceria”, disse o governador.
A presidenta Dilma Roussef ofereceu ajuda ao governador. Determinou,
por exemplo, o envio de uma ponte
metálica do Exército, para ser instalada
na rodovia PR-408 e de um helicóptero
militar, usado para içar um equipamento que restabeleceu o tratamento de
água em Paranaguá.
O CREA-PR também cadastrou
profissionais voluntários para auxiliarem, tecnicamente, as prefeituras dos
locais atingidos. O Conselho solicitou
ao CONFEA pedido de recuros, que
custeassem as despesas com deslocamento dos voluntários e de ARTs, entre
outras. (com informações da AENotícias
e Agência Brasil)

O QUE FAZER Transtorno revela falta de preparo, diz presidente do CREA-PR

Resumo dos estragos
provocados pelas chuvas
de março no Paraná
Municípios atingidos 8
Pessoas afetadas 30.968
Pontos críticos nas estradas 21
Casas danificadas 3.006
Casas destruídas 211
Pessoas desabrigadas 2.487
Desalojadas 14.363
Levemente feridas 221
Mortes 4

Fonte: Defesa Civil do Paraná.
Dados de 16 de março de 2011

SOLUÇÃO Cabrini: Agenda Parlamentar
como instrumento para minimizar tragédias
tribuir na estruturação de um planejamento
eficaz e eficiente que minimize os danos causados por estas calamidades”, afirma.

Estradas também sofreram com chuvas
As chuvas também prejudicaram
bastante as condições das estradas.
Segundo levantamento do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do
Paraná), foram afetados com mais gravidade 21 pontos nas PRs 340 (Antonina –
Cacatu – Bairro Alto), 410 (BR-116 – São
João da Graciosa – Antonina) e 408 (BR277 – Morretes – PR-410). A BR-277, de
Curitiba a Paranaguá, teve quatro pontes
avariadas.
A concessionária Ecovia, que administra a rodovia, precisou limitar o tráfego no final de semana de 11 a 13 de
março. O movimento de veículos leves
foi reduzido e os caminhões, liberados
de acordo com a capacidade no pátio do
Porto de Paranaguá.
A BR-376, que liga Curitiba a Santa
Catarina, registrou nove pontos de queda
de barreira, o que provocou a interdição

total da rodovia.
No domingo, 13 de março, o DER-PR
liberou o acesso a Antonina, a última cidade que permanecia isolada. No trecho,
quatro barreiras deslizaram e ocorreu
um afundamento de pista. Nas rodovias
que fazem a ligação entre São João da
Graciosa, Porto de Cima, Cacatu, Bairro
Alto e Morretes, o DER fez vistoria para
liberar as pistas.
A Estrada da Graciosa manteve condições de tráfego, o mesmo ocorrendo
em toda extensão da PR 412, que liga a
BR 101 com Guaratuba e segue em direção a Matinhos, Pontal do Paraná e Pontal do Sul, e no acesso a Guaraqueçaba.
No Primeiro Planalto foi restabelecida o
tráfego nas rodovias ao norte de Curitiba
- Campo Magro (PR 090) e Cerro Azul
(PR 092) - que também foram atingidas
pelas fortes chuvas.

Leia mais
Informações atuais sobre as chuvas no estado, na AENotícias. www.aen.pr.gov.br

CREAPR

A TRAGÉDIA
EM NÚMEROS

principalmente dos agentes públicos. “Só assim teremos uma redução dos efeitos causados por desastres”, afirma. Os cadernos técnicos podem ser consultados no blog Paraná em
Debate (www.paranaemdebate.com.br)
Em março, o CREA solicitou ao CONFEA
recursos de R$ 100 mil para custear despesas
como transporte e ARTs de serviços para envio de profissionais voluntários para os locais
atingidos e também realizou campanha aberta
a toda a sociedade para arrecadação de doações, que foram enviadas aos necessitados.
Segundo o presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Jr, os
transtornos econômicos e sociais mostram a
falta de preparo e inexistência de um posicionamento preventivo em detrimento de outro
puramente reativo.
“Precisamos, além de melhores sistemas
de monitoramento, trabalhar com a contenção
de encostas, dragagem de rios, crescimento
ordenado e estruturação dos municípios para
engrentamento da crise ocasionada pelos desastres naturais. É o momento dos gestores
públicos valorizarem a importância de contar
com quadros técnicos qualificados e especializados. Estes profissionais têm muito a con-

Revista

O CREA-PR e as Entidades de Classe das
áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências
alertam há anos as autoridades e lideranças
sobre a necessidade de investimentos em prevenção de catástrofes. Especialistas afirmam
que mesmo as catástrofes naturais podem ter
seus efeitos minimizados ou até evitados se
as cidades estiverem preparadas. E já existe
tecnologia e conhecimento para isso.
Uma das ações é a Agenda Parlamentar. Por
meio de propostas e diagnósticos, o programa
apresenta aos municípios áreas prioritárias de
investimento para a melhoria da qualidade de
vida da população. Muitas propostas englobam
ações ambientais, como crescimento ordenado
das cidades e que, implantadas, minimizam os
efeitos das tragédias. Para o litoral do Paraná,
por exemplo, uma das propostas é a preservação das áreas de mangue e restingas.
O trabalho gerou o caderno técnico “Prevenção de Catástrofes”, do engenheiro agrimensor Alvadi Coelho. Segundo ele, a publicação ajuda a desenvolver o senso de percepção
e comprometimento por parte da sociedade,

Lenadro Taques

Tragédia mostra demanda por plano de segurança
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JURÍDICO Anotação de Responsabilidade Técnica e sua força interpretativa

A função social da ART
Documento é eficaz para fiscalização pelo Sistema CONFEA/CREA e assegura à
sociedade qualidade no exercício da profissão de engenheiro, arquiteto e agrônomo
por Giseli Valezi Raymundo
Procuradora do CREA-PR

Revista
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do exercício profissional inadequado.
Isso porque as atividades tuteladas
pelo Sistema CONFEA/CREAs envolvem a produção de bens e serviços dos
mais variados. De energia a alimentos,
de meios de transporte a equipamentos
médicos e hospitalares.
Por isso, a função social interligada
à execução de trabalhos técnicos vem
desde a Lei nº 5194/66, por meio de
seu artigo 1º. Seu texto exige que as
profissões de engenheiro, arquiteto e
agrônomo observem os interesses social
e humano. Ou seja, função social.
Assim, citando alguns exemplos, se
há dificuldade para solucionar ou dar
encaminhamento apropriado a cada
caso concreto, dúvida sobre espécies e
montantes das penalidades aplicáveis
ou lacunas na legislação, a função social da ART permite legitimar decisões,
ainda que polêmicas.

Lenadro Taques

CREAPR

A natureza jurídica dos Conselhos
Regionais de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia, de acordo com o art. 1º
do Decreto-Lei nº 8620/46, é a de autarquia. Ou seja, são pessoas jurídicas
de direito público.
A palavra “público” significa que
desempenham atividade representativa
da vontade estatal: proteger o interesse
também público, ao exigir que o exercício profissional não tenha falhas que,
muitas vezes, podem ser fatais, o que
atinge, por consequência, o direito fundamental à vida.
Não basta, contudo, que a legislação atribua tal característica aos Conselhos. É imprescindível que tenham
instrumentos de fiscalização eficazes
para cumprir sua primordial finalidade

institucional. Nesse contexto, a ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica)
concretiza de fato, a supervisão das atividades dos profissionais de tecnologia.
Segundo os artigos 2º e 3º, da Lei
nº 6496/77, a ART define quem são
os responsáveis técnicos por serviços
prestados e, na sua falta, sanções como
multa. Mas a ART não é apenas um
instrumento para verificar irregularidades. Na esfera jurídica, tem nobre
função social. É apta a interpretar e
dar um desfecho a situações de difícil
solução, que envolvam a anotação de
responsabilidade.
A função social da ART permite
ampla e irrestrita proteção à segurança
e incolumidade públicas. Resguarda o
núcleo essencial do direito que cada ser
humano possui de ter a vida assegurada,
de viver com dignidade. O documento
previne riscos e calamidades decorrentes

IMPORTÂNCIA A procuradora do CREA-PR Valezi Raymundo: ART é instrumento que legitima decisões, ainda que polêmicas
Leia mais
O Decreto-Lei 8620/46 que regulamenta as profissões de engenheiro, arquiteto e agrônomo. http://migre.me/42coy

Fotos Lenadro Taques

FOCO Momentos do VII Encontro Estadual do CREAjr-PR. Evento teve duas atividades principais: treinamento dos participantes e desenvolvimento pessoal

CREAjr-PR VII Encontro Estadual reuniu mais de 120 pessoas

Capacitação continuada
Atividades do encontro anual aliam crescimento pessoal e liderança
que engloba a apresentação do programa CREAjr-PR, e a pauta mínima para
2011. A expectativa é que aproximadamente 700 atividades ocorram durante
todo o ano. Na segunda, foram oferecidas atividades de desenvolvimento pessoal para os integrantes dirigentes.
A capacitação pessoal é resultado de
uma parceria entre o CREA-PR e o CIEE
(Centro de Integração Empresa-Escola
do Paraná). Disciplinas suplementares ao
currículo, como cidadania, trabalho em

Engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Jr,
presidente do CREA-PR

“O CREAjr-PR aproxima o universitário das
demandas do mercado de trabalho por
meio de cursos e reuniões do Conselho,
traz apoio à Semana Acadêmica e permite aos participantes desenvolver aspectos
como a liderança e a rede de contatos”
Priscila de Souza Gomes, dirigente do CREA-jr e
estudante de Engenharia de Alimentos na UEM
(Universidade Estadual de Maringá)

Leia mais
O programa e a lista de cursos que o CIEE, em parceria com CREAjr-PR, promove este ano. http://migre.me/49z3x

CREAPR

“Entre os atuais estudantes que participam do CREAjr-PR estão os futuros
membros do Conselho profissional e
autoridades de destaque da vida pública e da iniciativa privada, que integrarão
e defenderão as profissões das áreas
tecnológicas, depois de formados”

equipe, chefia, liderança e potencial criativo são apenas algumas das opções oferecidas a todos os integrantes do CREAjrPR que, segundo o Gerente da Unidade
de Capacitação e Cidadania do CIEECuritiba, Afonso de Miranda Wosny, ganham maturidade. “São conhecimentos
que melhoram o desempenho do jovem,
que chega mais preparado, comunicativo
e com uma visão maior de responsabilidade no meio profissional”, afirma. (por
Patrícia Moskwyn)

Revista

Integrantes do Programa CREAjrPR cumpriram, de 16 a 18 de março, um
importante compromisso: o VII Encontro Estadual do CREAjr-PR, no Hotel
Paraná Suíte, em Curitiba, que reuniu
120 pessoas. O evento anual faz parte da
pauta mínima proposta aos 111 estudantes, que hoje representam um universo
de 10.126 integrantes corporativos de
várias instituições de ensino.
O encontro seguiu duas linhas principais: o treinamento dos participantes,
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piscicultura CREA-PR vai expandir fiscalização da atividade no estado

Por uma boa rede

Trabalho quer garantir
qualidade da produção,
que volta a crescer no
Paraná; decisão veio após
estudo apresentado
no Prêmio Qualidade
e Inovação, criado
pelo Conselho

Divulgação

FARTURA E QUALIDADE
Com fiscalização, CREA-PR vai
garantir procedência de peixes
num momento em que cresce
produção e consumo no PR

Leandro Taques

por Vandré Dubiela
O CREA-PR vai expandir a fiscalização da
rede de produção de peixes no estado. A decisão
veio após a apresentação de um trabalho durante
o 5º Seminário de Fiscalização, no ano passado.
O trabalho foi apresentado no Prêmio
Qualidade e Inovação, criado pelo Conselho,
pelos fiscais da regional de Cascavel do CREAPR. Segundo o estudo,
para que o piscicultor
possa ter controle e
qualidade na produção, a atividadeve ser praticade acordo com
normas técnicas
com a supervi-

são constante de técnicos especializados. Daí a
necessidade de fiscalização. A partir da criação
de um cronograma de ação, os fiscais vão realizar visitas nas propriedades e levantar pontos
importantes para estimular a evolução da atividade.
De acordo com os autores, a piscicultura de água doce é uma atividade de relevância no Paraná e se destaca no país. A
orientação adequada de profissionais tende
a elevar a produção e os índices de qualidade e eficiência.
Com base nos levantamentos feitos, os
autores identificaram um forte potencial
para implementação de políticas públicas,
financiamentos e oportunidades de inserção profissional. Potencial alavancado pela
expansão da indústria da pesca, com novos

frigoríficos e ampliação dos atuais, além da
criação de cooperativas.
Uma das ferramentas usadas para localizar as áreas de exploração da piscicultura no
Paraná será o Google Earth, programa de
computador da empresa americana Google.
Mostra o globo terrestre em formato tridimensional, construído por intermédio de
imagens de satélite.
De acordo com a arquiteta Vanessa Moura, facilitadora da Assessoria de Planejamento
e Controle de Fiscalização do CREA-PR, o trabalho apresentado durante o seminário serviu
para resgatar a piscicultura e estendê-la a todo
o Paraná. “A presença de um profissional do
Conselho é de extrema importância para aprimorar a atividade e elevar o retorno financeiro
dos piscicultores”, diz.

PARA MELHOR Vanessa Moura: profissional do Conselho é de extrema importância para aprimorar piscicultura no PR

BENEFÍCIOS Fiscalização eleva ganho e expande negócios de piscicultores

Para autores, assistência amplia oportunidades

Engenheiro
aponta tendência
de crescimento

Aílton Santos

Ex-conselheiro do CREA-PR e coordenador
da Superintendência Estadual do Ministério da
Pesca e Aquicultura em Curitiba, o engenheiro
de pesca Luiz de Souza Viana acredita que a
tendência é de crescimento ainda mais acelerado da piscicultura, a partir do reforço do CREAPR na fiscalização.
O consumo per capita está em alta. “De
2007 a 2009, já tínhamos um consumo anual de
nove quilos por pessoa. Número acima das nossas expectativas. Esperávamos que essa marca
fosse estabelecida apenas neste ano”, diz.
O aumento do consumo ocorreu em todo
o país. Dois fatores impulsionaram: o crescimento econômico e o trabalho de nutricionistas na divulgação dos benefícios do consumo
de peixe para a saúde. A meta para 2013 é um
novo recorde: 12 quilos per capita. Segundo o
engenheiro, entre 2003 e 2005 o Paraná já foi
o principal produtor nacional de tilápia. “Hoje,
ocupamos a quarta posição”.
Leia mais Itaipu incentiva
cultivo de peixes como
alternativa sustentável.
http://migre.me/49z4T

“Ao oferecer um produto de melhor qualidade e dentro dos padrões técnicos exigidos
pelo mercado, o piscicultor amplia o seu ganho e expande os negócios. Abre um leque de
oportunidades comerciais”.
Segundo Canci, o Oeste é uma das regiões mais promissoras do setor no Paraná.
Destaque para os municípios de Toledo, Maripá, Assis Chateaubriand, Marechal Cândi-

do Rondon e Quatro Pontes. “É um polo da
piscicultura”, diz.
A principal espécie cultivada nos viveiros
do Oeste é a tilápia. Há cinco anos, o CREAPR fiscalizava a atividade. Mas com a queda
na produção, o trabalho foi interrompido.
“Hoje, a mentalidade é outra, com piscicultores contratando profissionais para melhorar a
qualidade do produto”, afirma Canci.

A PRODUÇÃO DE PEIXES NO Pr
Veja números e métodos de criação

70%
da produção de peixes no Paraná é da espécie tilápia

31
mil toneladas de peixes foram produzidas no Paraná ano
passado. Além de tilápia, destacam-se a produção de
pacu, carpa, pintado e dourado

15%
é a expectativa de crescimento da produção este ano,
segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura

Paraná produz peixes de três maneiras
Viveiro Produção de peixes em tanque, com controle de entrada e saída de água.
Açude Viveiro de produção de peixes por interceptação de um curso de água. Não possui
controle de entrada e saída, porém há dreno e vertedouro para controlar o volume de água.

Saiba mais no site do ministério www.mpa.gov.br

Os autores do trabalho “Piscicultura, Atividade Comercial”, são os fiscais do CREA-PR
Geraldo Canci, Emílio Augusto Ferro, Ingrid
Marga Bischof e Joacir Francisco Besso.
Conforme o técnico em eletromecânica
Geraldo Canci, entre os benefícios da fiscalização da atividade, está a de garantir assistência técnica adequada e, com isso, qualidade e segurança dos peixes comercializados.

Tanque-Rede Modalidade de cultivo de peixes em alta densidade de estocagem, também
chamadas de gaiolas.

PARA CRESCER

Ministério da Pesca financia pequenos, médios e grandes piscicultores

Plano Safra das Águas Para investimento, custeio, comercialização e infraestrutura
produtiva.
Profrota Pesqueira Oferece recursos para investimento a
taxas subsidiadas. Financia aquisição, construção, conversão, modernização, adaptação e equipagem de embarcações pesqueiras.
Pronaf Mais Alimentos Linha de investimento de até R$
100 mil para substituição, conservação e modernização de
embarcações.

os técnicos

Paraná, o estado
da engenharia
de hidroenergia
por Antonio Fernando Krempel
Chegamos ao último mês do primeiro trimestre com a confirmação de algo fundamental para
a economia do nosso estado: uma empresa paranaense como referência nacional em engenharia
de hidroenergia. No Paraná, está concentrada
a maior parte dos projetos de obras relevantes
do segmento hidrelétrico. As usinas que estão
em processo de implantação no Brasil têm uma
potência instalada que poderá gerar um volume
adicional de energia elétrica de 26,2 mil MW nos
próximos dez anos. Mais de 80% deste total virá
de usinas, cujos projetos de engenharia são responsabilidade de uma empresa, sediada em Curitiba, a Intertechne Consultores S.A.
Toda esta energia que será gerada vai auxiliar
no atendimento à demanda do consumo interno,
definida pelo Plano Decenal de Expansão de Energia 2019, do Ministério de Minas e Energia. Esta
geração também acompanhará o desenvolvimento econômico do Brasil, que deverá crescer a uma
taxa de 5,1% ao ano no período.
A participação da Intertechne na elaboração
de projetos para usinas do setor aumentou nos
últimos anos e a perspectiva é que cresça ainda
mais. As hidrelétricas que entraram em operação
no período de 2001 a 2010 no país, têm potência
instalada que pode gerar um volume adicional de
energia elétrica de 17,1 mil MW, e cerca de 15%
deste total veio das usinas com participação da
Intertechne. Hoje, as cinco maiores hidrelétricas
em processo de implantação contam com os pro-

jetos da empresa paranaense e estas responderão
pela geração de 78,6% do total da energia prevista até 2019.
O grande destaque é para a participação do
Paraná na Usina de Belo Monte – que será a segunda maior do Brasil, atrás somente de Itaipu,
e a terceira maior do mundo. Além dos projetos
que estão com a Intertechne, líder do Consórcio
de Projetistas, o Lactec (Instituto de Tecnologia
para o Desenvolvimento), através do Cehpar
(Centro de Hidráulica e Hidrologia Professor
Parigot de Souza), desenvolve o modelo reduzido que vai simular o funcionamento e orientar
a construção da hidrelétrica, no Rio Xingu, no
Pará. A réplica ocupa uma área de 2,7 mil m²
no pavilhão do Lactec, em Curitiba, e, assim que
concluída, será testada por 24 meses.
No país, poucas instituições seriam capazes
de desenvolver este tipo de empreendimento. A
contratação do instituto para este projeto consolida a posição do Paraná e marca o estado como
referência nacional e internacional para a engenharia de hidroenergia.
O estado ainda tem muito a mostrar e a fazer para o desenvolvimento do mercado hidrelétrico. Além das empresas e instituições locais,
o estado forma e exporta mão-de-obra especializada nesta área para outras regiões do Brasil e
para todo o mundo. São engenheiros, geólogos,
técnicos, projetistas e profissionais de diversas
áreas que são formados aqui e contribuem para
que, cada vez mais, o Paraná seja referência na
Hidroenergia Brasileira.
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Diretor Presidente da Intertechne Consultores AS, é engenheiro civil formado pela UFU (Universidade Federal
de Uberlândia) em 1978, com especialização (E-MBA) em Marketing pela FGV (Fundação Getúlio Vargas),
especialização em Gestão de Empresas pela PUCPR e Universidade de Austin – Texas. Mestre em Gestão
por Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (Universidade de Lille, França). Atua na Intertechne desde maio
de 2003. Teve participação abrangente em vários assuntos ligados ao planejamento, projeto e construção de
empreendimentos hidrelétricos, de distribuição de gás natural e de infraestrutura. Conta com mais de 30 anos de
experiência em gestão e projetos executados no Brasil, América Latina e África.

O Paraná tem se destacado na produção agropecuária nacional, principalmente na produção leiteira, com novas tecnologias,
ao investir no aprimoramento genético das raças e implementar
sistemas de manejo de ponta. Segue uma tendência mundial na
busca de alta produtividade a baixos custos, através da intensificação da produção animal.
Hoje, o município de Castro é o maior produtor nacional,
com 138,383 milhões de litros produzidos em 2008 (IBGE,
2010). O modelo de manejo da produção pecuária leiteira no
município é predominantemente por confinamento total (15%)
ou semi-confinamento (69%). Favorece o armazenamento de
grandes quantidades de resíduos em pequenos espaços (KIRCHOF, 2008). Os principais resíduos gerados são os dejetos que,
conforme o manejo usado, podem agregar valor à atividade produtiva, ou, quando mal administrados, gerar efeitos negativos,
como a poluição das águas e dos solos.
Estes produtos restantes da etapa final da atividade concentram
grande parte da energia usada neste sistema produtivo, pois mostra
grande potencial quanto ao seu aproveitamento.
A fim de mitigar custos ambientais e gerar receitas excedentes,

o uso da biomassa, com fins energéticos, tem se expandido com o
aproveitamento de resíduos dos processos agropecuários. Contribuem tecnologias como da biodigestão, geram energia e biofertilizantes, e permitem a reciclagem orgânica e saneamento do
meio ambiente.
A produção de energia a partir de biomassa, com dejetos de origem bovina, é uma possibilidade de diversificação da matriz energética, ao aproveitar o potencial da região, em consonância com os
objetivos da Política Energética Nacional, que prevê a busca por soluções de cunho regional, com uso de fontes renováveis de energia,
mediante o aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e
das tecnologias aplicáveis (TOMASQUIM, 2003).
Neste contexto, a produção de bioenergia, a partir de dejetos
bovinos, colabora com o desenvolvimento sustentável da atividade e com a minimização de impactos ambientais. Um novo
paradigma se faz necessário, de modo a buscar novas alternativas
de produção que diminuam os danos ao meio ambiente e permitam a reutilização e renovação de seus recursos. Isto garantirá às
gerações futuras um meio ambiente que lhes propicie qualidade
de vida e perspectiva de futuro.
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por Edmir R. Kirchof
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A favor do desenvolvimento
sustentável. A produção
de bioenergia com
dejetos bovinos
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O autor Edmir R. Kirchof
Engenheiro Civil formado pela UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) (1999); especialista em Gestão Ambiental pela UFPR (Universidade Federal
do Paraná) (2008); mestrando em Bioenergia pela UEPG (2010); superintendente de Pesquisa, Planejamento e Gestão Territorial da Prefeitura Municipal de
Castro; vice-presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Castro e presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Castro.
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Análise do uso de pavimentos
permeáveis nas calçadas
do centro de Curitiba
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Adotar medidas de controle no auxílio à drenagem, como a implantação
de pavimentos permeáveis, é uma solução ideal em áreas urbanizadas que sofrem constantes alagamentos, caso do centro de Curitiba. A alternativa pode
proporcionar uma redução dos volumes escoados por viabilizar a infiltração no
solo de praticamente toda a água de chuva.
Segundo estudo de mapas e dados do IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba), o Centro de Curitiba apresenta aproximadamente 270.000m² de calçadas. Desta área, 75% são de pavimentos impermeáveis (pedra portuguesa e lousa de pedra), 20% de pavimento semi-permeável
(bloco de concreto) e 5% de outros materiais.
Para analisar a eficiência do uso de pavimentos permeáveis nas calçadas, a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), fez um
experimento para simular a intensidade de chuvas habituais em Curitiba,
com protótipos dos pavimentos existentes e a alternativa de um modelo
de concreto poroso (permeável). Os pavimentos foram testados em um
equipamento chamado Simulador de Chuvas, que tem o objetivo de demonstrar, em menor escala, alguns dos processos físicos encontrados em
hidrologia.
Com base nos resultados da simulação, foi usado um demonstrativo em
escala real da vazão escoada superficialmente nas calçadas, usando como estudo de caso a área revitalizada recentemente da Rua Marechal Deodoro e a área
total de calçadas do centro de Curitiba. Os dados encontrados mostram uma
redução significativa do volume de água que é escoada hoje e do que escoaria
se fossem adotados outros revestimentos. A revitalização da Rua Marechal
Deodoro proporcionou uma redução em torno de 30%. Porém, se neste caso,
assim como nas demais calçadas do centro, houvesse substituição por apenas
blocos de concreto, esta redução seria aproximadamente de 40%. E se, como
outra alternativa, fosse adotado o concreto poroso, chegaria a até 90%.
Estes resultados mostram que adotar pavimentação permeável em grandes centros urbanos incide significativamente na prevenção contra enchentes
e alagamentos. Isto porque grande parte da água que escorre pelos condutos
dos sistemas de drenagem pode ser infiltrada através do solo e conduzida ao
leito dos rios e córregos pelo lençol subterrâneo. Vale lembrar que o estudo
realizado refere-se apenas a revestimentos de pavimentação, se não levarmos
em consideração contra pisos e subsolos, que apresentam grande interferência
na capacidade de infiltração total.

A autorA Luciana Ormond Zapp
Arquiteta e urbanista formada pela PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná),
engenheira de Produção Civil, formada pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do
Paraná). Foi arquiteta Residente Técnica da Secretaria de Obras Públicas de 2006 a 2008 e
atua como engenheira civil no município do Rio de Janeiro.
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por Edson Luiz Cássaro Junior, Maria Cecília Ferreira
Santiago, Miriam Santin e Osvaldo Tarelho Junior
A partir dos anos 90, com a evolução do conceito de desenvolvimento sustentável,
muitas empresas adotaram uma postura diferente em relação às questões ambientais.
Deixaram de ser tratadas com ações pontuais de correção para ocuparem uma função
administrativa, contemplada na estrutura organizacional e interferem no planejamento
estratégico. A gestão ambiental empresarial pode ser definida como um conjunto de
políticas, programas e práticas, administrativas e operacionais, que levam em conta a
saúde, segurança das pessoas e a proteção do meio ambiente. Tudo isso através da eliminação ou mitigação de impactos e danos ambientais, como resultado do planejamento,
implantação e operação de empreendimentos ou atividades que incluam todas as fases
do ciclo de vida de um produto.
Neste contexto, dentre os setores da economia, o de transportes têm sido alvo de
inúmeros questionamentos quanto à geração de resíduos, principalmente o descarte de
pneus velhos. Uma tentativa de reaproveitamento destes componentes seria o processo
de recauchutagem. Nesta operação, há a formação de passivos ambientais, que podem
causar impactos econômicos e sociais às empresas do ramo. Motivo: ausência de um
gerenciamento adequado de substâncias remanescentes sólidas e gasosas e de monitoramento das fontes geradoras de ruído e calor. Outro ponto crítico é a manutenção
regular dos equipamentos utilizados na linha de produção com o intuito de garantir seu
funcionamento contínuo e evitar acidentes.
Em um ambiente fabril, o operador manuseia matérias-primas como borracha, adesivos e metais e se expõe ao risco de aspiração de materiais particulados plásticos, poeira
em suspensão e vapores de cola. Se não descartados criteriosamente, tais resíduos e
efluentes podem provocar alterações intensas no solo, na água e no ar, além de causarem
danos a todas as formas de vida e comprometem os ecossistemas locais.
Em contrapartida, tão ou mais eficaz que a destinação e tratamento dos resíduos é a
necessidade de produzi-los em menor volume e reaproveitá-los quando possível.
Logo, a atividade de recauchutagem pode ser muito impactante, uma vez que seus
meios de produção estão intimamente ligados a aspectos ambientais. A gestão ambiental, neste sentido, tem se revelado como uma das mais importantes atividades desenvolvidas no âmbito organizacional e a adoção de um SGA pode viabilizar rotinas orientadas
à prevenção e ao compromisso com o controle ambiental.
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Paraná Estado e entidades traçam panorama de investimentos por setor

o caminho do

COMO FAZER Pátio do Porto
de Paranaguá e rodovia. Desenvolvimento do Paraná pede estratégias
claras e participação de entidades de
classe com diretrizes e projetos

desenvolvimento
Prioridade é resolver gargalos na infraestrutura
que impedem o PR de crescer de forma sustentável
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É consenso entre entidades, especialistas e governo: para que o Paraná siga se
desenvolvendo, o fundamental é investir
pesado em infraestrutura de logística. Para
o presidente do CREA-PR, engenheiro
agrônomo Álvaro José Cabrini Júnior, as
prioridades são a rede de rodovias (grande
parte de 25 anos atrás) ferrovias, hidrovias,
aeroportos e o Porto de Paranaguá. Destaca
ainda a necessidade do estado investir em
saneamento - fornecendo 100% da coleta
e tratamento de esgoto - e ocupar o que for
possível de seu potencial energético.
“Para isso tudo é preciso melhorar
a gestão. Significa requalificar os quadros técnicos, já que hoje temos falta
de profissionais, o que prejudica a ela-

boração de projetos e até a fiscalização
das obras”, afirma.
Segundo o presidente da Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná),
Rodrigo da Rocha Loures, o setor produtivo paranaense depende diretamente dos
investimentos em infraestrutura do governo do estado para ganhar competitividade.
Já no setor agropecuário, da mesma forma,
aponta os gargalos logísticos como inibidor
do desenvolvimento pleno do campo.
O próprio Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), que pertence ao governo do estado,
reconhece as carências do setor produtivo
paranaense. O instituto divulgou uma estimativa de crescimento de 8,3% do PIB
(Produto Interno Bruto) paranaense em
2010, acima da média nacional. Mas para

o diretor-presidente do órgão, economista
Gilmar Mendes Lourenço, o número não
vai se repetir. Entre os fatores, os cortes orçamentários anunciados pelo governo federal e, principalmente, a “perda de dinamismo estrutural da economia do estado”. Ou
seja, falta investimentos, principalmente
em infraestrutura.
O secretário estadual do Planejamento, engenheiro eletrônico Cassio Taniguchi,
diz que para o desenvolvimento acontecer
de forma igualitária entre as regiões do
estado, os investimentos serão prioritariamente dirigidos para as regiões com IDH
(Índice de Desenvolvimento Humano)
abaixo da média estadual. “O objetivo é
procurar desenvolver as áreas deprimidas
economicamente através de ações como a
formação de Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que irão definir as obras
prioritárias nas regiões, em conjunto com
o governo”, explica.

Continua nas páginas 31, 32 e 33
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TANTO QUANTO
Rodrigo Rocha Loures,
presidente da FIEP,
para quem “infraestrutura
virtual é tão
importante quanto
infraestrutura física”

Infraestrutura e logística

“A infraestrutura virtual tornase cada vez mais
tão importante
quanto a infraestrutura física”
Rodrigo da Rocha Loures,
presidente da Fiep

Investimentos devem priorizar integração de modais

. Pensando em concentrar as demandas nesse sentido, CREA-PR, FIEP (Federação das Indústrias do Estado
do Paraná), Sicepot (Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado do Paraná) e IEP (Instituto de
Engenharia do Paraná) se uniram para elaborar o PELT 2020 (Plano Estadual de Logística e Transporte para o
Estado do Paraná).

“Por causa de
gargalos logísticos, toda eficiência na lavoura
acaba diluída da
porteira para fora”

. Durante seis meses, as entidades levantaram informações sobre a situação do transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário, portuário e aeroportuário no estado, além de estudar a intermodalidade entre eles.

Nilson Camargo, engenheiro
agrônomo da Faep

. “Na condição de facilitador, o estado deve também investir em eficientes redes de armazenagem e de transmissão de informações, para consolidar o Paraná como importante elo logístico na América do Sul.”

. Segundo o presidente do Sicepot, engenheiro civil Sérgio Piccinelli, o trabalho já rendeu resultados práticos,
como o anúncio das tratativas referentes ao projeto final de engenharia, consignação de verbas e, finalmente,
em futuro próximo, a construção da BR-101 no Paraná, no trecho entre Garuva e o Porto de Paranaguá.
. A rodovia irá encurtar o trajeto em 80 quilômetros. “O caderno com as sugestões de plano logístico
para os próximos 20 anos está pronto e foi entregue ao governo do estado. Agora é só cobrar a execução
das obras”, conclui.

Indústria, Comércio, Ciência e tecnologia

Governo anuncia modernização de Paranaguá
. O setor industrial paranaense recebeu, otimista, dois anúncios recentes feitos pelo governo do
estado. Um deles foi a tão esperada modernização do Porto de Paranaguá. O segundo trata-se de
uma estrutura menos palpável, mas tão importante quanto o investimento em estradas ou qualificação profissional: a banda larga da Copel Telecomunicações.
. Para o presidente da Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), Rodrigo da Rocha Loures,
“a infraestrutura virtual torna-se cada vez mais tão importante quanto a infraestrutura física, especialmente para as empresas modernas e inovadoras”.
. De acordo com o secretário estadual da Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul, engenheiro civil
Ricardo Barros, o governo quer uma maior articulação das indústrias paranaenses. Além do já anunciado
programa Paraná Competitivo, de incentivos fiscais para atrair empresas, também estão em fase de estudo os programas Paraná Competitivo da Infraestrutura, da Qualificação de Mão-de-Obra e do Crédito.
. Já para o setor de ciência, tecnologia e inovação o estado prevê investir R$ 218,7 milhões. As prioridades para o setor serão definidas pelo CCT-PR (Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia).

“A falta de profissionais no
quadro técnico
prejudica a elaboração de projetos e a fiscalização das obras”
Álvaro Cabrini Jr.,
engenheiro agrônomo e
presidente do CREA-PR

CREAPR

. De acordo com o secretário da Pasta, engenheiro civil José Richa Filho, é obrigação do agente público
promover ações em projetos e obras que atendam os portos, rodovias, aeroportos, ferrovias e que resgatem
o setor hidroviário.
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. Reivindicação geral dos diversos setores produtivos paranaenses, o governo do estado admite que os investimentos em infraestrutura e logística devem considerar as necessidades multimodais.
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FOCO Energia e Plano Estadual de Logística e Transportes são destaques

Entidades elencam prioridades por setor
No setor de energia, um plano em
fase de elaboração pela CEEE (Câmara
Especializada de Engenharia Elétrica) do
CREA-PR vai definir qual a melhor opção
para o estado: 100 alagamentos (pequenas centrais hidrelétricas utilizam queda
de um rio) ou uma usina nuclear.
O coordenador da câmara, engenheiro elétrico Antonio Carlos Dequech José,
argumenta ser imprescindível o investimento em projetos inteligentes e eficientes, além de pesquisa e inovação. Por
outro lado, o Pelt 2020 (Plano Estadual
de Logística e Transportes) já tem definidas as necessidades de infraestrutura por
setor. Veja ao lado.

Prioridades do Plano Estadual de Logística e Transporte
1. Construção de dois novos trechos nas BR-153 e BR-158, que seriam
um corredor Norte-Sul e uma alternativa para quem vai para a Região
Norte do país, respectivamente.
2. Construção do contorno ferroviário de Curitiba, de novos ramais que liguem Paranaguá a Guarapuava, Cascavel até Foz do Iguaçu e outro para
Guaíra. Uma linha de passageiros entre Maringá e Cascavel e um trem de
alta velocidade entre Curitiba e São Paulo.
3. O Porto de Paranaguá precisa de investimentos para a construção do
Cais Oeste, o aprofundamento do canal de acesso e modernização do
corredor de exportação.
4. O setor aéreo demanda uma pista de carga no Aeroporto Afonso Pena,
em São José dos Pinhais, e a ampliação da estrutura dos aeroportos em
Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu.

APPA/Rodrigo Leal
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Agricultura

Parcerias são estratégia para desenvolver agronegócio
. Assim como em outros setores produtivos, o desenvolvimento da agropecuária paranaense também depende dos
investimentos em infraestrutura como um todo.
. Segundo o engenheiro agrônomo e economista da Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), Nilson
Hanke Camargo, toda a eficiência adquirida na lavoura acaba diluída da “porteira para fora”.
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. A razão são gargalos, especialmente logísticos, como a falta de ferrovias e a pouca produtividade do
Porto de Paranaguá, que acarretam custos adicionais e prejudicam diretamente a ponta da cadeia produtiva, no caso, o produtor.
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. Há poucos meses no comando da Pasta, o secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, economista
e técnico agrícola Norberto Ortigara, ainda estuda quais as prioridades de investimentos para o setor. A
secretaria tem reunido representantes de instituições privadas para firmar parcerias público-privadas, em
apoio ao desenvolvimento do agronegócio paranaense.
. O próximo passo será diagnosticar as cadeias produtivas e definir ações para solucionar os entraves em cada uma
delas. Camargo aponta, pelo menos, uma dificuldade do setor que poderia ser resolvida com uma parceria entre
governo-iniciativa privada: a pesquisa no país para exploração e produção de fertilizantes.

Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Cidades dependem de infraestrutura comum
. A Secretaria Estadual do Planejamento tem o papel de coordenar, articular e facilitar as
ações. A Pasta detalha os principais investimentos nas diversas áreas.
. Segundo o secretário e engenheiro eletrônico Cássio Taniguchi, “eles serão basicamente em
logística e envolverão rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e portos secos”.
. Dentro da perspectiva do desenvolvimento urbano dos municípios paranaenses, o presidente
do Senge-Pr (Sindicato dos Engenheiros do Paraná), engenheiro civil Valter Fanini, destaca
que as cidades são dependentes das infraestruturas de uso comum, principalmente ligadas à
logística de movimentação de cargas e passageiros, em longas distâncias.
. “Há muito tempo não se tem notícias de qualquer investimento significativo nestas áreas.
Portanto, o melhor investimento que o governo do estado pode fazer no momento é reestruturar seus órgãos técnicos de planejamento, programação e projetos, pois recursos financeiros
para investimentos sem recursos técnicos, é o caminho para o desperdício”.
. O governador e engenheiro civil Beto Richa já anunciou a intenção de criar a Agência de Desenvolvimento do Paraná. O principal papel do órgão será priorizar ações que gerem emprego e renda.

Conselhos temáticos

Entidades pedem canal direto com governo
Estabelecer canais de comunicação diretos entre governo do estado e a sociedade civil organizada é o que planejam o CREA-PR e o IEP (Instituto de Engenharia do Paraná), ao sugerirem
a retomada dos chamados Conselhos Temáticos.
. Muito ativos na década de 80, eles tinham caráter consultivo sobre a definição de programas e ações, principalmente nas áreas de transporte rodoviário e energia.
. Segundo o vice-presidente do IEP, engenheiro civil Nivaldo Almeida Neto, a ideia é reativar
os dois conselhos (ao atualizar o conceito de rodovia para transporte intermodal) e ainda,
ampliar para temas como o saneamento básico, por exemplo.
. A importância desses canais, na opinião de Almeida Neto, está em conseguir levar as boas
ideias, que muitas vezes estão voltadas para um negócio específico, ao governante.
. O governador Beto Richa se mostra receptivo à iniciativa. “Tanto o CREA-PR quanto o Instituto de Engenharia foram importantes parceiros nossos durante a gestão na Prefeitura de
Curitiba. Vamos reproduzir esta parceria no estado, sem dúvida, até porque um dos princípios
de nossa gestão é o diálogo com a sociedade e com as entidades representativas dela”.

Recursos previstos pelos
governos Federal e Estadual

2,16

bilhões de reais são os
investimentos previstos pelo
governo do PR em 2011*

1,1

bilhão de reais deve ser
investido na modernização
do Porto de Paranaguá em
nove projetos por quatro anos.
Dinheiro do governo estadual,
do PAC 2 e setor privado. Entre
os projetos, a reestruturação do
corredor de exportação

PAC 2 (em bilhões de Reais)
Em todo o país, de 2011 a 2014
Energia
Minha Casa, Minha Vida
104,5
Cidade Melhor**
57,1
Água e Luz Para Todos
30,6
Comunidade Cidadã***
23

461,6

* Segundo o governador e engenheiro civil Beto Richa, ainda será concluído um mapeamento econômico e financeiro de todas as áreas da administração
estadual, com indicações da capacidade de investimento do estado. Só então os investimentos serão
projetados de forma mais consistente.
** Inclui obras em saneamento, prevenção em áreas
de risco, mobilidade urbana e pavimentação.
*** Construção de UPA (Unidades de Pronto Atendimento), UBS (Unidades Básicas de Saúde), creches e
pré-escolas, quadras esportivas nas escolas, praças
do PAC e postos de polícia comunitária.
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PLANO O governador Beto
Richa pretende criar a Agência
de Desenvolvimento do Paraná
e também aprova a volta
dos Conselhos Temáticos.
“Um dos princípios de nossa
gestão é o diálogo com a
sociedade e com as entidades
representativas dela”

As prioridades da secretaria
especial para a Copa 2014.
33
http://migre.me/49yZN

Rodrigo Leal / Appa

TUCUMANN Empresa tem 21 anos e há 10 conquistou NBR ISO 9001:2008

Qualidade

Divulgação

precoce
Construtora Tucumann
atua em obras de grande
porte e é reconhecida
em áreas como rodovias,
indústrias e infraestrutura

FAZ DIFERENÇA Terminal de Contêineres do Porto de Paranaguá e recuperação da
estrada no PR, obras da Tucumann Engenharia e Empreendimentos no estado: qualidade certificada

5 empreendimentos da empresa
1. Mais de 3.000.000 m2 de pavimentação realizados para o DER/PR entre obras de
implantação, restauração e melhorias nas estradas do Paraná.
2. Diversas obras em Curitiba, como drenagem e pavimentação urbana, construção de
escolas, posto de saúde e moradias populares.
3. Obras civis, reforma e ampliação do cais no TCP (Terminal de Contêineres do Porto
de Paranaguá) e execução de 200 metros de cais.
4. Na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), terraplanagem, drenagem e
pavimentação para implantação da unidade industrial da empresa no Paraná.
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5. Execução de terraplanagem e pavimentação na unidade da Klabin, em Telêmaco Borba.
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Quadro técnico
Criada em 1990 pelos sócios e engenheiros civis José Maria Ribas Müller e João
Achilles Grenier Glück, hoje diretores geral e técnico, respectivamente.
Diretor administrativo engenheiro civil Rafael Ribeiro dos Santos Glück.
Engenheiros civis Cezar Martins, Iana Carolina Luppi, Luiz Felipe da Silva Giublin, Luiz
Gustavo Gebran Villaça, Rafael Scandelai de Andrade, Rinaldo Horst, Rodrigo Tamm do
Amaral, Ronald Werner Floeter e Tiago Ferri.

Com 21 anos de mercado, a Tucumann
Engenharia e Empreendimentos, de Curitiba, conquistou há 10 o certificado NBR ISO
9001:2008. A certificação garante que a empresa segue normas internacionais de gestão de
qualidade. Estas normas são definidas pela Organização Internacional de Normalização (International Organization for Standardization)
-daí a sigla ISO-, com sede em Genebra, na Suíça, e que cuida da normatização de produtos e
serviços em todo mundo. NBR é a versão brasileira da norma internacional. O CREA-PR conquistou o mesmo certificado no final de 2010.
De acordo com a responsável pela Qualidade
da empresa, engenheira civil Iana Carolina Luppi, a meta é que os projetos executados pela Tucumann sejam concluídos no prazo e qualidade
especificados. “A ISO define a política da qualidade da empresa, os processos e procedimentos
com os quais nossos colaboradores estão comprometidos”, explica Iana.
A Tucumann atua na áreas de construção civil
de grande porte, como terraplanagem, drenagem
e pavimentação. É reconhecida pela qualidade em
segmentos como obras rodoviárias, industriais,
além de infraestrutura portuária e aeroportuária.
Entre as empresas de renome que integram o seu
casting, destaque para a Cataratas do Iguaçu SA,
Caminhos do Paraná SA e Terminal de Contêineres de Paranaguá.
No setor de energia, integra com outros grupos empresariais a EPP Energia, empresa que
atua no estudo e implantação de usinas hidrelétricas e parques eólicos. (por Vandré Dubiela)

Leia mais
Saiba o que é e conheça em detalhes a certificação NBR-ISO 9001:2008. http://migre.me/41BkO

Agenda Parlamentar Programa 2011 chega aos 399 municípios do Paraná

Mais e melhor
Abrangência agora é nacional e tem novidades como
os Estudos Básicos de Desenvolvimento Regional

AGENDA PARLAMENTAR 2011

O CREA-PR ampliou a Agenda Parlamentar, que passou a ter abrangência nacional, atingindo, além dos 399 municípios do
Paraná, também todo o poder público: vereadores, deputados, prefeitos, governador,
senadores, secretários e ministros.
Em 2011, a Agenda acontecerá em três
etapas distintas (veja em detalhes ao lado)
e, além de manter a elaboração de propostas para os municípios, terá outro grande
produto: os EBDR (Estudos Básicos de Desenvolvimento Regional). Diagnósticos elaborados pelo CREA-PR, mostram ao gestor
como e onde ele consegue recursos e com
qual finalidade.
“Esta visão mais prática do trabalho permitirá entregar nas mãos dos gestores um relatório pronto, com recursos disponíveis em fundos

No final de fevereiro, uma comitiva liderada
pelo presidente do CREA-PR, engenheiro
agrônomo Álvaro Cabrini Jr, mais diretores,
conselheiros, coordenadores de Câmaras
Especializadas do Paraná e presidentes de
entidades de classe, participou do 6o Encontro
de Lideranças do Sistema CONFEA/CREA, em
Brasília. Entre a vasta programação, a comitiva
visitou os gabinetes dos parlamentares e
se reuniu com o presidente da Câmara dos
Deputados, Marcos Maia (PT/RS).
Nos encontros, apresentaram a Agenda Parlamentar 2011 e entregaram ofícios com datas
dos eventos para a adesão dos parlamentares.
Confira o formato do programa para este ano:

Lideranças nacionais
conhecem o programa

Patrícia Blümel

e programas do governo e para que tipo de
obra eles podem ser utilizados”, explica o
administrador Claudemir Prattes, coordenador do programa.
O CREA-PR também editará novos
cadernos temáticos, como os lançados
anteriormente – com temas como mobilidade urbana, acessibilidade, cercas
eletrificadas, conservação de solos e da
água, entre outros – e que trazem orientações aos gestores públicos. “Daremos
continuidade à parceria com entidades
como a FIEP, a ACP, Acampar e Faciap.
O poder público será auxiliado pelo conhecimento dos nossos profissionais.
Um trabalho em conjunto em prol do
desenvolvimento do estado”, resume
Prattes. (por Daniela Licht)

AGENDA ESTADUAL
Assembleia Legislativa
Debate 1 Curitiba
Debate 2 Foz do Iguaçu
PRODUTOS Projetos de lei, EBDR (Estudos
Básicos de Desenvolvimento Regional)

NOVO TEMPO Álvaro Cabrini apresenta a Agenda Parlamentar 2011.
Programa tem novidades, foco nacional e atendimentos a todos os municípios do PR

Consulte as datas no blog
www.paranaemdebate.com.br

Leia mais
A expectativa das entidades de classe com a Agenda Parlamentar 2011. http://migre.me/49z5N
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AGENDA LOCAL
96 encontros nas regionais do CREA-PR:
APUCARANA
CASCAVEL
CURITIBA
LONDRINA
MARINGÁ
PATO BRANCO
PONTA GROSSA
PRODUTOS Palestras e Cadernos Técnicos.

CREAPR

AGENDA REGIONAL
Apucarana
Cascavel
Curitiba
Londrina
Maringá
Pato Branco
Ponta Grossa
PRODUTOS Cadernos Técnicos, Palestras Técnicas e EBDR.
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GT Infraestrutura das Escolas do PR CREA-PR é convidado a participar

Um raio x

das escolas
Grupo de Trabalho da Secretaria Estadual
de Educação vai avaliar condições de
operação das escolas estaduais do Paraná
por Daniela Licht
O CREA-PR participa do Grupo de
Trabalho Infraestrutura das Escolas Estaduais do Paraná, a pedido do secretário
estadual de educação e vice-governador,
Flavio Arns, para auxiliar na estruturação
da fiscalização e vistoria das condições
das escolas paranaenses.
“A parceria do governo do Paraná
com o CREA-PR e IEP é fundamental
para que tenhamos, em curto espaço
de tempo, um diagnóstico da situação
estrutural das escolas da rede estadual. Ao conhecer esta realidade e definir
prioridades, buscaremos o apoio dos en-

genheiros e arquitetos do Paraná, para
atuarmos juntos com as escolas estaduais,
na elaboração e acompanhamento dos
projetos necessários para reformas e ampliações”, diz Arns. “O apoio técnico e o
engajamento do Conselho nesse mutirão,
a favor das nossas instituições de ensino,
são fundamentais para que consigamos
mudar o quadro atual. Pede uma ação
imediata do governo”, completa.
Para o Conselho, a principal finalidade do trabalho é garantir a segurança
das crianças, ao mesmo tempo em que
amplia o campo de atuação dos profissionais ligados ao CREA-PR. “Criamos
uma estrutura de gestão para que as en-

tidades consigam trabalhar de forma padronizada e eficaz”, explica o presidente
do CREA-PR, engenheiro agrônomo
Álvaro Cabrini Jr. Também integram o
GT, além da própria Secretaria Estadual
de Educação, o Corpo de Bombeiros, a
UFPR, o IEP-PR, o IAB-PR e a Sanepar, entre outras.
“Após a análise da condição física das
escolas e o levantamento de problemas
existentes teremos condições de propor
um projeto que vai apontar as soluções
para cada questão, uma vez que a falta
do diagnóstico da situação das escolas
prejudica a captação de recursos”, diz
o Sude (Superintendente de Desenvolvimento Educacional), Jaime Sunye
Neto, coordenador do GT. “Assim como
o CREA-PR, o Grupo de Trabalho está
aberto para a participação de outras instituições, universidades e entidades que
queiram contribuir com a educação no
Paraná”, afirma.
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METAS
A gestora da Assessoria de Relações Institucionais do CREA-PR e participante do Grupo
de Trabalho, engenheira civil Vivian Curial
Baêta de Faria, durante reunião do GT de Infraestrutura das Escolas Estaduais do Paraná.
O objetivo é definir prioridades e, com o apoio
de engenheiros e arquitetos do estado, atuar
em parceria com as escolas na elaboração e
acompanhamento dos projetos necessários
para reformas e ampliações

Governo quer R$ 1 bilhão para obras
Secretaria reúne diretores para ouvir demandas
. No último dia 3 de março, o vice-governador e secretário Flávio Arns anunciou que o governo vai buscar cerca
de R$ 1 bilhão em recursos para melhorar a infraestrutura das escolas estaduais.
. A Secretaria faz reuniões com diretores de escolas para ouvir as suas principais demandas. Segundo estes
profissionais, alguns pedidos protocolados na SEED em 2005, que solicitavam reformas e construção de novas
unidades, ainda não foram respondidos.
. “Vamos encontrar soluções e fazer o que é necessário, inclusive pleitear recursos
internacionais”, diz Arns.
. Para ele, a gestão anterior não investiu na infraestrutura das escolas e também não utilizou os cerca de
R$ 200 milhões em recursos do programa Brasil Profissionalizado. “Com essa verba, podemos melhorar a situação e até mesmo aumentar a capacidade de atrair investimentos”, fala.
. O programa Brasil Profissionalizado no Paraná prevê a construção de 40 novas escolas profissionalizantes em
18 diferentes regiões do estado.
. A SEED está em processo de licitação para a construção de cinco unidades, uma vez que a falta de uso destes
recursos impede a obtenção de novos investimentos, junto ao governo federal.
Fonte: Agência de Notícias Estado do Paraná

a Educação do Paraná em números
Alunos, profissionais, escolas e orçamento
1,4 milhão

100 mil
Alunos

Escolas

bilhões de reais é o orçamento da Secretaria
de Estado da Educação do Paraná para 2011
Leia mais
Acesse o SIMEC (Sistema de Indicadores do MEC) e
pesquise iniciativas do Ministério da Educação por estados,
municípios, universidades, escolas, regiões, territórios,
ações, programas, indicadores, secretarias, autarquias e
outros. http://painel.mec.gov.br
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4

Profissionais

2,2 mil
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Acessibilidade na Copa 2014 Comércio e restaurantes têm dificuldades

O jogo do acesso
Joel Rocha/SMCS

DE OLHO
Integrante do COL (Comitê Organizador Local)
da FIFA inspeciona obra para a Copa.
Prefeitura promete cidade 100% adaptada, mas
comércio e setor de serviços precisam correr

As obras
em Curitiba
Prefeitura promete
acessibilidade 100%
. A Prefeitura de Curitiba (Urbs) promete
100% de acessibilidade no transporte coletivo até 2014.
. Significa espaços adequados para Pessoas com Deficiência e elevadores, além de
estações-tubo e terminais equipados com
rampas ou elevadores, faixas elevadas e
sinalização diferenciada.
. Hoje, dos 1.985 ônibus que circulam na cidade, 1.279 estão adaptados, 65% da frota.

Presidente da ADFP lembra que não só o
estádio, mas as vias urbanas, o transporte,
a rede hoteleira e os serviços precisam se adaptar
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por Maigue Gueths
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Curitiba, assim como as outras 11
cidades que irão sediar os jogos da Copa
2014, tem pela frente o desafio de se tornar uma cidade com acessibilidade garantida para os visitantes e em todos os
cantos da cidade.
Em uma primeira avaliação, a pedido
do Ministério do Turismo, feita em 2010
por um grupo de quatro pessoas com
dificuldades de locomoção (uma pessoa
com deficiência física, outra visual, uma
auditiva e um idoso). O estádio da Arena
da Baixada e o transporte coletivo foram
aprovados. Mas o grupo ficou preocupado com as dificuldades no comércio e
em restaurantes, em geral sem banheiros
adaptados ou com instalações inadequadas, que não comportam o trânsito de
uma Pessoa com Deficiência.

Para o engenheiro civil André Luis
Gonçalves, 1º vice-presidente do CREAPR, a constatação não é surpresa. “O
profissional que recolhe ART assume a
responsabilidade pelas leis de acessibilidade, mas, às vezes, o contratante suprime do projeto as adaptações, por causa
dos custos. Isso só vai mudar se for exigido o cumprimento da lei”, diz”, diz.
“Não é só o estádio que tem que ser
acessível: tem as vias urbanas, o transporte, rede hoteleira e serviços”, avalia
o presidente da ADFP (Associação dos
Deficientes Físicos do Paraná), Mauro
Nardini. A engenheira civil Vivian Curial
Baêta de Faria, coordenadora do Programa de Acessibilidade do CREA-PR, vai
mais além. “Esse momento é oportuno
para que as cidades avancem nas questões
de acessibilidade, ao deixarem melhorias
que ficarão para o futuro”, diz.

. A Prefeitura trabalha para resolver um
problema crítico: as calçadas. Em todas as
obras para a Copa, a ordem é acabar com
passeios irregulares, implantar pista tátil
e guias rebaixadas nas esquinas e retirar
orelhões e outros mobiliários urbanos do
meio do caminho.
. Essas mudanças serão implantadas na
revitalização de 25 quilômetros de ruas
que formam um anel ao redor do centro
de Curitiba e em obras consideradas estruturantes, ou seja, que vão melhorar a
mobilidade na cidade.
. É o caso da revitalização da Marechal
Floriano Peixoto, da Avenida das Torres, da
Cândido de Abreu, de melhorias na Rodoferroviária e no terminal Santa Cândida.

LEIA MAIS Ainda neste ano,
pode sair do papel o projeto
de construção Centro de
Treinamento Paraolímpico. A
acessibilidade é preocupação
das sedes da Copa.
http://migre.me/49z6Q

SHOW RURAL Coopavel promove 13a edição internacional do evento

O espetáculo dos técnicos
Maior acontecimento do agronegócio latino-americano e um dos maiores do
mundo, envolve cerca de 1,5 mil técnicos da agricultura, pecuária e outros setores
por Luiz Carlos Beraldo
O Show Rural Coopavel (Cooperativa
Agroindustrial de Cascavel), que este ano
aconteceu de 7 a 11 de fevereiro, é uma
vitrine tecnológica, que facilita o acesso
de produtores rurais a equipamentos e
técnicas que auxiliam a produzir mais e
melhor. Em menos de duas décadas, a
produtividade das principais culturas regionais (soja, milho, feijão e leite) evoluiu
mais de 100%.
De acordo com os 4.800 experimentos apresentados no evento, alguns exem-

plos. A soja, que rendia cerca de 1.800
Kg por hectare, hoje alcança 3.400 kg.
E essa média já se projeta para 4.600
kg. Já a produtividade do milho, que era
de 3.800 kg por hectare, atinge hoje a
média de 9.000 kg, com potencial para
chegar a 12.000 kg.
E para que o show aconteça (foram
370 expositores este ano) há um trabalho constante de um verdadeiro batalhão de 3.700 pessoas. Destaque para
um contingente expressivo de técnicos
de diversas áreas. O diretor do Departamento Técnico da Coopavel, enge-

nheiro agrônomo Rogério Rizzardi, estima que desse total pelo menos 1.500
sejam profissionais técnicos.
“Há predominância de técnicos
dos setores agrícola e pecuário, mas há
também muitos de outras áreas, desde
vendedores de equipamentos, instituições financeiras, além de equipes de
manutenção. Sem falar nos técnicos envolvidos na própria montagem dos estandes, com conhecimentos específicos
em engenharia, arquitetura, hidráulica,
elétrica, mecânica, e diversas outras
áreas”, explica Rizzardi.

Fotos Divulgação

O Show Rural em números

LEIA MAIS Primeiro evento
reuniu 64 expositores e teve
1.135 experimentos agrícolas.
http://migre.me/49z81

CREAPR

Momentos O Show Rural 2011 da
Coopavel. Maior evento do tipo da América
Latina reúne show e técnica, que ajudam no
desenvolvimento da agricultura paranaense

Revista

187

2011

180

2010

193

2009

2008

2007

143

181

4.800 experimentos Público nas últimas 5 edições (em mil)
250 apresentações
370 expositores
20 delegações estrangeiras
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POLÍTICA Parlamentares e secretários se comprometem com as áreas tecnológicas

Parceria para avançar
Para deputados federais, secretários e diretores de autarquias, os profissionais
e o CREA-PR serão parceiros nas ações de desenvolvimento do estado

A Revista CREA-PR dá continuidade nesta edição às entrevistas com os novos
parlamentares e secretários que assumiram cargos este ano. Perguntamos quais suas
expectativas frente aos mandatos, possibilidades de parceria com o CREA-PR e importância das profissões das áreas tecnológicas. Confira os depoimentos.

A Revista CREA-PR solicitou
contribuição às assessorias de
todos os parlamentares e abre
espaço para os interessados em
participar desta seção pelo e-mail
comunicacao@crea-pr.org.br

“Temos tratado dos grandes desafios que envolvem a educação
e buscado atingir o nosso objetivo maior, que é o de transformar a escola pública do Paraná na melhor do Brasil. Para
isso, temos contado com o envolvimento de diversos setores da
comunidade. A parceria com o CREA-pr tem sido intensificada
e já é uma realidade, como, por exemplo, com o Grupo de Trabalho que criamos em conjunto com o Conselho e o Instituto de
Engenharia do Paraná, para avaliar a infraestrutura das escolas
estaduais. Os profissionais das áreas tecnológicas podem ser
grandes apoiadores, tanto da educação como das demais áreas do governo, ao contribuirem com seu conhecimento técnico
para o desenvolvimento de projetos e programas que são fundamentais para o estado“

“A SDC (Secretaria do Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo),
do Ministério da Agricultura, possui competências diversas que atingem, de
forma direta, os profissionais notadamente das ciências agrárias. Cabe à
secretaria diversas ações ligadas ao desenvolvimento do agronegócio e a
formulação da política agrícola, inclusive com função de coordenação de
programas e ações em várias áreas. Para fazer chegar os programas e ações
da SDC ao campo e à cidade, é imprescindível a atuação do profissional de
ciências agrárias. Numa concepção de mão dupla, entende-se que o pleno
exercício destes profissonais é fortemente influenciado pela clareza e objetividade dos programas e projetos propagados pela SDC”
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Erikson Camargo Chandoha, engenheiro agrônomo e secretário da SDC
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Flávio Arns, advogado, vice-governador
e secretário da Educação do Paraná
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por Patrícia Blümel

“Eu e minha equipe já estamos trabalhando em projetos
de lei nas áreas da educação, saúde, esporte, emprego e desenvolvimento urbano. Também tenho
participado ativamente das reuniões sobre as
reformas política e tributária. Sem dúvida o
CREA-PR poderá contribuir para ampliar nossa
atuação parlamentar. Estou aberto para todas
as contribuições e sugestões. Tenho uma equipe preparada e orientada para analisar todas as
propostas e sugestões enviadas. Espero contar
com as ideias do CREA-PR e seus profissionais
no meu mandato”
João Arruda, deputado federal e bacharel
em Ciências, com especialização em Administração Esportiva (Stetson University, Flórida,
EUA, 1995-2000)
“Necessitamos de proposições ligadas às demandas do meio agrário
brasileiro, com suas demandas socioeconômicas, ambientais e culturais.
A parceria com o profissional só engrandece e qualifica nosso trabalho
parlamentar. O conhecimento técnico, as experiências e as vivências
muito têm a contribuir para sanar as carências do setor. Por isso,
defendo um contato maior entre os dois lados. Esses profissionais são propulsores do desenvolvimento do estado”

“A Agenda Parlamentar será uma parceria
muito bem vinda, porque tem como base a
cidadania e a sustentabilidade. No Paraná,
por exemplo, convidamos representantes
do CREA-PR para que participem do curso
de formação que vamos oferecer a todos
os nossos candidatos a vereador e a prefeito, nas eleições de 2012. Maior controle
dos processos licitatórios e, consequentemente, maior qualidade das obras públicas, assim como a valorização dos quadros
técnicos da Engenharia e Arquitetura, são
objetivos que contarão sempre com nosso
apoio. O conhecimento técnico dos profissionais das áreas tecnológicas imprime
maior exatidão aos projetos e programas a
serem implantados no país”
Rubens Bueno, deputado
federal e professor

Abelardo Lupion,
deputado federal e agropecuarista
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Márcio Nunes, diretor-presidente do AGUASPARANÁ
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“Esperamos cumprir a missão do Aguasparaná (Instituto
das Águas do Paraná): disponibilizar água em qualidade
e quantidade para a população paranaense. Desta forma,
contribuiremos para o desenvolvimento sócio-econômico
do estado, sem perder de vista as questões ambientais
para garantia da oferta para as gerações futuras. Neste
sentido, uma parceria com o Programa Agenda Parlamentar
do CREA-PR pode ser muito proveitosa para ambas as
partes. O instituto é uma instituição baseada, principalmente, no trabalho dos profissionais da área tecnológica.
Possuímos em nossos quadros engenheiros civis, agrônomos, geólogos, geógrafos, cartógrafos, geodésicos, que
desempenham papel fundamental na tomada de decisão
sobre o uso dos recursos hídricos”

LEIA MAIS
Saiba quem é quem na Câmara Federal. Os 513 deputados por
partido, seus telefones, e-mails e currículos. http://migre.me/40fG9
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LEI Mudanças para consolidar CAU não afetarão atribuições dos profissionais

transição transparente
Criação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo abrigará
100 mil arquitetos, hoje ligados ao Sistema CONFEA/CREA

A Lei 12.378/2010, assinada pelo expresidente Luís Inácio Lula da Silva no final
de dezembro do ano passado, regulamenta
a profissão de arquiteto e urbanista e cria
o CAU/BR (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil). Ainda, seus respectivos Conselhos Estaduais. Com isso, cerca
de 100 mil arquitetos e urbanistas, hoje sob
o Sistema CONFEA/CREA, passaram a ter
seu próprio conselho profissional. Como a
lei foi assinada em dezembro do ano passado e entra em vigor um ano após sua
publicação, 2011 será de transição e consolidação do novo Conselho.
As atribuições dos formados em Engenharia, Agronomia e Geociências são
regulamentadas pela lei 5.194/66, que
em nada muda para estes profissionais,

estabelecidas no artigo 7º, parágrafo único
e, portanto, estão asseguradas.
“A legislação que cria o CAU não
estabelece obrigações aos engenheiros e
não lhes tira direitos e atribuições, que
continuam garantidas na legislação do
Sistema CONFEA/CREA”, afirma o superintendente do Conselho, engenheiro
agrônomo Celso Roberto Ritter.
A transição está na pauta do Sistema CONFEA/CREA para que aconteça de forma madura e com cooperação mútua.
A Revista CREA-PR vai continuar
acompanhando, por meio de matérias,
o processo de transição e abordará o
tema novamente nas próximas edições.

6.500
arquitetos
possuem
registro no
CREA-PR

(por Patrícia Blümell)

os passos Consolidação do CAU é feita com colaboração dos CREAs em todo o país

Coordenador da Câmara de Arquitetura vê diálogo franco
te no processo eleitoral federal e estadual.
Uma vez que o novo Conselho somente inicia
sua atuação após a posse dos conselheiros
do CAU/BR. Para isso, precisamos trabalhar
com afinco, respeito e democracia, acima de
tudo”, afirma.
Segundo ela, o CREA-PR é um Conselho
de destaque nacional e demonstrou que dará
todo o apoio á transição. “Devemos trabalhar
juntos para que possamos atuar em prol da
valorização de todos os profissionais, da área
de engenharia ou arquitetura, e demonstrar
nosso papel integrado à sociedade, de forma
clara e salutar durante e após a transição”,
analisa Marli.
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Para o arquiteto Jorge Pias Raineski,
coordenador nacional da Câmara Especializada de Arquitetura, o trabalho se concentra
em estabelecer uma transição harmoniosa.
“Os arquitetos e engenheiros continuarão
exercendo suas atividades, em conjunto no
mercado de trabalho. Porém com conselhos
profissionais separados. Acredito que o processo se dará com a colaboração dos CREAs
e que os conselhos manterão um diálogo
franco”, afirma.
Para a arquiteta Marli Antunes Aoki, presidente da AEAC (Associação de Engenheiros e
Arquitetos de Cascavel), o trabalho integrado
de transição é fundamental. “Principalmen-

LEIA MAIS
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A Lei 12.378/2010, que cria o CAU/BR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil). www.migre.me/43qt5

LICITAÇÃO Estado de São Paulo muda regras para contratar obras

Um passo adiante
Alteração na lei assegura mais eficiência nas licitações ao exigir
projeto básico detalhado e proíbe licitações na modalidade pregão
a melhor proposta em termos de custos. A
nova legislação paulista passa a exigir projetos técnicos mais detalhados, além de considerar igualmente importante o preço mais
competitivo”, explica.
Segundo Farias, ao definir a necessidade de um “projeto básico”, a lei federal dá
margem a interpretações diversas. O que
torna possível, por exemplo, situações em
que os empreiteiros apresentem projetos
sumários, sem detalhamento, com o menor
preço possível, para vencer a licitação. Após
iniciadas as obras, alegam a necessidade de
aditamentos, o que faz com que o custo final torne-se muito superior ao valor inicial
da licitação aprovada.
O decreto também determina que as
licitações para contratação de obras e serviços de engenharia e arquitetura somente
podem ser feitas nos tipos “melhor técnica”
ou “técnica e preço”, excluíndo a possibilidade da modalidade pregão. (por Luiz Car-

LEIA MAIS No Paraná, licitações ainda seguem
regras comuns aos outros estados. http://migre.me/49z9k

. Licitações devem conter detalhamento completo das obras contratadas e não apenas projetos preliminares.
. Medida evita fraudes por superfaturamento, antes possível via aditamentos que justificavam pagamentos
adicionais, após o início das obras.

Pedro Paulo
Piovesan de
Farias,
presidente do
Instituto
Brasileiro de
Auditoria de
Obras
Públicas

CREAPR

“Ao exigir projetos
mais detalhados, há
uma seleção natural
dos participantes
das licitações. Só
empresas realmente
habilitadas conseguem
elaborar projetos
com o detalhamento
apropriado, o que
assegura também a
responsabilidade do
autor do projeto em
relação à qualidade final
da construção”

Revista

MAIS CONCRETA Escola Técnica Augusto Tortolero Araújo, em Paraguaçu Paulista, que
ficou pronta em fevereiro. Nova regra para licitações em São Paulo é exemplo para outros estados

A nova lei de
licitação de SP

Divulgação

los Beraldo)

O que muda

Gilberto Marques/Governo de SP

O decreto nº 56.565, publicado em 22
de dezembro de 2010 pelo governo de São
Paulo, altera a legislação paulista para licitações públicas e é visto como um avanço
por várias entidades, como o Ibraop (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas) e CREA-PR.
A mudança confere “maior abrangência técnica do projeto básico, melhor eficácia no levantamento das estimativas de
custo do empreendimento, adequação às
questões ambientais e um planejamento
detalhado da execução da obra”, explica a
Secretaria da Casa Civil do Estado de São
Paulo. Ou seja, não basta mais apresentar
apenas um projeto básico e o menor preço.
Para o presidente do Ibraop, Pedro
Paulo Piovesan de Farias, “trata-se de uma
tendência que deve se reproduzir nos demais estados brasileiros, tornando mais
eficaz o processo de contratação de obras.
Hoje, a regra é participar das licitações
apenas com um ‘projeto básico’ e oferecer
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profissão & Mercado
Engenharia da Computação Profissional pode escolher onde quer trabalhar

A bola da vez
Profissão está em quase tudo
que facilita a vida moderna;
mercado deve crescer 13%
por Ana Paula moraes

ONDE CURSAR
E TRABALHAR
Cursos no pr

Universidade Positivo
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Universidade Tuiuti do Paraná
Universidade do Norte do Paraná (Londrina)

Os engenheiros da computação, que projetam e constroem computadores, sistemas de
hardware e de software, não podem reclamar.
O mercado está aquecido e a indústria, em
franco desenvolvimento. Segundo estimativa
da consultoria IDC, o mercado brasileiro de
Tecnologia da Informação (TI) deve crescer
13% este ano, com investimentos que podem
chegar a U$ 39 bilhões.
Estes profissionais trabalham com o desenvolvimento de projetos e equipamentos
usados por diversos setores, como bancos, te-

lecomunicações, médica-hospitalar, indústria
automotiva e agricultura, entre outros.
Especialistas apontam que as empresas
de tecnologia querem profissionais com qualificações e conhecimentos em plataformas
específicas. O engenheiro da computação
participa do desenvolvimento de novas tecnologias que facilitam a vida moderna, como
carros com computador de bordo e equipamentos do nosso dia-a-dia, como microondas
e Home-Theater.
Para o professor e engenheiro da computação, Edson Pedro Ferlin, coordenador do
curso da UP (Universidade Positivo), a gerencia de projetos é outra área de atuação.
“Hoje em dia, precisaríamos do dobro
de profissionais para atender as novas vagas”,
destaca o professor. Há engenheiros da computação formados no Paraná que trabalham
em empresas na Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra.

PUC Paraná
6 áreas de atuação

1. Nas diversas áreas da indústria da
computação.
2. Empresas de desenvolvimento de
hardware e software.
3. Empresas públicas.
4. Gerência de projetos.
5. Universidades e centros de
pesquisas.
6. Como profissional liberal.

VOCÊ SABIA?

Revista
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Engenharia da Computação
desenvolve projetos de
hardware e software nas suas
mais variadas aplicações e
abrangências. Ciência da
Computação é o estudo
das teorias computacionais
que envolvem os aspectos
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relacionados ao software.

De colegas a sócios
Tiago Cardan Klopffleisch e Rafael Ferreira França se
conheceram na Universidade Positivo. Há 2 anos, com o
diploma na mão, montaram a Leeway, especializada na
área de engenharia da computação.
A empresa, que começou tímida, cresceu e hoje funciona
em um prédio comercial no bairro da Água Verde, em Curitiba.
Entre os clientes, indústrias, clínicas médicas e lojas. “Aplicamos
nossos conhecimentos no desenvolvimento de hardware e software”,
explica Tiago.
negócio Tiago
e Rafael montaram
a Leeway logo
após deixarem
a faculdade:
conhecimentos
aplicados no
desenvolvimento de
hardware e software

dE PONTA

Novidades a seu favor

NOVIDADE Empresa lança nova Cabine de Entrada de Energia Elétrica

Energia compacta
Equipamento ocupa apenas 4,5 m2, pesa cerca de 700 quilos
e pode ser transferido de lugar se dono mudar de endereço

DIFERENÇA
A Cabine de Entrada de
Energia Elétrica com
Medição do Consumo
em Baixa Tensão. Outro
destaque é a segurança

SAIBA MAIS
Indicações e especificações
do novo equipamento
. Para clientes que usam
cargas acima de 75 mil
watts, com medição em
baixa tensão.
. Pode ser usado em
prédios, indústrias, canteiros
de obras e eventos, como
shows e feiras.
. O equipamento
tem módulos
independentes de
entrada, como pararraios
e barramentos, módulo
de seccionamento,
de transformação, de
medição e de proteção
em baixa tensão.

Perfil da empresa
A Ônix é um centro de
distribuição de materiais
elétricos de baixa e média
tensão, fundado há quatro
anos e com unidades em
outros estados.

CREAPR

são subterrâneas. Todos os compartimentos internos possuem sistema de
fechaduras que evitam aberturas acidentais e reduzem o risco de acidentes.
“A espessura das chapas de aço usadas
nas paredes da cabine também reforça
a segurança e mantém os componentes
internos totalmente protegidos”, explica Carleto.
A CEBT possui entrada de energia
elétrica com medição do consumo em
baixa tensão para uso de 75 a 300kVA,
além de classe de tensão primária de
15kV e tensão secundária, opcional,
de 220/127 Volts, de 380/220 Volts e
440/254 Volts.
O equipamento já foi pré-aprovado
pela Copel (Companhia Paranaense
de Energia). O gerente da Romagnole
diz que agora precisa apenas apresentar
o projeto de locação/interligação com o
sistema elétrico, o que reduz o tempo
de aprovação do projeto e mão-de-obra
de instalação. (por Leonardo Handa)
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A Ônix, com sede em Mandaguari, no Norte do Paraná, lançou um
novo produto no mercado, a CEBT
(Cabine de Entrada de Energia Elétrica) com Medição do Consumo em
Baixa Tensão. A empresa faz parte do
Grupo Romagnole.
A principal vantagem é oferecer ao
mercado um produto compacto. Ocupa
uma área de apenas 4,5 m2 e pesa cerca
de 700 quilos. A facilidade para o cliente
é obter energia elétrica sem a necessidade
de adquirir um mix de produtos, já que
o equipamento é completo. “É aplicada
em entrada de energia elétrica com o
diferencial de que, em caso de mudança
de endereço, o cliente pode levar o equipamento. Outra vantagem é aumentar a
potência da carga instalada. Todo o sistema pode ser reaproveitado”, explica o
gerente comercial do grupo, engenheiro
eletricista Luiz Alberto Carleto.
Outro diferencial é a segurança. A
entrada e a saída dos cabos energizados
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PLURAL

Um tema, duas opiniões

artigos A opinião de Rolf Meyer, da APEE, e de Milton dos Santos Jr, da COPEL

As PCHs são uma alternativa para o PR?
Energia necessária e limpa!

As PCHs e o futuro

Mesmo antes de se esgotarem os grandes potenciais de recursos
hídricos para geração de energia elétrica, as pequenas hidrelétricas já
eram tidas como soluções viáveis, e às vezes únicas, quando não existiam interligação de sistemas elétricos de transmissão e distribuição.
O Rio Iguaçu, uma dádiva de Deus, com um aproveitamento
energético ímpar, além da beleza proporcionada em sua foz, ainda
se debate com o derradeiro represamento do empreendimento denominado Baixo Iguaçu.
Assim, além de plantas energéticas de fontes eólicas e térmicas, ainda não competitivas com as hidrelétricas, resta-nos recuperar um atraso
no Paraná, da implantação de pequenas usinas denominadas PCHs.
Contempladas em legislação específica, possuem características
de baixo impacto ambiental, decorrentes de uma pequena área de
reservatório, limitadas a 30 MW de capacidade instalada.
E o Paraná parou! Uma decisão política paralisou todos os empreendimentos. Agora, com uma legislação que permite que a COPEL possa participar sócia minoritária, ao efetuar a Chamada Pública de Parceria, podemos prever uma retomada nas obras de PCHs,
com uma perspectiva de liberação de licenças ambientais pelo IAP,
um dos gargalos existentes. Outro agravante que preocupa é a excessiva burocracia, longo prazo para registro e aprovação dos
estudos, projetos e liberação junto à ANEEL.
Possuímos um quadro técnico altamente qualificado e reconhecido
mundialmente em obras de qualquer porte e um parque fabril apto
a fornecer todos os equipamentos. Uma grande oportunidade para
alavancar o crescimento. Uma grande oportunidade para todos os
profissionais. O Paraná não pode esperar !

Destaque entre as principais fontes alternativas de energia, as PCHs
(Pequenas Centrais Hidrelétricas) têm significativa contribuição a dar
para a expansão da oferta de energia elétrica no Brasil.
O Proinfa (Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica), de 2002, impulsionou e atraiu novos investimentos neste
segmento, conservando a meta de somar 3.300 MW ao Sistema Interligado Nacional, a partir destas e outras fontes em uma primeira etapa.
Também fazer com que 10% da energia consumida no país venha delas
até 2022. O mercado livre e, mais recentemente, os leilões de energia
do ambiente regulado, deram continuidade na criação de um ambiente
de comercialização propício ao desenvolvimento de PCHs.
Entre as principais vantagens das pequenas centrais, destacam-se
o fato de gerar energia a partir de um recurso renovável e de maneira
sustentável, exigir curto tempo para construção, aumentar a confiabilidade de suprimento de energia local, localizar-se perto dos centros de
carga – ao reduzir perdas de transmissão –, e permitir a diversificação da
matriz energética e dos agentes de geração. Diversos empreendedores
podem investir neste setor, antigamente restrito a grandes empresas,
principalmente as estatais.
O impacto ambiental de sua exploração é reduzido quando comparado a empreendimentos hidráulicos maiores. A área alagada de seu reservatório está limitada a 3 km² e, de acordo com as regras estabelecidas
no âmbito do Protocolo de Quioto, considera-se que uma PCH, a fio de
água, não emite gases de efeito estufa.
Em um projeto de PCH, procura-se maximizar a potência gerada.
Assim como uma localização que permita obter a máxima queda da vazão de água. Isto exige uma abordagem multidisciplinar, com estudos
que atendam aos aspectos técnicos do empreendimento, nas áreas de
agricultura, zootecnia, mecânica de solos, sustentabilidade e meio ambiente, entre outros. O crescimento gradual de investimentos nesta fonte
ampliará a demanda por profissionais capacitados em atuar na área.
No Paraná, todas as 16 bacias hidrográficas têm potencial para geração hidráulica. Há hoje, 189 MW em operação em 32 usinas de autoprodução e 125 projetos de PCHs, com empreendedor definido, que
totalizam 1.136 MW de potência instalada.
A COPEL quer e vai participar da expansão da geração de energia,
por meio de PCHs. No momento, a empresa está em vias de iniciar as
obras de construção da PCH Cavernoso 2, no município de Virmond,
com 19 MW de potência instalada. Paralelamente, lançou um edital de
Chamada Pública, para buscar identificar empreendedores interessados
em constituir parcerias para a construção de novas PCHs.

Rolf Gustavo Meyer é engenheiro eletricista, presidente da
APEE (Associação Paranaense de Engenheiros Eletricistas) e diretor do SENGE-PR
(Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná)

Milton Francisco dos Santos Jr é engenheiro eletricista,
com pós-graduação em Eficiência Energética e MBA em Finanças. É gerente assistente
da Diretoria de Engenharia da Copel

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.
Também é enviada para prefeituras,
entidades de classe e políticos.
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.

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

