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LEIA MAIS
. Adaptação à acessibilidade dá retorno financeiro
. Obras da Copa devem assegurar desenvolvimento
. Engenheiro tem direito a aposentadoria especial

É natural?
A foto mostra a destruição causada pelas chuvas de março no litoral do PR. Tragédias assim
podem ser minimizadas com prevenção. Mas o Brasil não tem um plano. E o pior: segundo
relatório da ONU, acidentes naturais tendem a aumentar no país com o aquecimento global

Orlando Kissner/AENotícias

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

LEITURA rÁPIDA e oNLINE

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

SOS

Orlando Kissner/AENotícias

AQUI E LÁ
Estragos das chuvas de março no litoral do Paraná. Países
como o Japão, com experiência em prevenção de desastres naturais, provam que estar preparado minimiza danos

20 Conselho de Arquitetura e Urbanismo

34 Engenharia de Segurança no Trabalho

Como fica a estrutura do sistema

Função não existe no setor público

CREA-PR contribui com entidades
de arquitetura para criação do CAU-PR.

Contratação é pela CLT. Mas estados e municípios contratam pelo regime estatutário.

Os detalhes da Lei 12.378/2010,
que cria o CAU/BR e seus regionais

Confira o que dizem as duas normas
que tratam da função e contratação

21 CREAjr-PR

35 Índice Battâni

Acadêmicos destacam programa

Modelo calcula impacto de obras

Aproximação do aluno do mercado e aumento na motivação são pontos relevantes.

Engenheiro desenvolve sistema que
antecipa impactos de um empreendimento.

As instituições de ensino superior
que já adotaram o CREAjr-PR

Acesse o software do
sistema pelo site do CREA-PR

Seminário promovido pelo
CONFEA debateu ações para
prevenção de catástrofes

Leandro Taques

28

ONU critica falta de um plano nacional
de prevenção de desastres naturais.
Na última década, 7,5 milhões de brasileiros sofreram com alguma tragédia.
O que pensam especialistas e o que
promete o governo federal.

35

22 Conduta profissional

36 Acessibilidade

38 Lideranças públicas

Fiscalização ganha eficiência

Adaptação dá retorno financeiro
Quem investe em acesso ganha. 14% dos
brasileiros têm algum tipo de deficiência.

Os profissionais de tecnologia

Categoria ganhou credibilidade e a sociedade, garantia de mais qualidade e segurança.
A evolução da ética profissional
desde a criação do CONFEA

10 itens de acessibilidade que
devem ser lembrados num projeto

Deputados e dirigentes de estatais destacam
sua importância para o desenvolvimento.
Conheça os 513 deputados por
partido e saiba como contatá-los

32 Programa Casa Fácil CREA-PR

37 Programa Minha Casa, Minha Vida

40 Copa do Mundo

150 mil famílias foram beneficiadas

Preços de terrenos disparam

Obras têm que ajudar crescimento

A assistência técnica para construção de
moradias populares é oferecida de graça.

Valor para financiamento subiu. Mas valorização de áreas para construção chega a 350%.

CREA-PR debateu importância dos investimentos para impulsionar o desenvolvimento.

Livro dos 75 anos do Conselho
conta a história do programa

O relatório com o balanço PAC
Paraná: 4 anos com o programa

Saiba tudo sobre a Copa 2014 no
mini-site do Ministério dos Esportes
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mande sua pergunta
Pergunte ao próximo entrevistado.
Mande e-mail para comunicacao@crea-pr.org.br
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8 eXPRESSO Pesquisa mostra
que 87% do comércio no Calçadão de
Cascavel não garante acessibilidade.
Mais seções
6 carta Especialistas e a
ONU cobram plano nacional de
prevenção de acidentes.
14 pALAVRA Chandoha, à frente

de secretaria de Desenvolvimento
Agropecuário e Cooperativismo do
MAPA, fala sobre os desafios do setor.

18 ARTIGO JURÍDICO A Lei
5194/66 versus a 12.378/2010 (que cria
o CAU/BR e regionais).
19 GUIA cREA Bem aceito, SAT
(Sistema de Autoatendimento do CREAPR) está em expansão.

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

44 pROFISSÃO e mERCADO
42 O peso dos impostos

FIEP tem campanha sobre tributos
Iniciativa quer conscientizar sociedade sobre
carga elevada e tem apoio do CREA-PR
Pesquisa da CNI mostra insatisfação
dos brasileiros com retorno

43 Engenharia

Por lei, profissão é insalubre
Direito é adquirido. Profissional
pode solicitar aposentadoria especial.
O que diz o Ministério da Previdência
Social sobre aposentadoria especial

Fabio Pozzebom

Cesar Brustolin/SMCS

40

ACESSE

Engenharia florestal permite trabalhar
nas florestas e na cidade. Mercado
cresce e opções são vastas.

45 dE pONTA Novidade no Brasil,
empresa traz tecnologia de construção
sustentável já usada nos EUA.
46 pLURAL O secretário de
estado da Infraestrutura e Logística,
José Richa Filho, e o presidente
do Senge-PR, Valter Fanini, ambos
engenheiro, analisam o início do
governo Beto Richa na área de
infraestrutura.

Gilson de Carvalho Queiroz Filho
O presidente da Funasa (Fundação Nacional de Saúde)
fala sobre os seus projetos para a instituição. Queiroz
Filho é engenheiro civil espacializado na área sanitária.

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

1 CREA-PR O Conselho é uma instituição com várias
atribuições. Mande sugestão do que você quer na revista.
2 Arquitetura As novidades no setor de construção
civil e que tornam as moradias mais sustentáveis.
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, link Fale Conosco
2. Endereço Rua Dr. Zamenhof, 35,
Alto da Glória, Curitiba-PR
CEP 80.030-320

LEITURA rÁPIDA e oNLINE

Informação que interessa e a opinião de quem lê

para se aprimorar

Stock.XCHNG

Cursos que interessam a você

JUNHO

JULHO

Curitiba
17 e 18

Curitiba
1e2

Responsabilidade Civil e Criminal
do Engenheiro, Arquiteto e Agrônomo

Excel para Finanças no Agronegócio

Promoção do Senge-PR (Sindicato dos Engenheiros no Estado do
Paraná). Objetivo é capacitar e atualizar os profissionais sobre a
responsabilidade civil e criminal em função das suas atividades.
Em destaque, os erros profissionais mais comuns e suas consequências civis e criminais. Saiba mais pelo telefone 3015-1881
ou pelo e-mail gersonmartins@sercomtel.com.br

Londrina
29 de junho a 2 de julho

Revista

CREAPR

Introdução ao Monitoramento
e Controle de Poluição Atmosférica

4

Promoção do CEAL (Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina). Objetivo é identificar as fontes de poluição atmosférica, os
poluentes e seus efeitos à saúde humana. Ainda, reconhecer os
padrões de qualidade do ar e de emissões, identificar equipamentos
para monitoramento de emissões e qualidade do ar e conhecer
técnicas para controle da poluição atmosférica. Saiba mais pelo telefone (43) 3348-3100, pelo site www.ceal-londrina.com.br ou os
e-mails ceal@sercomtel.com.br e ceal-recepcao@sercomtel.com.br

Promoção da AEAPR (Associação dos Engenheiros Agrônomos do
Paraná) Curitiba. O curso terá conteúdo teórico-prático com estudos
de casos formatados em Excel. Os participantes terão a oportunidade
de modelar e construir planilhas que permitam a aplicação das
ferramentas disponíveis no programa. Além das aulas presenciais,
poderão praticar extraclasse, resolvendo os estudos de casos oferecidos por meios eletrônicos. Mais informações pelo telefone (41)
3354 4745 ou pelo site www.aeaprcuritiba.com.br ou ainda o e-mail
aeapr@aeaprcuritiba.com.br

Toledo
14
Formação de Auditores Ambientais
conforme Lei Estadual 13.448/2002
Promoção da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo.
No curso, será possível, dentre outros itens, conhecer os requisitos
e aplicabilidade da norma NBR ISO 14.001/2004 (Sistemas de
Gestão Ambiental). Ainda, mecanismos de avaliação de Aspectos e
Impactos Ambientais e Tecnologias Ambientais aplicáveis, Direito
Ambiental Brasileiro e suas aplicações. Saiba mais pelo telefone
(045) 3054-1344 ou o e-mail aeatoo@crea-pr.org.br

Saiba mais sobre estes e confira outros cursos no site do CREA-PR em www.crea-pr.org.br/procrea

ACESSE

Obras e recursos públicos
No livro “Ações de fiscalização e aprimoramento das obras
públicas no Brasil”, o autor, senador Jefferson Praia (PDT/
AM), trata das ameaças à boa gestão dos recursos em
obras públicas. O autor cita os diversos avanços nos últimos anos, com envolvimento de várias entidades, inclusive
do CREA-PR, pela melhoria da gestão das obras públicas.
O livro foi editado pelo Senado Federal.

A história de uma grande obra
“Cidade do Saber”, do arquiteto Manoel Coelho, comemora os 10 anos do câmpus da Universidade Positivo. Com
126 páginas, conta a história da concepção e execução
da obra, que abriga o maior teatro do Paraná. O autor é
formado pela UFPR, onde foi professor titular. Presidiu
o Instituto dos Arquitetos do Brasil-PR e participou do
planejamento urbano de Curitiba.

para navegar

Sites que têm valor

Portal Brasil

Greenpeace

O Portal Brasil, site do governo federal, é uma janela de informações quase
infinitas sobre o país. Notícias e fotos
por área, dados socioeconômicos, pesquisas, infográficos. Tem três áreas
principais: Para, Sobre e Seções. A 1a
tem informações que interessam a empreendedores, estudantes, jornalistas
e trabalhadores. A 2a, uma síntese do
Brasil em segmentos como economia e
educação. Por último, informações especiais como PAC e Copa do Mundo.
Acesse www.brasil.gov.br

O site do Greenpeace interessa não só a
ambientalistas, mas também a todos os
profissionais da área de tecnologia. Traz
informações sobre as mudanças climáticas, florestas, oceanos, agricultura,
poluição tóxica e nuclear. Também notícias, fotos, vídeos e publicações especiais. A versão internacional, em inglês,
direciona para sites da organização
não-governamental no mundo inteiro, inclusive Brasil. Você ainda pode se
cadastrar para receber informações por
e-mail. www.greenpeace.org

palavra do leitor
A sua opinião

Referência
Gostaríamos de parabenizar os editores desta conceituada
revista. A cada edição nos deparamos com matérias atuais e de
grande relevância para os técnicos agropecuários e engenheiros agrônomos. Atuo na coordenação do curso de Formação
de Técnicos em Agropecuária, no Colégio Agrícola Estadual
de Toledo, e sempre que conseguimos alguma edição para o
colégio, usamos como forma de apresentar os conteúdos para
os alunos. Muitos professores também utilizam a revista, uma
publicação que ajuda a aproximar os nossos alunos dos cursos
de formação superior. Atenciosamente.
Vanice Marli Fülber, Coordenadora de Curso de
Formação de Técnicos em Agropecuária do Colégio
Estadual de Toledo

Assuntos
Recebo a Revista CREA-PR e fico bastante indignado com
os assuntos abordados. 99,9% dos temas são sobre questões
políticas e sociais e propaganda dos CREAs regionais. Nunca
vi matérias sobre trabalhos e desenvolvimentos de nossos
engenheiros, arquitetos e agrônomos. Só vejo obras civis. O
CREA não é só dos engenheiros civis. Muito pelo contrário. E
também não deveria abordar só política. O Conselho deveria
prezar pela união dos profissionais. E, para isso, por que não
utilizar a revista (que, por sinal, deve possuir pessoas muito
competentes para a sua manufatura. É muito bem feita, mas
mal explorada). Minha sugestão: procurar assuntos atuais de
todas as áreas. Destacar desenvolvimentos, novas tecnologias,
trabalhos de mestrado, doutorado, engenheiros empreendedores, novas ideias, valorizando todos os profissionais. Visitem
as universidades, berço dos futuros afiliados do CREA, Sebrae,
Senai, Senac etc. Agradeço a atenção.
Engenheiro de Materiais Dilmar Nava

Erramos
Alerta do engenheiro civil Mario Celso Correa Rocha
Loures que agradecemos. Na revista de fevereiro foi feita
uma reportagem sobre Cascavel (página 8) e a foto é de
um colégio em Apucarana. Agora, na revista de abril, na
página 12, sobre as reformas na Câmara de Apucarana,
a foto diz que é em Cascavel.

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

CREAPR

Livros que valem a pena

Revista

para ler

.crea-pr.org.br
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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

URGÊNCIA Precisamos rápido de um plano contra acidentes naturais

Números que falam tudo

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

A ONU diz que o Brasil teve,
em média, uma ocorrência a
cada dois meses na última década
A reportagem de capa desta edição está
cheia de números que reforçam a urgência do
Brasil ter um plano eficiente de prevenção de
desastres naturais. Mas vou usar só alguns,
talvez os mais emblemáticos. O relatório
da Organização das Nações Unidas (ONU)
mostra que, na última década, o país teve,
em média, uma tragédia a cada dois meses.
No Haiti, o terremoto do ano passado matou
200 mil pessoas com 7 pontos na escala
Richter. No Japão, em 11 de março deste
ano, o sismo de 8,9 tirou a vida de menos de
15 mil. E foi seguido por um tsunami, mais
devastador ainda.
O que estes números mostram? Primeiro, na comparação da tragédia do Haiti com
a do Japão, que prevenção é tudo. Um terremoto de magnitude menor dizimou 13 vezes
mais haitianos do que japoneses. Por quê?
Simples. O Japão tem uma política eficiente
de prevenção para terremotos e tsunamis. E
prova que dá resultado.
Já o relatório da ONU fala por si. Na
apresentação do documento, disse Margareta Wahlstrom, representante para a
Redução dos Desastres: “a preparação para
desastres não é optativa para os governos.
É uma obrigação perante os cidadãos”.
Mais objetivo, impossível.

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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Leandro Taques

Coordenação Anna Preussler, jornalista
Editor Flávio Arantes
Editor-adjunto Patrícia Blümel
Colaboram nesta edição
CREA-PR Rolf Gustavo Meyer e Igor Garcia
Reportagem Adriana Franco, Adriane Borgia,
Adriana Mugnaini, Ana Paula Moraes, Anna
Preussler, Celina Silva, Daniela Licht, Flávio
Arantes, Jocelaine dos Santos, Leonardo
Handa, Luiz Carlos Beraldo, Márcio Varella,
Maigue Gueths, Patrícia Blümel, Patrícia
Moskwyn, Vandré Dubiela e Verônica Mariano
Fotos Leandro Taques, Antonio Roberto,
Istockphoto, Stock.XCHNG, CREA-PR e
divulgação
Arte Flávio Arantes
Editor de imagens Paulo de Arazão
Revisão Hellen Guareschi
Pós-produção Alexandre Müller
Jornalista responsável Flávio Arantes

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

A palavra do presidente

E como estamos? Mal, a avaliar o que
dizem ONU e uma dezena de especialistas
consultados pela reportagem.
Nesta edição, destaco também o trabalho do engenheiro civil Roberto Brandão. Ele
desenvolveu o Índice Battâni, que permite
prever todos os impactos de uma obra antes
de ser executada. Uma contribuição imensa
deste cidadão de 84 anos para a Engenharia, a
Arquitetura e a Agronomia públicas.
Ainda, um direito que nem todos os
engenheiros sabem que têm: a aposentadoria especial. Para assegurar o benefício,
o profissional deve comprovar exposição
a agentes nocivos ou ainda associação de
agentes prejudiciais. Algo comum no exercício da profissão.
Um tema a que o CREA-PR e a revista
estão sempre atentos é a acessibilidade. Esta
edição traz uma uma abordagem diferente:
investir no acesso de Pessoas com Deficiência garante retorno não só institucional, mas
também financeiro.
Na página 40, o debate que o Conselho
promoveu sobre as obras para a Copa 2014.
A principal conclusão é que os investimentos
não podem se restringir a atender o evento,
mas projetarem-se no futuro e ajudarem no
desenvolvimento mais acelerado do estado.
São apenas algumas das mais de 20
reportagens da revista.
Uma boa leitura.
Álvaro Cabrini Jr.
Engenheiro agrônomo
e presidente do CREA-PR

A avaliar o que dizem
as Nações Unidas
e uma dezena
de especialistas,
estamos mal quando
se trata de prevenção
de desastres naturais”
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eXPRESSO

Um giro pelo Paraná

PARA MELHOR
Vista aérea de São José dos Pinhais, no
trecho da rodovia que liga Curitiba a Santa
Catarina. Convênio assinado pela prefeitura
com o CREA-PR agiliza liberação de projetos de
obras pela prefeitura e valoriza o profissional
de Engenharia e Arquitetura

Maio
Palmeira
Junho
Jaguariaíva, Prudentópolis, Tibagi e
São Mateus do Sul
Agosto
Ponta Grossa
Setembro
Arapoti, Imbituva e Reserva
Outubro
Piraí do Sul, Pinhão, Ortigueira
Novembro
Carambeí e Sengés
Acesse mais informações
e datas dos eventos em
www.paranaemdebate.com.br

Revista

CREAPR

(por Jocilaine Santos)
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SÃO JOSÉ DOS PINHAIS Mais agilidade nos alvarás

Todos ganham
Depois de Foz do Iguaçu, São José
dos Pinhais é o segundo município do
estado a assinar convênio com o CREA-PR para agilizar a emissão dos alvarás
de construção.
Com o convênio, profissionais das áreas de Engenharia e Arquitetura que submeterem seus projetos à prefeitura terão
o trabalho analisado apenas em relação
aos parâmetros construtivos. Com isso, o
prazo para emissão de alvará é reduzido.
“Valoriza o profissional, uma vez que a

responsabilidade assumida pelo autor do
projeto se reflete na qualidade do serviço prestado e traz resultados positivos a
toda sociedade”, afirma o presidente do
CREA-PR, engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Jr.
“Garante um processo mais dinâmico”, diz Ivan Rodrigues, prefeito de São
José dos Pinhais. “O convênio é importantíssimo e é exemplo pela redução de
custo, maior celeridade, agilidade e controle dos processos.” (por Daniela Licht)

UMUARAMA
Aeanopar tem novo presidente e diretoria
O engenheiro civil Jerson Godoy Leski
substituiu o arquiteto Marcelo Fernandes Lima
na presidência da Aeanopar (Associação dos
Engenheiros e Arquitetos do Noroeste do Paraná). A nova gestão já traça metas. Entre elas,
a atração de associados e, principalmente, a
qualificação de profissionais da área. “Nosso
foco é investir em cursos, encontros, palestras
para qualificar o profissional em Umuarama”,
conta Godoy. (por Verônica Mariano)
META Leski: qualificar profissionais

Antonio Roberto/Ilustrado

A Regional Ponta Grossa já definiu
seu calendário de ações da Agenda
Parlamentar. Em cada agenda (ou encontro) são entregues aos gestores
municipais cadernos técnicos desenvolvidos pelos profissionais vinculados ao CREA-PR. Trazem sugestões de
projetos e ações para desenvolvimento dos municípios. Ao todo, serão 14
cidades. Veja:

AENotícias

PONTA GROSSA
Regional define
calendário da
Agenda Parlamentar

Pato Branco 80% das casas não seguem padrão para esgoto

CURITIBA

Falha muito grave

Sede da Regional
Curitiba em
novo endereço

A falha mais recorrente é a ausência da caixa de gordura. Ela coleta e retém os resíduos gordurosos, principalmente da cozinha. “A falta desta caixa
leva a gordura direto para as tubulações de esgoto. Isso prejudica o funcionamento do sistema, ocasiona entupimento e o retorno do esgoto para
dentro dos imóveis. Ainda dificulta o
tratamento nas estações da Sanepar”,
afirma o gestor ambiental João Carlos Matinello. (por Leonardo Handa)
Divulgação

A Sanepar inspecionou em Pato
Branco 1.100 imóveis e constatou
que 45% dessas residências não possuem caixa de gordura, o que compromete a eficiência do sistema de
coleta e de tratamento de esgoto.
A inspeção faz parte do programa
Se Ligue na Rede, sobre a eficiência
do sistema de coleta e tratamento de
esgoto. Na cidade, os técnicos constataram que 80% dos imóveis vistoriados estão fora do padrão exigido.

A Regional do CREA-PR de Curitiba
ocupa a partir de junho uma nova e
ampla sede na Av. Nossa Senhora da
Luz, 2143, Jardim Social.
A casa passa por uma série de
reformas para abrigar os cerca de 60
funcionários do Conselho e melhorar o
atendimento ao público. São mais de
800 metros quadrados. Entre as modificações, adequações de acessibilidade,
reparos na parte civil e elétrica.
“Com a mudança de endereço e
descentralização da região central, ofereceremos mais facilidade para o estacionamento e atendimento aos clientes”,
diz o gerente da regional, engenheiro
eletricista Mário Guelbert Filho. (por Daniela Licht)

que compõem a centralidade. O grupo foi representado pela Associação dos Engenheiros
e Agrônomos do Vale do Ivaí, presidida pelo
engenheiro agrônomo João Francisco Pazda.
“Elaboramos o cronograma de trabalho para
dividir as tarefas e continuar a formulação do
EBDR”, diz. (por Daniela Licht)

Revista

Na edição local da Agenda Parlamentar, em
março na regional do CREA-PR de Apucarana,
a centralidade de Ivaiporã selecionou o tema
Saneamento, Coleta e Tratamento de resíduos
para a formatação do EBDR (Estudo Básico de
Desenvolvimento Regional). A escolha ocorreu
após consulta às lideranças dos dez municípios

CREAPR

APUCARANA
Resíduos sólidos serão tema de EBDR
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eXPRESSO

Um giro pelo Paraná

REGIONAL DE MARINGÁ Programa Casa Fácil é apresentado a 20 prefeituras

Para mais municípios
Divulgação

EXPANSÃO Prefeitos reunidos na Câmara Municipal de Colorado para conhecer o Casa Fácil

O programa Casa Fácil foi
apresentado a 20 prefeitos da região de Maringá num evento na
Câmara Municipal de Colorado,
em abril. O programa do CREA-PR já beneficiou 150 mil famílias.
O objetivo é possibilitar a
efetivação de novos convênios
na região com vistas a aumentar o atendimento à população.
O presidente da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), Mounir
Chaowiche, representou o governador
Beto Richa. Participaram ainda o reitor da Universidade Estadual de Maringá, Julio Santiago Prates, e os deputados Luiz Nishimori (federal), Teruo
Kato e Evandro Júnior (estaduais).
Altair Ferri, presidente da AEAM
(Associação de Engenheiros e Arquitetos de Maringá), apresentou
o programa. (por Verônica Mariano)

Revista
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Divulgação
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CASCAVEL

CAMBÉ

Município tem
novo aterro sanitário

Obra prorroga vida
de aterro municipal

O novo aterro sanitário de Cascavel foi
inaugurado no início de maio. De acordo
com o prefeito Edgar Bueno, o aterro reforça a preocupação com o meio ambiente e a
destinação correta do lixo.
“Cascavel é um bom exemplo em tratamento de lixo, porque temos um manuseio de primeira qualidade. Evitamos o mau
cheiro e despoluímos o meio ambiente. Ganhamos em qualidade e, principalmente, em
preservação ambiental.”
Os primeiros resíduos domésticos nas
novas células do aterro foram depositados
às 15h30 do dia 3, uma terça-feira. A pre-

A Prefeitura Municipal de Cambé, município a 16 quilômetros de Londrina, começou as obras para a construção de uma
manta impermeabilizante no aterro sanitário. Concluída, a célula irá proteger o solo e
o lençol freático e impedir a contaminação
do meio ambiente.
O aterro recebe todo dia cerca de 50
toneladas de resíduos domiciliares. A nova
manta poderá receber 60 mil m3, que irá
prorrogar a vida útil em até quatro anos. A
Secretaria Municipal de Obras informa que
o custo total do projeto é estimado em R$
300 mil. (por Adriana Mugnaini)

EXEMPLO Edgar Bueno visita as obras
do aterro de Cascavel: ecologicamente correto

feitura de Cascavel investiu R$ 1,5 milhão
na desapropriação da área, em projetos e
execução de obras para a implantação da
estrutura. (por Vandré Dubiela)

CASCAVEL 83% do comércio do Calçadão não cumpre acessibilidade, diz pesquisa

Alto índice de reprovação
Pesquisa revela que 83% dos estabelecimentos comerciais do Calçadão de
Cascavel não cumprem as regras de acessibilidade estabelecidas pela NBR 9050,
que trata do assunto. O rebaixamento da
calçada para Pessoas com Deficiência que
usam cadeira de rodas apresenta algum
tipo de irregularidade em 76% dos pontos.
A avaliação foi feita para conclusão do curso de engenharia civil de Larissa Liliane Giovanella.
Para o secretário de Planejamento
e Urbanismo, engenheiro civil Ronald
Drabik, o programa Calçadas de Cascavel
é uma ferramenta para cobrar o cumprimento da acessibilidade. “Cada proprietário de loja ou terreno é responsável pelo
acesso ao seu imóvel”, afirma o secretário.
O estudo detectou que apenas
11% dos estabelecimentos atendem o
nível para acessibilidade estabelecido
pela NBR 9050. (por Vandré Dubiela)

Divulgação

RESPONSABILIDADE O Calçadão de Cascavel. Para o secretário municipal de
Planejamento, garantir o acesso de Pessoas com Deficiência é uma obrigação dos lojistas

Apucarana Espaço na web será ponto de encontro de profissionais da região

RPA, softwares, normas de acessibilidade
da ABNT, mapa de uso e ocupação do
solo e legislação. “Destacamos no site
o Programa CREA de Qualidade, do
qual participamos em todas as edições”,
explica o presidente da AEAA, engenheiro civil Sebastião Ferreira Martins
Júnior. “Na primeira edição, ficamos
em 18o lugar, no ano seguinte, em 6o.
Este ano, a meta é manter o posto ou
evoluir, ”, diz. O site pode ser acessado
em www.aeaa.com.br (por Daniela Licht)

Revista

A CARA Página inicial do novo site
da AEAA: conjunto de informações
e serviços para integrar profissionais

A AEAA (Associação de Engenheiros e Arquitetos de Apucarana) colocou
no ar o seu novo site institucional. A
proposta é servir de ponto de encontro
de profissionais da região e como uma
ferramenta de prestação de serviços.
O site traz links para promover a
interação entre os cerca de 100 associados (como Futebol Bola Cheia), utilidade pública (como previsão do tempo) e
dicas para os profissionais. Entre elas,
a maneira correta de preencher uma

CREAPR

Associação lança novo site
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Um giro pelo Paraná

LONDRINA CREA-PR faz encontro do Agenda Parlamentar em 5 cidades do Norte Pioneiro

Pelo desenvolvimento
Ribeirão Claro, Carlópolis, Ibiporã, Ibaiti e Uraí receberam na segunda
quinzena de abril representantes do
CREA-PR para as Agendas Locais. O
objetivo foi apresentar a Agenda Parlamentar e incluir as demandas das cidades
no programa do Conselho. Participaram
das reuniões autoridades locais, profissionais e integrantes da comunidade.
Um dos destaques foi a apresentação dos EBDRs (Estudos Básicos de
Desenvolvimento Regional), diagnósticos regionais com informações sobre
como e onde obter recursos para 21
projetos de melhoria da infraestru-

tura dos municípios. Os estudos serão entregues aos gestores públicos.
“Ribeirão Claro, Carlópolis, Ibaiti
e Uraí compõem a centralidade Norte Pioneiro. Estamos elaborando os
EBDRs com o Plano de Desenvolvimento Agrário, de Melhoria nas estradas rurais e implantação do aeroporto
regional do Norte Pioneiro. Já Ibiporã
faz parte da centralidade Região Metropolitana de Londrina, com os temas Projeto Arco Norte e Programa
de Resíduos Sólidos”, diz Jefferson
Oliveira Cruz, gerente da regional
de Londrina. (por Adriana Mugnaini)

PATO BRANCO

Cidade recebe
a Feira Casa e
Construção
Pato Branco sediou de 12 a 16
de abril a Feira Casa e Construção,
que reuniu os setores da indústria
de móveis, decoração e construção
civil. Estimulados pelo bom momento
do mercado imobiliário, as empresas
aproveitaram a feira para mostrar novidades e fechar negócios.
Mais de 2.500 imóveis estavam
à venda. O evento foi realizado pela
Area-PR (Associação de Engenheiros
e Arquitetos de Pato Branco) Acepb
(Associação Comercial e Empresarial
de Pato Branco), Sebrae, Prefeitura de
Pato Branco e contou com apoio do
CREA-PR. (por Leonardo Handa)

guarapuava

Revista
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AEAGRO apresenta
projeto para
nova sede
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CASA NOVA Projeto da nova sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de
Guarapuava. Presidente diz que dinheiro está assegurado e promete inauguração em um ano

A AEAGRO (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Guarapuava)
vai ganhar nova sede. “O projeto já está
definido e contratado. Em um ano estará
sendo inaugurado”, diz o presidente da associação - que hoje tem 104 associados-,
engenheiro agrônomo José Roberto Papi.
Segundo o engenheiro, a conclusão da
nova sede está garantida: “Não tem risco
de parar”. (por Jocilaine Santos)

Perguntas e respostas

Revista
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PARA MELHORAR
Erikson Chandoha aponta a infraestrutura de transportes e a logística para o
escoamento da produção, seguro agrícola,
agroindustrialização e o apoio à pesquisa
como alguns dos principais desafios para
o setor agrícola brasileiro

AGRICULTURA Investimento em tecnologia e infraestrutura são essenciais

Base para crescer
Secretário do Ministério da Agricultura apresenta panorama da
agricultura no Brasil e destaca papel dos profissionais de tecnologia

Quais são os principais projetos da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo?
Para falarmos dos projetos é preciso entender como é
formada a SDC. São quatro departamentos: DEPROS
(Departamento Sistemas de Produção e Sustentabilidade), DEPTA (Departamento de Propriedade Intelectual
e Tecnologia da Agropecuária), DENACOOP (Departamento de Cooperativismo e Associativismo) e DIEL
(Departamento de Infraestrutura, Logística e Parcerias
Institucionais), mais a DPDAG (Divisão de Política, Produção e Desenvolvimento Agropecuário) em cada Superintendência Federal de Agricultura nos estados para
operacionalizar as políticas públicas propostas. Neste aspecto, compete também mencionar a forte interface da
SDC com as organizações vinculadas, mais as parcerias
com instituições públicas e privadas. É a partir desses
departamentos e parcerias que são realizados os diversos
programas e projetos da Secretaria. Atualmente os programas prioritários são o Plano ABC Agricultura de Baixo Carbono, que visa cumprir o compromisso voluntário
assumido pelo governo brasileiro durante a 15º Conferência das Partes (COP 15) de redução de GEE (Gases de
Efeito Estufa). E ainda agricultura orgânica, boas práticas agropecuárias e apoio ao desenvolvimento das cadeias
produtivas pecuárias, desenvolvidos pelo DEPROS. En-

Como a secretaria e o ministério pretendem atuar quanto à
Agricultura Familiar, responsável por grande parte da produção de alimentos no país? Existe algum projeto específico
para o Paraná nesta área?
A agricultura familiar é responsabilidade do Ministério do
Desenvolvimento Agrário. Porém, todos os projetos sob a
égide da SDC/MAPA podem ser usufruídos por agricultores ou empresários de todos os portes. Alguns em desenvolvimento no Paraná: PróOrgânico, PISA (Produção
Integrada de Sistemas Agropecuários) e ainda projetos de
apoio ao programa Territórios da Cidadania, voltados à
readequação de estradas e recuperação de solos.
Quanto à modernização das atividades agropecuárias e a melhoria das condições de trabalho dos produtores rurais, quais
são as ações previstas?
Basicamente, os projetos estão focados no fomento de sistemas agropecuários de produção sustentável, que buscam

CREAPR

O paranaense Erikson Camargo Chandoha assumiu este
ano a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Formado em engenharia agronômica, ele faz,
nesta entrevista, uma avaliação do trabalho do ministério e
da importância dos profissionais, principalmente das ciências
agrárias para o crescimento e desenvolvimento do país.

tre os programas prioritários do DEPTA, estão o fomento
à inovação no agronegócio, conservação e uso sustentável
dos recursos genéticos, aperfeiçoamento da proteção de
cultivares e indicação geográfica de produtos agropecuários. São prioridades implementar o programa de Integração Agroempresarial (Integragro), Revitalização das
Cooperativas do Norte e Nordeste (Norcoop) e ações de
apoio à internacionalização de cooperativas do DENACOOP. Ao DIEL cabe a articulação com outros órgãos
governamentais para diagnosticar as necessidades de investimento e planejamento da infraestrutura adequada
ao escoamento da produção agropecuária e acompanhar
a implementação do Sistema Nacional de Certificação de
Unidades Armazenadoras, além de viabilizar, por meio
das Parcerias Institucionais, a aplicabilidade das Emendas Parlamentares.

Revista

por Patrícia Blümel
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Perguntas e respostas

Divulgação/SDC

a transformação da produção convencional em tecnológica, sustentável, rastreável
e certificável. Os projetos, para serem sustentáveis, devem apresentar viabilidade
econômica, ser ambientalmente corretos e socialmente justos. Uma das ações para
melhoria das condições de trabalho dos produtores rurais é o desenvolvimento e a
implantação, no campo, das Boas Práticas Agropecuárias, procedimentos aplicados
pelos produtores rurais no campo para se tornarem mais competitivos e a produção,
mais rentável.

O PROFISSIONAL
Erikson Camargo
Chandoha
nasceu em Laranjeiras do Sul
(PR), em 26 de abril de 1952, e
é Secretário da SDC do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
+ Formado em engenharia agronômica pela
Universidade Federal do Paraná. Técnico Agrícola pelo Colégio Agrícola Estadual Augusto
Ribas de Ponta Grossa e pós-graduado em
Fertilidade do Solo pela Faculdade Estadual
de Ciências e Letras de Campo Mourão.
+ 1975 a 1984 Atua como gerente e supervisor regional em empresas de assistência
técnica. Faz supervisão, projetos e presta
assistência técnica em programas de desenvolvimento da agropecuária no PR e MT.
+ 1985 a 1988 Trabalha como responsável
técnico administrativo. Elabora estudos e
projetos agropecuários e industriais no PR e
SE na exploração da cotonicultura.
+ 1989 a 2002 Presta consultoria e assistência técnica no desenvolvimento de tecnologia
de integração lavoura-pecuária, introdução
e implantação de sistema de confinamento
bovino, administração de central de transferência de embriões e melhoramento genético
de 11 raças PO (Puras de Origem).

Revista
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+ 2003 a abril de 2010 Chefe do Núcleo
Regional da SEAB do Paraná da Região de
Campo Mourão (PR).
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+ Abril a dezembro de 2010 Secretário da
Agricultura e Abastecimento do Paraná.
+ 2011 Secretário da SDC do Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento.

A secretaria possui um papel fundamental no fomento à pesquisa tecnológica e biotecnológica. Como o Brasil se encontra em relação às pesquisas em comparação com
outros países e quais as formas de se incentivar o avanço nesta questão?
Temos um nível tecnológico muito avançado em relação ao universo da produção
agropecuária mundial. O Brasil possui uma das maiores e melhores instituições
de pesquisa do planeta: a Embrapa, que conta, nos estados com as OEPAS (Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária). Dentre as ações de fomento à
biotecnologia agropecuária, destacam-se a organização e coordenação do Grupo
de Trabalho Agropecuária, do Fórum de Competitividade em Biotecnologia. Promovemos, ainda, atividades de capacitação do corpo técnico do próprio ministério, além de agentes difusores.
Qual sua avaliação sobre a importância dos profissionais das áreas tecnológicas para o
desenvolvimento do país?
O ator mais importante no processo produtivo é o responsável técnico. Para o pronto atendimento ao agricultor e ao cidadão, para fazer chegar os programas e ações da
secretaria ao campo e à cidade, é imprescindível a atuação do profissional de ciências
agrárias. Numa concepção de mão dupla, entende-se também que o pleno exercício
destes profissonais é fortemente influenciado pela clareza e objetividade dos programas e projetos propagados pela secretaria. A importância desses profissionais é
tão grande e tão necessária a participação no processo agrícola que se torna estratégico para a preparação do Brasil para ser o maior produtor de alimentos do mundo. Porém, a tecnologia, os procedimentos operacionais e as boas práticas agrícolas
evoluem muito rápido e muitas coisas ainda precisam ser ajustadas e readequadas,
com destaque para a infraestrutura do processo de produção. Exemplos: transporte,
comercialização e comunicação. As instituições de ensino agrícola precisam adaptar-se a essas dinâmicas e, suas grades curriculares, à modernidade tecnológica que
o momento exige. Assim colocado, os projetos que hoje são implantados e desenvolvidos pela Secretaria e o Ministério da Agricultura, Pecuárias e Abastecimento,
apresentam conteúdos de desenvolvimento sempre em busca da obtenção da produção agropecuária de precisão e o desenvolvimento de políticas agrícolas e pecuárias
capazes de fortalecer a agrobiodiversidade brasileira.
Como deve-se conduzir a política agrícola para que se permita a expansão das atividades aliada à preservação ambiental?
O momento atual é propício para trabalhar ferramentas de desenvolvimento da
produção agropecuária sustentável em áreas de produtores em microbacias hidrográficas. A palavra-chave inicial é a articulação institucional e constituição
de parcerias públicas e privadas que permitam a sociedade civil organizada e os
governos discutirem os meandros de uma política de desenvolvimento na qual no
âmago dessa política está o produtor rural. É salutar a implantação de projetos

Como a secretaria atua em relação a questões internacionais, como tratados, convênios e
acordos com governos estrangeiros?
Os assuntos internacionais atinentes à agricultura são conduzidos e direcionados pela
Secretaria de Relações Internacionais. Entretanto, a assinatura de tratados, convênios
e acordo internacionais entre dois países é feita sempre pelo Ministério das Relações
Exteriores, por meio da Divisão de Atos Internacionais. O ministro de Estado é a
única autoridade no ministério que poderá assinar instrumento internacional. O que
temos assinado com frequência é Memorando de Entendimento entre ministérios.

Para o pronto
atendimento ao
agricultor e ao cidadão,
para fazer chegar os
programas e ações da
Secretaria ao campo e à
cidade, é imprescindível
a atuação do profissional
de ciências agrárias”

A Agenda Parlamentar
constitui programa de
reconhecido sucesso
porque aproxima as
representações políticas
aos anseios sociais, por
meio do envolvimento
direto das lideranças
profissionais”

O CREA-PR vem desenvolvendo, desde 2008, o programa Agenda Parlamentar. Qual a sua
análise sobre o programa e sobre a participação dos profissionais na sugestão de propostas?
A Agenda Parlamentar constitui programa de reconhecido sucesso porque aproxima
as representações políticas aos anseios sociais, por meio do envolvimento direto das
lideranças profissionais. Trata-se de iniciativa que amplia de fato a participação com
o fortalecimento da cidadania pela ativa participação de entidades e profissionais na
formulação de políticas públicas. A participação dos profissionais na agenda parlamentar garante ganho social de forma destacada ao discutir temas básicos para a
formação dos Estudos Básicos de Desenvolvimento Regional, a exemplo dos aspectos
vinculados às políticas agrícola, agrária e ambiental. Assim, o acompanhamento da
atividade parlamentar recebe tratamento diferenciado, com embasamento técnico e
qualificação das propostas e projetos de lei. Todo processo de formulação e proposição
de políticas públicas, considero de fundamental importância, uma vez que se torna
possível a legalização de temas inerentes a um determinado setor ou classe profissional. O programa Agenda Parlamentar é fundamental no acompanhamento das
propostas encaminhadas aos legisladores.

É salutar a implantação
de projetos que priorizem
a integração lavoura
pecuária e floresta como
uma ferramenta inicial de
abertura do processo de
produção e recuperação
de áreas degradadas”

Revista

Quais são, na sua opinião, os maiores desafios que enfrenta o setor agrícola brasileiro?
A infraestrutura de transportes e a logística para o escoamento da produção; barreiras
para as exportações de produtos agropecuários, assistência técnica para os pequenos
produtores, agregação de valor aos produtos agrícolas, tanto para o mercado interno
como o externo, linhas de créditos compatíveis com a realidade da agricultura brasileira,
custo “Brasil”, implantação de política de alimentos seguros, consolidação de projetos
de avaliação da conformidade (certificação) em nível de país. Outros pontos importantes são seguro agrícola, agroindustrialização e o apoio à pesquisa. Na questão do seguro
agrícola, o excelente desempenho alcançado com a política de minimização de riscos
no setor agropecuário é uma conquista. Diante do elevado risco de perdas por adversidades climáticas nas lavouras e da necessidade de ampliar o acesso dos produtores a
mecanismos de proteção, o governo federal tem se esforçado para que esses riscos sejam
minimizados. É necessário alocar recursos para subvenção ao prêmio do seguro agrícola,
bem como ampliar o limite de enquadramento no PROAGRO.

CREAPR

que priorizem a integração lavoura pecuária e floresta como uma ferramenta inicial
de abertura do processo de produção e recuperação de áreas degradadas. Seus componentes estruturais de implantação e desenvolvimento resultam em estratégias para
um enfrentamento ao monoculturismo pernicioso. A partir daí, pode-se expandir os
meios de produção agropecuária com sustentabilidade e tecnologias modernas e apropriadas, que diminuam os custos de produção, racionalizem os usos de agroquímicos,
produzam alimentos seguros com qualidade, preservem o meio ambiente e favoreçam
a inserção social dos envolvidos no processo de produção.
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ARTIGO JURÍDICO

A opinião do Departamento Jurídico do CREA-PR

Breves apontamentos jurídicos
sobre a Lei Federal 12.378/2010
(do CAU/BR e regionais)

Revista
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Com a promulgação e publicação da Lei 12.378/2010, que
regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo e cria o CAU/
BR, inúmeros questionamentos surgiram no que toca a vigência,
eficácia e aplicabilidade da nova legislação, principalmente em relação à questão do direito intertemporal.
Infere-se, que passados mais de 5 (cinco) meses do ato de publicação da Lei do CAU(31/12/2010), apenas os artigos 56 e 57
vigoram e possuem eficácia consolidada, estando os demais dispositivos, por disposição legal expressa, em profunda anomia ao
aguardo da posse efetiva do Presidente e dos Conselheiros Federais
do CAU/BR.
Desse modo, no momento, temos que a vigência da Lei do
CAU é parcial, conquanto publicada em Diário Oficial e já iniciado
o processo de transição a que alude os artigos 56 e 57 de responsabilidade das Coordenadorias das Câmaras Regionais de Arquitetura dos atuais CREAs e da Coordenadoria Nacional das Câmaras de
Arquitetura do atual CONFEA.
Outrossim, a questão atinente a eficácia e aplicabilidade da Lei
do CAU em contraste com os direitos adquiridos e atos jurídicos
perfeitos consumados sob o pálio da Lei 5.194/66, merece esclarecimento, haja vista a impossibilidade de aplicabilidade retroativa
da Lei 12.378/2010 para atingir situações consolidadas.
Consabido em linhas gerais que a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido
e a coisa julgada. Dessa maneira, quando passar a vigorar plenamente, a Lei 12.378/2010 terá efeito direto, isto é, do presente
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para o futuro, não retroagindo. Ademais, deverá respeitar todos os
atos jurídicos perfeitos e os direitos adquiridos pelos profissionais
registrados no sistema CONFEA/CREAs.
Neste sentido, destaque-se que para fins de direito intertemporal reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei
vigente ao tempo em que se efetuou. Assim, todos os atos, tais
como ARTs, CATs e demais situações jurídicas que tiveram campo
de realização sob a égide da Lei 5.194/66 permanecerão válidos e
perfeitos. Ou seja, não poderão ser questionados dentro dos planos
de existência, validade e eficácia.
Não diferente, as atribuições e prerrogativas concedidas aos engenheiros, tecnólogos e técnicos e que foram anotadas em seus assentos profissionais, igualmente não poderão ser questionadas pelo
novo sistema, ante a doutrina do direito adquirido. Isto porque, se
compreendem como adquiridos, os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer como aqueles cujo começo do exercício
tenha termo pré – fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a
arbítrio de outrem. O direito adquirido é o que se incorporou definitivamente ao patrimônio e à personalidade de seu titular, de modo
que nem lei nem fato posterior possam alterar tal situação jurídica, pois há direito concreto, ou seja, direito subjetivo e não direito
potencial ou abstrato*. É o caso daqueles profissionais que estão
exercendo atividades com atribuições e fiscalização do CREA/PR.
Portanto, não pairam dúvidas que a nova lei só deverá incidir
sobre fatos que ocorrerem durante sua vigência, pois não haverá
como compreender que possa atingir efeitos já produzidos em relações jurídicas resultantes de fatos anteriores à sua entrada em vigor.
*Diniz. Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada. 11a
edição. Saraiva. Pág. 189.
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por Igor Tadeu Garcia
procurador do CREA-PR
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Novidades a seu favor

SAT Sistema de Autoatendimento do CREA-PR está em expansão

Poupa o seu tempo
Por meio das urnas, profissionais e empresas têm acesso a mais de
duas dezenas de serviços sem fila, de forma ágil e com total segurança
Leandro Taques

Serviços via Sistema de Autoatendimento
Pessoa jurídica 1. Ingresso de responsável técnico/quadro técnico 2. Alteração
contratual e de carga horária 3. Cancelamento de registro pessoa jurídica 4.
Ouvidoria do CREA 5. Recuperação de quadro técnico 6. Restituição de taxas 7.
Visto em contrato 8. Atendimento a ofícios
Pessoa física 1. Alteração de atribuições, de dados 2. Apostilas de cursos
3. Consulta de atribuições 4. Interrupção de registro e de visto 5. Restituição de taxas 6. Visto (profissionais que já possuem RNP) 7. Fotocópia de
processo/protocolo 8. Atendimento a ofícios
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) 1. Baixa por obra concluída e não
concluída 2. Cancelamento com e sem restituição de taxas 3. Recuperação e
restituição de taxas
SERVIÇO
Dúvidas, ligue para 0800-410067, a Central de Informações do CREA-PR

O CREA-PR expandiu o SAT (Sistema
de Autoatendimento). Além de Curitiba, o
serviço 24 horas está também em São José
dos Pinhais, Campo Largo, Rio Negro e
Guaratuba. Em fase final de implantação
estão as inspetorias de Paranaguá e Carmo.
As regionais de Londrina, Maringá e Ponta
Grossa já oferecem o serviço no horário de
atendimento das unidades.
O crescimento da rede do SAT é resultado da boa receptividade dos profissionais. O serviço facilita o acesso e confere
agilidade a vários processos. Hoje, são cerca de 25 serviços oferecidos para pessoas
físicas e jurídicas. A oferta é restrita às demandas que não possuem taxas.
Segundo o economista João Luiz Pontarola, Facilitador do Atendimento ao Público da Inspetoria de Curitiba, a tendência é o aumento gradativo na busca pelo
SAT. “No início, sempre há dúvidas. Mas
quem usa a primeira vez sempre retorna e
mantém uma rotina constante de uso dos
serviços de autoatendimento”, explica.
A ideia é ampliar ainda e incorporar os
serviços ao site do CREA-PR. “Na medida
do possível iremos aprimorar os serviços
oferecidos. E com o avanço tecnológico
e as diversas sugestões de melhorias que
chegam ao setor de TI, muitos deles futuramente estarão online”, diz Pontarola.
Para o gerente da Regional Curitiba,
engenheiro eletricista Mário Guelbert Filho,
a urna de autoatendimento é mais uma possibilidade de atendimento de forma rápida
e simples. “Poupa o tempo do profissional e
evita que ele enfrente filas”, diz.

CREAPR

FIQUE POR DENTRO

por Adriana Mugnaini
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enviado
O engenheiro Ambiental Brian Robson
Reganhan, 24 anos,
deposita na caixa
do SAT de Curitiba
a solicitação de seu
registro profissional. “É muito mais
fácil”, afirma
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Representação O que muda na estrutura do Sistema com criação do CAU

Contribuição efetiva
CREA-PR contribui com entidades de Arquitetura para criação do CAU-PR
por Anna Preussler
Sancionada no dia 30 de dezembro de
2010, pelo então presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, a Lei 12.378/2010, que cria
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU/BR) e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito
Federal (CAUs), mudará para arquitetos e
urbanistas o título dos profissionais que irão
compor o novo Conselho. Hoje, são 6.761
no Paraná, entre arquitetos, engenheiros arquitetos e arquitetos urbanistas.
Pela lei, os Creas de todos os estados
devem, desde janeiro deste ano, fazer repasse
financeiro em conta específica, mensalmente,
de 90% do valor das anuidades, das Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e
das multas recebidas de arquitetos e urbanistas, arquitetos e engenheiros arquitetos.
Outra demanda dos CREAs para a criação do
CAU e seus regionais é a entrega de documentos de todos os profissionais arquitetos e
urbanistas registrados para que o novo Conselho possa funcionar.

Segundo a coordenadora da Câmara Especializada de Arquitetura, arquiteta Eneida Kuchpil, a transição está ocorrendo de
uma forma organizada. “Trabalhamos reunidos com entidades da área de Arquitetura
no Paraná para definir os pontos relacionados a criação do regional”, diz. “E, neste
momento, é importante definir ações que
viabilizam o funcionamento do CAU até
janeiro de 2011”, diz.
Para o presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Jr, é importante que o Conselho garanta as informações
necessárias aos arquitetos neste momento de
transição. “O CREA-PR colocou à disposição das lideranças da Arquitetura no Paraná
as informações necessárias para a criação de
um plano de negócios, o qual ainda aguardamos. Este documento é necessário para nossa
equipe viabilizar o funcionamento do regional a partir do dia 2 de janeiro, de maneira
que o CAU-PR possa atender aos profissionais, visto que a partir desta data o CREA-PR não poderá mais atendê-los em suas demandas”, analisa.
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Caminho para mudança

Câmaras
Especializadas
coordenam transição
A transição para a criação do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU/BR) e os
Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal (CAUs) é coordenada pelas Câmaras Especializadas de
Arquitetura e Urbanismo dos Creas em todos os estados.
Dentre suas atribuições está a definição
de inúmeros pontos da Lei 12.378 que dependem de esclarecimentos.
Um deles é a definição de como será a
fiscalização e as entidades de classe multiprofissionais, como as associações que
reúnem engenheiros, arquitetos.

é o número de profissionais de Arquitetura no Paraná

Leia mais Conheça detalhes da Lei 12.378/2010. http://migre.me/4CHZQ

“Acho muito importante o
envolvimento dos estudantes de
cursos de engenharia com a
realidade profissional. Vislumbrar
futuras atuações profissionais ajuda,
inclusive, a diminuir a evasão escolar’’

“O Sistema Profissional CREA/CONFEA
tem papel fundamental na regulamentação
profissional na proteção da sociedade e do próprio
profissional. Iniciativas como a do CREAjr ajudam a disseminar essa cultura de valorização. Permite ainda que o
acadêmico maximize o seu esforço de formação
profissional com a devida atribuição de valor”

Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti,
coordenadora do curso de
Engenharia Cartográfica da UFPR
(Universidade Federal do Paraná)

Sandro Roberto Vaz, coordenador do curso de
Engenharia de Produção da Estácio Radial Curitiba

“Os estudantes que
participam do CREAjr-PR acabam
recebendo uma quantidade importante de
informações. Isso contribui para sua motivação.
A nossa representante, por exemplo, já articula para
abrir uma empresa júnior na instituição, que vai
favorecer a todos os alunos e torná-los mais
próximos da realidade de mercado”
Giovanna Patrícia Gava Oyamada, coordenadora
do curso de Engenharia Civil da Unioeste
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná)

“Os alunos sempre são
incentivados a se cadastrarem
no CREAjr. Eles mostram os
benefícios que a iniciativa traz
na vida acadêmica, além de estarem
por dentro do que acontece no Conselho”

César Winter Mello, coordenador do
curso de Engenharia Civil da UDC
(Faculdade Dinâmica das Cataratas)

CREAjr-PR Criado pelo Conselho em 2005, mais de 11 mil alunos já participam

BOM EXEMPLO
Puríssimo, da UEPG: satisfação com mudança de
atitude dos alunos após o CREAjr-PR

por Adriana Franco
Criado pelo Conselho em 2005, o CREAjr-PR mostra cada vez mais sua força e importância. Coordenadores de cursos das modalidades da engenharia, arquitetura, agronomia
e geociências de instituições de ensino superior
do Paraná destacam vários aspectos positivos
do programa. Entre eles, a aproximação do
Sistema Profissional com o Sistema Educacional, o acesso a temas relevantes como a ética,
as atribuições e responsabilidades inerentes ao
exercício profissional e também a redução da
evasão escolar e aumento na motivação.
Hoje, mais de 11 mil alunos de cursos
de tecnologia no Paraná participam do programa. Destes, 110 são membros dirigentes,
eleitos por seus pares e cabe a eles a articulação para a realização das atividades junto aos
cursos, que representam.
Todos os estudantes, já a partir do primeiro
de ano do curso podem participar do programa.

O coordenador do curso de Agronomia
da UEPG (Universidade Estadual de Ponta
Grossa), engenheiro agrônomo Cláudio Puríssimo, não esconde a satisfação com os estudantes que integram o CREAjr-PR. Conta,
por exemplo, que os alunos reativaram a Semanagro, evento acadêmico que estava parado há 5 anos, que conta agora com o apoio do
CREAjr-PR na realização.
Para o engenheiro agrônomo, professor da
UEL (Universidade Estadual de Londrina) e coordenador da Comissão de Educação do CREA-PR, Amarildo Pasini, o CREAjr-PR é um sucesso. “Deve ser seguido por todas as instituições de
ensino. Os futuros profissionais estão conhecendo o sistema CONFEA/CREA, especialmente
seu principal objetivo, que é proteger a sociedade, além dos problemas e desafios da futura profissão”, afirma. Destaca ainda que é importante
o incentivo pelos professores e coordenadores de
curso, para que os estudantes participem e tragam o programa para a instituição.

Leia mais As instituições de ensino superior do estado que já adotaram o CREAjr-PR. http://migre.me/4CI1O
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CONDUTA PROFISSIONAL CREA-PR amplia e torna mais eficiente fiscalização

Com

lupa
Revista
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A sociedade brasileira evolui e o
CREA-PR acompanha. A cada ano, cresce
a preocupação, de ambos, com questões
éticas. Nas áreas técnicas, dois exemplos
são o uso abusivo ou descontrolado de
agrotóxicos e falhas em projetos de engenharia que terminam em tragédias.
Até pouco tempo a maioria dos processos contra infrações ao Código de Ética era restrita às denúncias recebidas. A
partir de 2009, o CREA-PR adotou uma
postura mais proativa. Aumentou sua
ação fiscalizadora. Um grande marco na
história da evolução da ética profissional
e um exemplo para outras categorias.
Uma inovação importante introduzida pelo CREA-PR a partir de 2011 é o comunicado feito ao denunciado a partir do
momento em que a denúncia é recebida.
“Antes disso, os processos eram instaurados e os denunciados só tomavam conhecimento no momento de se apresentarem
à Comissão de Ética para se defender”,
lembra Paulo César Markovicz, assessor

da Comissão de Ética do CREA-PR. “Nossa experiência mostrava que há um grande
número de denúncias que podem ser resolvidas previamente, entre as partes envolvidas, sem precisar se transformar em processos a serem julgados pela Comissão de
Ética. Essa nova prática dá oportunidade
de defesa ao profissional e evita o acúmulo
de processos junto à Comissão”, completa
(leia mais na página 23).
“Essa mudança reflete um amadurecimento do setor. Ganham os profissionais e a sociedade. Os profissionais
conquistam mais credibilidade ao serem
protegidos dos maus profissionais e dos
não habilitados para o exercício profissional, que até então denegriam a atividade.
E a sociedade reconhece o Conselho como
entidade que protege seus interesses, sua

Leandro Taques

Desde 2009, Conselho
inovou com mais
ação na área da ética
profissional

segurança e o meio ambiente”, afirma o
superintendente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Celso Roberto Ritter.
Outra evolução importante acontece
por meio da criação das comissões de ética
nas associações profissionais parceiras, registradas junto ao CREA-PR. Forma uma
rede estadual que já conta com 40 comissões em todo o Paraná. “Essas comissões
têm um papel importante. Ajudam a evitar o congestionamento de processos no
Conselho quando julgam preliminarmente e resolvem as questões em sua instância
primária, dentro do que permite a lei”,
explica Claudemir Marcos Prates, gerente de Assessoria de Apoio a Entidades de
Classe do CREA-PR.
Para o coordenador da Comissão de
Ética do CREA-PR, engenheiro Luiz
Antônio Caldani, “todas essas mudanças
contribuem para tornar mais ágeis e eficazes as melhores práticas profissionais. É
especialmente importante o trabalho de
capacitação e informação que acontece.
Ao dar conhecimento do Código de Ética,
direitos e deveres dos profissionais, contribuímos para evitar as infrações e também
melhoramos a qualidade técnica dos processos, o que torna seu andamento mais
ágil”, destaca.
São ações multiplicadoras, por meio
de eventos que acontecem em todo o
estado. Só este ano serão 200 encontros
nas entidades de todo o Paraná, com palestras, debates e cursos. O tema central
será prevenção.

PARA MELHOR
Caldani: mudanças tornam mais ágeis e eficazes as melhores práticas profissionais

NOVIDADE Em dois anos, 694 processos foram analisados pelo Conselho

CREA-PR é pioneiro na fiscalização de conduta
A fiscalização da conduta dos profissionais iniciada pelo CREA-PR, em
2009, é uma ação pioneira no Brasil,
segundo a facilitadora do Setor de Planejamento e Controle da Fiscalização,
arquiteta urbanista Vanessa Moura.
“Ao longo de dois anos, a iniciativa trouxe resultados positivos para o
Conselho, que servem de modelo para
os outros CREAs”, afirma. “Só no período de 2009 a 2010 foram tramitados
694 processos resultantes deste tipo de
fiscalização.”
A arquiteta destaca ainda que este
modelo motivou a equipe de fiscalização. Novos projetos e ideias surgiram
no último seminário. Exemplos são os
trabalhos “A Fiscalização como Indutora
do Exercício Profissional Adequado”, da
Regional Ponta Grossa, e “Conduta Profissional sob o Olhar das Entidades de
Classe”, pelas Regionais de Apucarana,
Cascavel, Londrina e Maringá.
“Os procedimentos estão em constante processo de melhoria. E consolidma-se a cada ano ao agregar a participação dos conselheiros, inspetores, agentes
de fiscalização, assessores de câmara e
analistas técnicos”, explica.

O CóDIGO DE ÉTICA
Pontos de destaque da versão atual, de 2002
1 O artigo 8 trata dos princípios éticos do exercício profissional com relação ao
objetivo, natureza, honradez e eficácia da profissão. Também, relacionamento e
intervenção profissional sobre o meio e sobre a liberdade e segurança no exercício
da profissão.
2 O artigo 9 aborda os deveres e o artigo 10, as condutas vedadas. Ambos referem-se ao ser humano e seus valores, a profissão, as relações com os clientes, empregadores, colaboradores, os demais profissionais e ao meio.
3 Os artigos 11 e 12 tratam dos direitos dos profissionais, item que não existia no
código anterior.

Punições
1 As penalidades impostas por infrações ao Código de Ética podem ser de advertência reservada ou censura pública.
2 A advertência reservada possui caráter sigiloso: só o infrator e o autor da denúncia têm conhecimento da penalidade.
3 A censura pública é publicada em jornal de circulação na região onde o profissional reside e é afixada nos editais de todas as inspetorias do CREA-PR, o que amplia
assim o conhecimento da sociedade sobre a penalidade imposta.
4 Essas penalidades são registradas no cadastro do profissional e permanecem
durante cinco anos a partir da data da decisão. Nesse período, o profissional não
consegue emitir a Certidão de Infrações Éticas pelo site do CREA-PR, o que o impede de participar de alguns tipos de licitação.
Fonte: Paulo César Markovicz, assessor da Comissão de Ética do CREA-PR
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Leia mais
Cronologia: a evolução da ética profissional desde a criação do CONFEA. Confira em Legislação http://migre.me/4CI33
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os técnicos

Condomínios horizontais
e loteamentos fechados:
como melhorá-los?
por Paulo Adeildo Lopes
Um olhar para a história mostra que o objetivo da
habitação era a necessidade de habitar, proteger e abrigar
contra as agressões de natureza física ou animal. Mas ao
longo dos anos, a moradia, adquiriu novas funções. Passou
a significar a estrutura associativa dos seus habitantes, a
família e as relações sociais.
Observa-se que o crescimento das regiões metropolitanas, em alguns casos de forma desordenada, implicou
em muitos problemas para seus habitantes. Destacam-se:
o tráfego urbano, a criminalidade em alta e os problemas
de segurança pública.
Com o aumento acentuado da demanda nas últimas
décadas, surgiram novas alternativas de moradia. Obviamente, se alguém “prometesse” uma moradia que reunisse segurança, privacidade, liberdade para os filhos e
proximidade da natureza, estaria preenchendo todos os
pré-requisitos apontados como essenciais no atual conceito da habitação para a sociedade contemporânea.
Assim, com a promessa de aliar a segurança de um
apartamento à privacidade de uma casa, surgem os condomínios horizontais e os loteamentos fechados. Ambos
crescem de forma acentuada, ocupando geralmente as

melhores áreas de expansão, principalmente nos grandes
centros urbanos.
Destaca-se que um dos principais problemas que os
loteamentos horizontais fechados e os condomínios horizontais enfrentam é que são feitos sem considerar as necessidades dos usuários (moradores). Os empreendedores
não usam um suporte metodológico robusto para definir
previamente um programa de necessidades e também
não atendem a todas as expectativas geradas pelas propagandas dos lançamentos em relação aos espaços de uso
coletivo.
Este artigo aponta para a elaboração de um modelo
metodológico para dar suporte na definição de programas
de necessidades para futuros empreendimentos, a partir
da avaliação de desempenho físico e de satisfação do usuário sobre os ambientes construídos e de uso coletivo. Por se
tratar de um assunto tão vasto, a discussão e as sugestões
de soluções foram pesquisadas por quatro anos e tratadas
na tese de doutorado, disponível para download gratuito
no Portal do Saber da Universidade de Paulo (www.planetaeducacao.com.br). Tem o seguinte título: “Condomínios
Horizontais e Loteamentos Fechados: uma metodologia
de avaliação de desempenho de ambientes coletivos, a
partir do caso de Londrina – PR”.
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Possui formação tecnóloga em Projeto de Arquitetura pelo CEMC, Engenharia Civil pela UEL, Especialização em Teoria e em Ensino de
Arquitetura e Urbanismo, Mestrado em Estruturas Ambientais Urbanas e Doutorado em Tecnologia da Arquitetura pela USP. É professor
dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Civil, coordenador do Curso de Engenharia Civil da UniFil. Tem experiência nas
seguintes áreas: tecnologia da construção, valor de mercado (com aproximadamente 950 serviços prestados à Caixa Econômica Federal).
Possui 13 homenagens por destaque profissional, entre elas distinção nas conclusões do mestrado e do doutorado. Perito Judicial
Estadual e Federal em diversas nomeações. Experiência em projeto, execução e fiscalização de obras públicas e privadas.

Participe! Envie seu texto técnico para esta seção pelo e-mail encartetecnico@crea-pr.org.br

estão integrados ao
Casa Fácil, com reais
benefícios a todos os
participantes: 1. às
famílias (pelos projetos gratuitos, isenção
de taxas, orientação
técnica, segurança na
edificação, economia
e averbação do imóvel em cartório próprio); 2. às prefeituras (que têm um aliado importante em seus programas habitacionais); 3. às entidades de classe (que passam ter maior
presença na comunidade, com seus associados liberados das
questões de responsabilidade civil; 4. e às universidades (pelo
serviço de alto alcance social).
Mas nem tudo foi um ‘mar de rosas’ no caminho do
programa. O CONFEA nunca reconheceu formalmente a
sua existência e, em determinada época, chegou mesmo a
boicotá-lo, determinando sua suspensão, por meio da Decisão CR-021/92. Mas o CREA-PR, com apoio das entidades
de classe, continuou firme o trabalho em todas as gestões
seguintes. O sucesso do programa é o maior aval à sua continuidade.
O Habitat, órgão da Organização das Nações Unidas
para o setor de habitação, premiou o Casa Fácil (Easy Housing: Facilitating Building Processes to the Poor) como “Uma
Boa Prática”. Mais recentemente, outro avanço: a Lei Federal
n.º 11.888, de 2008, conhecida como Lei da Assistência Técnica, uma feliz iniciativa do colega e deputado federal baiano, arquiteto Zezeu Ribeiro, praticamente institucionaliza
os procedimentos idealizados pelo Casa Fácil, e que permite
remunerar, com recursos do governo federal, os profissionais
que atuam na Engenharia e Arquitetura públicas.
Casa Fácil, um programa de alto alcance social, não sujeito a cortes de orçamento, que muito orgulha os engenheiros
e arquitetos paranaenses por proporcionar a mais de 145 mil
famílias o acesso a uma moradia digna.

O autor Ivo Mendes Lima
Engenheiro, presidiu o CREA-PR, o Instituto de Engenharia do Paraná, a Cohab-Curitiba e foi Secretário Nacional da Habitação

Os textos devem ter um mínimo de 2.500 e um máximo de 3.000 caracteres. Ainda, um breve currículo do autor.
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Nos dias em que tanto se fala no bom programa “Minha Casa, Minha Vida”, é oportuno lembrar um programa
habitacional de alto alcance social desenvolvido há mais
de 20 anos e que já beneficiou mais de 150 mil famílias no
Paraná – o Casa Fácil.
Quando idealizamos o Casa Fácil, ao tempo de minha
segunda gestão como presidente do CREA-PR, tínhamos
em mente pelo menos três pontos fundamentais: facilitar o
acesso das famílias de baixa renda à moradia própria, desonerar os responsáveis técnicos (engenheiros e arquitetos) dos
limites do número de ARTs (Anotações de Responsabilidade
Técnica), liberando-os para outros empreendimentos, e valorizar as entidades de classe.
O programa Casa Fácil prima pela simplicidade. Consiste em liberar o possuidor de um terreno para a construção de
sua casa própria mediante a interpretação, pelo CREA-PR,
de que uma moradia popular de até 70 m², com parâmetros
pré-estabelecidos, não se enquadra para efeitos legais como
obra de Engenharia.
Aboliu-se uma injustiça. Famílias de baixa renda eram
frequentemente penalizadas por não cumprirem os requisitos da lei, entre eles a exigência de responsável técnico. E as
casas eram feitas de forma precária, até em locais de risco.
Com o Casa Fácil, uma ação conjunta, mediante convênio,
entre o Conselho, as entidades de classe, as prefeituras e até
as universidades (na oferta de projetos, por exemplo), cada
um fazendo a sua parte e liberando custos e facilitando procedimentos burocráticos, as moradias passaram a ser legais e
edificadas de forma correta e segura, com orientação técnica
dos profissionais vinculados às associações de classe.
O Casa Fácil foi apresentado e aprovado no VIII Encontro Paranaense de Entidades de Classe, realizado em Londrina, em outubro de 1988. A engenharia paranaense já
antecipava o papel de promoção social que a Constituição
Brasileira de 1988 estabeleceria, citando a moradia como um
dos direitos sociais do cidadão.
A partir de então, e até hoje, os municípios do Paraná
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por Ivo Mendes Lima
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alcance social
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Casa Fácil, um
programa de alto

artigo técnico
Grande empreendimento em
município de pequeno porte.
Estudo do caso Frigorífico Anhambi,
em Itapejara D’Oeste (PR)
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Grandes empreendimentos influenciam o mercado imobiliário no município onde estão instalados, o que traz diferentes repercussões nas áreas econômica, social, cultural e política.
Compreendendo que tais empreendimentos podem provocar
mudanças, foi feito um estudo de caso com o objetivo de verificar a influência da implantação de um grande empreendimento
em município de pequeno porte em diversos setores, fazendo
análise comparativa com municípios de porte semelhante e situados na mesma região.
O empreendimento analisado foi a implantação do Frigorífico Anhambi no município de Itapejara D’Oeste (PR), em um
recorte dos anos de 2000 a 2008, sendo que em 2003 o empreendimento adquire força total de funcionamento. Os resultados
confirmam que a influência do empreendimento nos valores dos
imóveis foi positiva, com evolução nos valores dos bens imóveis
residenciais e lotes urbanos no período de análise.
A valorização no entorno do empreendimento teve variação
máxima de até 400% nos imóveis residenciais e de até 180%
nos lotes vagos e ocupados. A influência do empreendimento
extravasou a dimensão da valorização imobiliária, promoveu

mudanças evidentes e significativas em diferentes estratos da
população com referência às perspectivas de vida e de qualidade.
E confirmou que o IDH de Itapejara D’Oeste é expressivo com
relação aos demais municípios da região analisados.
A média de renda do trabalhador do município de Itapejara D’Oeste para o ano de 2000 revela que a geração de
empregos pelo Frigorífico Anhambi promoveu aumento da
renda dos trabalhadores. O consequente retorno desta renda
aos cofres públicos e ao comércio em geral ficou constatado
com a abertura de novas empresas e o aumento do faturamento das empresas em atividade.
Investimentos por parte do governo também foram observados, com a realização de obras públicas, como construção e
reforma de salas de aula, ampliação de laboratório, quadra de
esportes, sede de bombeiros e biblioteca.
A evolução nos setores econômicos, político, social e
cultural do município pode ser relacionada à implantação e
expansão do empreendimento, aumento do PIB per capita, taxa de crescimento geométrico positiva, apresentando a
menor taxa de pobreza com relação aos demais municípios
da região de estudo, com reflexos diretos no modo de vida
individual e coletivo da população.

O Autor LUIZ ANTONIO MIOTTI
Engenheiro Civil (UCPEL); Mestre em Engenharia Civil (UFSC); Professor do Curso de Engenharia Civil da UTFPR, câmpus Pato Branco (PR).
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A importância das entidades de
classe na valorização das profissões
para o alcance de metas.
No mundo atual, as organizações necessitam ser geridas
com qualidade, seja na iniciativa privada ou na pública. E as
organizações profissionais não fogem a esta regra. É preciso
trabalhar com um rígido controle interno, que trará reflexos
na melhoria dos produtos e serviços e constituirá uma estrutura sólida, levando à sustentabilidade de todo o processo.
Neste sentido, o CREA-PR desenvolve e oferece às entidades de classe ligadas ao Sistema CONFEA/CREA diversos
programas que visam o aprimoramento da gestão e o crescimento e desenvolvimento das organizações. São programas
que premiam, reconhecem e divulgam as práticas de busca
da excelência na gestão e que ampliam a atuação das entidades com participação na discussão de políticas públicas e de
interesse da sociedade em geral. Todos estes programas são
coordenados pela Assessoria de Apoio às Entidades de Classe
(AAEC) e se tornaram referência nacional dentro do Sistema.
Fortalecidas, as organizações profissionais cumprirão
efetivamente seu papel de valorização das profissões, de
sustentabilidade do Sistema Profissional e de contribuição para o crescimento e desenvolvimento dos municípios e do estado.

O autor Francisco José Teixeira Coelho Ladaga
Engenheiro Civil, Mestre em Engenharia Civil e ex-conselheiro do CREA-PR
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As organizações profissionais possuem importância fundamental em todas as áreas de atuação. Representam a classe
profissional organizada e cumprem um papel de defesa de
direitos e de colaboração no processo de desenvolvimento local. No Sistema CONFEA/CREA não é diferente. Composto
por cerca de 90 entidades de classe ligadas às áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CREA-PR é estruturado
com base na representatividade dessas organizações.
Desta forma, é fundamental que as entidades de classe
sejam cada vez mais fortalecidas. Que desenvolvam a capilaridade necessária para realizar os projetos do Sistema Profissional e, assim, defendam com base na ética e na busca
da excelência as profissões das áreas tecnológicas. E mais.
Contribuam de forma significativa para o crescimento e desenvolvimento das localidades onde estão inseridas.
Para alcançar o reconhecimento de sua importância
junto à classe profissional e a sociedade e, desta forma,
crescer em número de associados e em força institucional,
é cada vez mais necessário que as entidades de classe invistam em ferramentas de gestão que permitam o planejamento, o autoconhecimento e a definição de objetivos
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por Francisco Ladaga
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James Tavares / Governo de SC

COMO PREVENIR Para Cabrini, presidente do CREA-PR, falta investimento na área técnica

CAOS Ponte destruída na rodovia que liga Curitiba a Paranaguá pelas chuvas de março que castigaram o Paraná; prejuízo superou R$ 104 milhões

Sem controle
Brasil não tem plano eficiente para prevenção de acidentes naturais. Enquanto isso,
ONU aponta uma tragédia no país a cada dois meses e diz que número vai aumentar
por Flávio arantes
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Relatório divulgado pela Organização das
Nações Unidas (ONU) aponta 7,5 milhões de
brasileiros atingidos por 60 catástrofes naturais
na última década. Média de seis por ano. Uma a
cada dois meses. A maioria (37), enchentes. Outras 10, deslizamentos e tempestades.
E a tendência, diz a ONU, é que desastres assim aumentem com o aquecimento do
planeta. “A preparação para desastres não é
optativa para os governos. É uma obrigação
perante os cidadãos”, diz Margareta Wahlstrom, representante das Nações Unidas para
a Redução de Desastres.
Em janeiro, depois da tragédia que atingiu
a região serrana do Rio, o governo anunciou
a criação de um Sistema Nacional de Alerta e
Prevenção de Desastres Naturais. Um projeto
que deve ficar pronto em quatro anos. Por que
só após o pior desastre natural da história do
28
Brasil? E o que explica a leniência na implan-

tação de um plano eficiente? Para o engenheiro
de segurança e agrimensor Alvadi Coelho, falta
vontade política. “Concordo com o que diz o
presidente do CREA-PR, Álvaro Cabrini. Os
governos precisam de uma visão mais técnica
e menos política. Faltam profissionais de tecnologia. A ciência avançou, mas os governos não
se beneficiam desse avanço”, afirma. Coelho é
autor do caderno técnico “Prevenção de Catástrofes”, editado pelo CREA-PR.
Cabrini reforça: o Brasil precisa de planejamento e planos diretores que atendam
os preceitos da ciência e os interesses dos cidadãos. “Precisamos de melhores sistemas de
monitoramento, trabalhar com contenção de
encostas, dragagem de rios, indicadores que
permitam anunciar desastres e evadir a população com antecedência”, diz. “É o momento
de a sociedade olhar e valorizar mais a importância de contar com quadros técnicos qualificados e especializados na gestão pública. Estes
profissionais têm muito a contribuir na estru-

turação de um planejamento que minimize os
danos causados por desastres naturais.”
O conselheiro federal e engenheiro agrônomo Kleber Souza dos Santos, do CONFEA, lembra que o preparo faz toda a diferença. “No Haiti, morreram cerca de 200 mil pessoas em um
terremoto de 7 pontos. No Japão, o abalo de 8,9
vitimou menos de 15 mil cidadãos. Isso se deve
basicamente ao planejamento e antecedência.”
O geólogo e consultor da ONU para grandes desastres, Renato Eugênio de Lima, segue a
mesma linha. “É possível avaliar o risco, prever
o tipo e onde um acidente natural pode ocorrer.
Antecipar suas consequências. Mas governo e
sociedade, em todos os níveis, têm que assumir
responsabilidades, evitar soluções emergenciais
provisórias que só prolongam eternamente os
problemas”, diz. Lima é também professor da
UFPR e coordenador do Cenacid/UFPR (Centro
de Apoio Científico em Desastres).
Leia mais nas páginas 29, 30 e 31.

. Esse mapeamento, diz o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra,
integra o Sistema Nacional de Alerta e Prevenção de Desastres Naturais,
anunciado em janeiro e previsto para ficar totalmente pronto em quatro anos.
. Na área legislativa, o objetivo é mudar o estatuto da cidade para coibir a
ocupação das áreas irregulares e de alto risco, que estão sendo cadastradas
e mapeadas.
. Outra medida é a criação de um cartão para transferência de recursos para
estados e municípios atingidos por acidentes naturais, que deve valer a partir
de junho. Segundo o ministro, o cartão vai agilizar a liberação de verbas
emergenciais. Evita a necessidade de abertura de conta específica.
. Durante o seminário, o professor Antônio Edésio Jungles, do Ceped/UFSC
(Centro de Estudos de Prevenção e Desastres da Universidade Federal de
Santa Catarina), disse que a criação de um centro de alerta de gestão de risco
e desastre deve ser prioridade urgente, uma política de estado.
. Também destacou a necessidade de levar a prevenção para dentro das
escolas e fazer a recuperação do cidadão impactado, e não apenas dos danos materiais. Segundo o professor, “gerenciar o futuro é possível, mas as
decisões têm que ser tomadas agora”. (com informações do Portal Brasil)

Caos em numeros
/

800

locais com perigo de delizamento e inundação existem no
Brasil já identificados, segundo o governo federal.

7,5

milhões de brasileiros foram atingidos por catástrofes
naturais na última década, aponta relatório da ONU.

60

tragédias atingiram o país nos últimos 10 anos, de acordo
com o relatório da ONU, média de uma a cada 2 meses.

5

milhões de brasileiros, pelo menos, vivem em áreas de risco.

902

pessoas morreram na região serrana do RJ no início do ano,
considerado o pior desastre natural da história do país.

METAS O então presidente em exercício Michel Temer participa da abertura do
seminário: mapeamento de todas as áreas de risco até final de maio, cartão para
liberar com mais agilidade recursos em caso de tragédias e ação no legislativo

CONHECIMENTO TÉCNICO

Profissionais podem contribuir
O CONFEA aprovou em março pedido de celebração de convênio
com o CREA-PR para repasse de R$ 100 mil a serem usados em trabalhos
técnicos voltados a diagnósticos, laudos e levantamentos que auxiliem os
municípios atingidos pelas fortes chuvas. O objetivo é oferecer o conhecimento técnico dos profissionais da Engenharia, Arquitetura, Agronomia e
Geociências como contribuição aos planos de segurança e atendimento de
necessidades urgentes relacionadas a trabalhos técnicos de Engenharia. As
atividades serão executadas por profissionais de forma voluntária. As despesas relativas a deslocamentos, alimentação e Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), por exemplo, são alguns dos serviços que serão custeados
pela verba concedida pelo Conselho Federal.
Morretes e Antonina decretaram estado de calamidade. Paranaguá e
Guaratuba, de emergência. Segundo Cabrini, o Ministério Público de Paranaguá já procurou o Conselho solicitando uma atuação pontual no litoral.
“Trabalhamos agora na forma de como atender ao pedido. Com certeza
envolveremos os profissionais para promover os estudos necessários e dar
um retorno breve à demanda”, diz.
A engenheira agrônoma Ruth Adriana Ribeiro Pires, da Emater, sugere a criação de uma equipe técnica para uma vistoria imediata no litoral,
devido ao grande número de pontos de risco ainda ocupados por famílias.
“Desde os acontecimentos no litoral a Emater realiza levantamentos sobre a situação. As perdas na agricultura chegam a 100% em alguns casos.
Há também perdas na estrutura das propriedades, estradas, deslizamentos,
água de consumo”, conta. “Com a enchente e deslizamentos ocorridos fica
evidente a falta de projetos de planejamento de
ocupação de solo, urbanismo e infraestrutura”, diz. Mais de 100 profissionais cadastraram-se no Conselho para contribuir com
as demandas que forem apresentadas. (por
Anna Preussler)
IMPORTÂNCIA Cabrini,
presidente do CREA-PR: profissionais de tecnologia têm muito a
contribuir na estruturação de
um planejamento que minimize os danos causados por
desastres naturais

Leandro Taques

. Entre as principais, está o mapeamento completo, até o final de maio, das
cidades e áreas que são consideradas de alto risco para a ocorrência de
tragédias naturais. No Brasil, pelo menos cinco milhões de pessoas moram
em áreas de risco. São 500 locais com perigo de deslizamento e outros 300,
de inundação.

CREAPR

. O governo federal promoveu em abril o I Seminário Internacional sobre Gestão Integrada de Riscos e Desastres. Do encontro, saiu uma série de medidas.
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Meta é mapa de riscos

Adalberto Marques/Ministério da Integração Nacional
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Financiamento

Agência tem recursos, mas faltam projetos
O Brasil tem uma fonte de recursos para projetos de segurança
humana, o que inclui propostas para a área de prevenção de desastres
naturais. Segundo Mauro Manabu Inoue, Coordenador de Projetos
da Jica (Japan International Cooperation Agency), a agência, há 52
anos no Brasil, tem dinheiro suficiente para financiar a demanda.
“Não há limite estabelecido por país”, afirma ele.
A Jica empresta a juros de 1,7% ao ano, com prazo de 25 anos
para pagar e sete de carência. Os recursos são parte dos impostos
pagos pelos japoneses.
Está em 150 países. No Brasil, o coordenador afirma que há
grande demanda de estados e municípios na área de prevenção de
desastres naturais. “Mas faltam projetos concretos”, diz.
Segundo ele, por causa do número elevado de ocorrências, o Japão
tem alta tecnologia e conhecimento para enfrentar fenômenos naturais. Hoje, essas tecnologias e conhecimentos são aplicados na região
da bacia do rio Itajaí (SC), que sofreu um grande desastre em 2008.
“Temos conversas com os ministérios da Integração Nacional, da
Ciência e Tecnologia e dos governos estaduais do Rio e de São Paulo
nesta área de prevenção de desastres naturais. Mas, por enquanto,
não há solicitação concreta”, diz.

Cartografia

Brasil está desatualizado
. Uma área essencial para a prevenção de acidentes naturais é a cartografia. “Mas o Brasil não conhece o Brasil”, diz a engenheira cartógrafa
Patrícia de Castro Pedro.
. Segundo ela, não é prioridade dos governos, em qualquer nível, elaborar uma
base cartográfica eficiente do país. “O que existe é o tapa-buraco. Quando é
urgente é feito um levantamento. Infelizmente trabalhamos sempre com dados
muito desatualizados.” O engenheiro cartógrafo Ricardo Mendes Camargo explica
que os sistemas de informação geográfica permitem analisar a declividade de um
uma área, a permeabilidade e a precipitação de chuva, por exemplo.
. Mas, concordando com Patrícia, afirma que não há interesse em fazer um mapeamento eficiente do país. “É um investimento alto, sem retorno em curto prazo. E
parece não haver disposição para pagar por isso”, diz. Carvalho conversou com a
reportagem quando vistoriava um loteamento em Apiaí (SP). “É um exemplo. Uma
área íngreme, mas sem nenhuma informação sobre isso na prefeitura.” Segundo
ele, o mapeamento cartográfico mais recente do município, no estado mais rico
do país, é de 1998. “De lá para cá, não houve atualizações relevantes”, afirma.

DOIS Bons exemplos
Uma moradia feita de bambu em até 6 horas
. Inovador, sustentável, de baixo custo e de execução rápida. Assim é o projeto
Bossa Nova-moradia instantânea, da arquiteta curitibana Rebeca Paciornik Kuperstein, diretora técnica da SerSustentável. O objetivo é resolver com rapidez a
falta de habitação para pessoas afetadas por desastres.
. A Moradia Instantânea tem 30m2 de estrutura em bambu. Pode ser construída
em até 4 horas e, com isso, abrigar as famílias rapidamente, sem transferir as
pessoas do local.
. Além da agilidade, outra grande inovação: o abrigo é permanente. A moradia pode
durar até 15 anos. “Num desastre natural, a pessoa, que está traumatizada porque
perdeu família e amigos, é levada, primeiro, a um abrigo. Depois é transferida de
novo, quando está começando a refazer a vida”, afirma Rebeca.
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. Mais: é acessível, aconchegante, leve, resistente e durável. Usa materiais de
baixo impacto ambiental, o consumo de energia é mínimo, assim como o custo.
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. O Núcleo de Design e Sustentabilidade da UFPR estuda formas de aprimorar
o produto. “Um dos grandes diferenciais é que, na execução, não pensamos no
produto, mas nas pessoas”, diz a arquiteta.

Uma microdestilaria que fornece energia
. Outro bom exemplo para atender tanto a demanda de pequenos produtores
rurais quanto de regiões atingidas por catástrofes naturais são as microdestilarias
de álcool hidratado.
. O projeto foi desenvolvido pela Limana Poliserviços, de Jaguari (RS). O álcool
produzido pode ser usado diretamente em veículos e outros equipamentos movidos
a motor de combustão, como geradores de energia, essenciais após uma catástrofe.
. “O Haiti é um país com cultura de cana em pequena escala. E depende 100%
de petróleo externo. Estamos em contato para tentar levar o projeto para lá”,
diz o advogado Denis Renato Delavi, assessor técnico da empresa, que está em
contato com autoridades do país.
RESOLVE RÁPIDO
À esquerda, estrutura
da moradia instantânea,
ainda sem a cobertura.
Ao lado, a microdestilaria
de álcool hidratado. Duas
soluções para atender
com rapidez demandas
essenciais num acidente
natural: moradia, energia
e combustível

RAIO X Destruição no litoral do PR; mapeamento
para volta de moradores apenas a locais seguros
/

/

Áreas degradadas

Tem tecnologia, mas
não investimento
. O presidente da Sobrade (Sociedade Brasileira de
Recuperação de Áreas Degradadas), o engenheiro
florestal Mauricio Balensiefer, diz que o Brasil tem
tecnologia para revitalizar esse tipo de área. “Mas na
prática, pouco é feito.”
Orlando Kissner/AENotícias

Chuvas no Paraná

Governo faz mapeamento
As chuvas que castigaram o litoral do Paraná em março causaram um prejuízo superior
a R$ 104 milhões. Desde então, o governo
tem feito diversas ações para recuperar as áreas degradas. Não há levantamento de quanto
foi aplicado, já que quase todas as secretarias
e órgãos estaduais investem na recuperação.
Em dinheiro extra, são pelo menos R$ 30
milhões. O governo federal liberou R$ 25 milhões. O estadual criou o Programa de Recuperação Econômica do Litoral. R$ 5 milhões
financiam micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e produtores rurais.

Já os R$ 25 milhões repassados pelo governo federal, a fundo perdido, são, por exemplo, para a reconstrução e recuperação de moradias, estradas rurais, pontes e vias urbanas.
O governo finaliza o mapeamento das áreas de risco para definir novas ações. No litoral,
Mineropar, UFPR e uma consultoria externa
analisam o risco geológico das chuvas de março. Vai garantir, por exemplo, que produtores
voltem a plantar em áreas seguras. Também,
que as famílias tenham segurança para retornar, ou não, para casas em áreas onde há perigo de deslizamento de encostas e enchentes.

. Balensiefer cita, entre as novidades, a importância
cada vez maior da engenharia natural, ou bioengenharia, com destaque para as áreas com risco de erosão.
. “Esse modelo de engenharia usa materiais baratos e
não poluentes, como pedras, troncos e vegetais vivos.
Associados às obras de engenharia ou isoladamente,
reduzem custos”, explica.
“Importante é sair da teoria para a prática. Aí, dependemos dos administradores públicos. Hoje, não há um
só bom exemplo de projeto no Brasil para citar”.
. O engenheiro lembra que a ausência de áreas verdes
e a alta compactação dos solos nas cidades favorece
as tragédias naturais.
. “A água escorre rapidamente e enche rios, em muitos
casos, já com pouca vazão pelo acúmulo de lixo”, diz ele,
que é também professor do Departamento de Ciências
Florestais da UFPR (Universidade Federal do Paraná).

“Pensar as Américas”

Patrícia Blümell

OBJETIVO Irene Gómez, presidente da Upadi
e ministra da Costa Rica, no evento promovido pelo
CREA-PR: unir engenheiros para integrar o continente

O “Pensar as Américas” surgiu em 2008.
Semelhante ao “Pensar o Brasil”, promove na
Upadi (União Panamericana de Associações de
Engenheiros) projetos de país, com diagnóstico
nas áreas de engenharia e profissões afins.
Um dos destaques é o Grupo de Trabalho
Haiti. No final de março, o CREA-PR, com
apoio do CONFEA, promoveu o I Seminário
Internacional Pró-Renascimento Solidário do
Haiti, em Foz do Iguaçu (PR).
“O objetivo maior é unir as sociedades de
engenheiros pela integração do continente com
uma visão de longo prazo. Isso inclui prevenção
de catástrofes e de ajuda solidária, como no caso
do Haiti”, diz a presidente da Upadi e ministra
de Habitação da Costa Rica, Irene Campos Gómez, que esteve em Foz.

LEIA MAIS Seminário promovido pelo CREA debateu
ações para prevenção de catástrofes http://migre.me/4CHXn

Revista

O Projeto “Pensar as Américas” é inspirado
em uma iniciativa do CONFEA, o “Projeto Pensar o Brasil”.
Este, desde 2007, promove debates entre
profissionais da área tecnológica por uma proposta de desenvolvimento sustentável para o
país e inclui projetos para prevenção de desastres naturais.
O coordenador do “Pensar o Brasil”, José
Carlos Xavier, diz que a experiência brasileira
mostra a importância da interação entre os profissionais da área tecnológica por um projeto nacional de desenvolvimento sustentável.
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Projeto integra profissionais de tecnologia
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Engenharia Pública Programa do CREA-PR já beneficiou 150 mil famílias

Portas abertas
Construção de moradias populares tem toda assistência técnica
oferecida de graça por profissionais registrados no Conselho
por Patrícia Moskwyn

contrato de compra e venda, mais o comprovante de pagamento do IPTU.
O Superintendente de Obras da
Cohapar (Companhia de Habitação do
Paraná), engenheiro civil José Roberto
Hoffmann, coordenou durante 16 anos o
Casa Fácil em Londrina. Na época, funcionava como um programa de extensão,
desenvolvido dentro da UEL (Universidade Estadual de Londrina). A experiência bem-sucedida levou o superintendente a enxergar novas possibilidades de
atendimento do programa no Paraná.
“Hoje, na Cohapar, posso interagir e contribuir com a experiência e conhecimento
que tenho sobre o programa, uma alternativa extremamente importante para
construção e ampliação de habitações
isoladas”, diz.
EM OBRA Moradia
popular em construção,
cena comum no Casa Fácil, que já beneficiou 150
mil famílias no Paraná
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Pode perguntar: a casa própria lidera a
lista de desejos dos brasileiros. Para a população de baixa renda, um sonho às vezes
distante, mas que se concretiza a partir de
programas de engenharia e arquitetura públicas. As ações nesta área começaram com
o engenheiro civil Orlando Gonçalves, que
presidiu o CREA-PR de 1967 a 1969. E um
ótimo exemplo é o Casa Fácil.
O programa beneficia as famílias por
meio do acompanhamento de profissionais habilitados e da orientação técnica no
projeto e na construção das moradias. “São
obedecidos todos os requisitos legais, incluindo a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), tanto do projeto como da
execução. É uma garantia de qualidade na
obra e de tranquilidade para o proprietário.
Ele pode registrar o imóvel e deixá-lo para
os herdeiros”, diz a engenheira civil Vivian

Curial Baêta de Faria, gestora da Assessoria
de Relações Institucionais do CREA-PR.
Podem ter acesso ao programa famílias
com renda de até três salários mínimos, que
comprovem a posse do terreno onde será
construída a moradia. É permitida apenas
uma edificação por terreno, com metragem
máxima de 70 metros quadrados de área
construída. O Casa Fácil também isenta as
taxas pagas pelo beneficiário às prefeituras
que participam do programa. “Os municípios interessados devem formatar um convênio junto ao CREA-PR e à associação de
engenheiros e arquitetos da cidade”, explica
a gestora. O recurso referente ao Casa Fácil
é auditado pelo Tribunal de Contas do Estado, de acordo com a resolução 04/2006.
Já os interessados devem procurar a
prefeitura do município em que vivem para
saber se está conveniada ao programa, ou
a associação de engenheiros e arquitetos da
região. Os candidatos devem apresentar
documentos que comprovem a renda familiar, RG e CPF, a matrícula do terreno ou o
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Ampliação Presidente da AETB destaca “boa engenharia”

Casa Fácil avança em
Telêmaco Borba e região
. Implantado em Telêmaco Borba há pouco mais de um ano, o Casa Fácil já mudou a
vida de 36 famílias de baixa renda da cidade.
. Segundo o Presidente da AETB (Associação dos Engenheiros de Telêmaco Borba),
engenheiro civil Sandro Dias Baptista, 30% dos beneficiários financiaram as casas na
Caixa Econômica Federal pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.
. E o convênio Casa Fácil cresce na região. “Em março, foi assinado o convênio em
Ortigueira”, conta Baptista.
As negociações também tomam corpo em outros municípios da microrregião dos
Campos Gerais. Um dos exemplos é o interesse de Tibagi pelo
programa, que deve ser aliado ao já existente EcoMoradia.
Este usa tijolos ecológicos, sem queima, e materiais
ambientalmente corretos na construção de casas em
regime de mutirão.
Divulgação

. Segundo o presidente da AETB, “por meio do convênio Casa Fácil, os profissionais contribuem com a comunidade de baixa renda. Praticam a boa engenharia,
levam assistência técnica com responsabilidade social
no acompanhamento da obra”, diz.
APOIO Sandro Baptista, presidente da AETB,
trabalha na expansão do programa: profissionais
ajudam comunidades de baixa renda

Maringá
foi uma das
pioneiras
Maringá foi uma das primeiras cidades do estado a adotar o programa
Casa Fácil, em 1989. Desde então, foram construídas 20 mil casas populares
na cidade e em outros 21 municípios
da região.
Para o engenheiro civil Altair Ferri, presidente da AEAM (Associação de
Engenheiros e Arquitetos de Maringá),
o programa desempenha um trabalho
importante para o desenvolvimento
social do estado. “As famílias podem
construir suas casas dentro das normas
exigidas, garantindo acesso a moradia
digna, segura, econômica e legalizada.
Os profissionais, por meio das associações, se aproximam mais da sociedade
local”, afirma.
Outro ponto de destaque é a redução do número de construções irregulares. “A contribuição dos profissionais
envolvidos no projeto auxilia o combate
à informalidade. Isso diminui as obras
clandestinas”, afirma Ferri.

O casa fácil em números
150
mil famílias do PR foram beneficiadas.

8
milhões de m2 foram construídos em 23 anos.

370

Conheça o histórico do programa acessando o livro dos 75 anos do Conselho. http://bit.ly/kvdSo3
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dos 399 municípios do estado já participaram.
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Segurança no Trabalho Legislação dúbia deixa setor público sem a função

Uma falha grave
Divulgação

Ministério do Trabalho prevê contratação de engenheiro de segurança
pela CLT. Mas estados e municípios contratam pelo regime estatutário

SOLUÇÃO
O deputado Rubens Bueno tenta resolver
a questão no Congresso por meio de uma
emenda aditiva a um projeto já existente
ou pela elaboração de um específico

ENQUANTO ISSO ...
Números de acidentes de trabalho

723.452 acidentes e doenças do trabalho foram registrados em 2009 no Brasil.
623.026 trabalhadores se afastaram por incapacidade temporária.
13.047 trabalhadores se afastaram por incapacidade permanente.
2.496 mortes foram registradas, média superior a 8 por dia.
Fonte: Ministério da Previdencia Social e Ministério do Trabalho e Emprego. Dados de 2009 no Brasil
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TRT-PR pode ser pioneiro
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O TRT-PR (Tribunal Regional do
Trabalho do Paraná) pode ser pioneiro
na criação do SESMT (Serviço Especializado em Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho) em órgão público. A
iniciativa para criação do serviço é do
engenheiro de Segurança do Trabalho
Orlando Schalegre, que em março do
ano passado veio de Pernambuco para o
Paraná. “Descobri que não havia nada
sobre isto aqui, e agora já recebi uma
manifestação favorável do TRT para

criar o setor”. O engenheiro estuda a
realidade do tribunal para definir qual
será o melhor formato para o SESMT
no local.
Para Schalegre, a NOSS (Norma
Operacional de Saúde do Servidor),
editada pelo Ministério do Planejamento, estabelece a criação do serviço
no esfera federal. “A norma tem boas
intenções, o que falta é seu cumprimento. Só que não existe instituição
para fiscalizar o governo”, diz.

Leia mais O que dizem a Norma Regulamentadora 4 do Ministério
do Trabalho e a Operacional de Saúde do Servidor. http://migre.me/4CI6I

Os engenheiros de Segurança no
Trabalho travam uma luta nacional para
criar essa função no quadro do serviço
público. Os profissionais querem estabelecer a obrigatoriedade para que os
governos federal, estadual e prefeituras
criem, a exemplo do que já ocorre para o
setor privado, os chamados SESMT (Serviços Especializados em Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho), instituído
pela Norma Regulamentadora NR-4 do
Ministério do Trabalho. Sua finalidade é
promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.
A dificuldade, segundo o presidente da
APES (Associação Paranaense dos Engenheiros de Segurança do Paraná), José Luiz
Souza, é que o texto das NR-4 é dúbio. Ao
mesmo tempo em que estabelece que todas
as empresas, de acordo com grau de risco
e número de funcionários, são obrigadas a
ter o SESMT, restringe o serviço para locais
onde os trabalhadores seguem o regime
celetista. Com isso, abre uma brecha para
exclusão do serviço público, que contrata
servidores pelo regime estatutário.
O resultado é que, hoje, os 2,2 mil engenheiros de Segurança do Trabalho no estado trabalham quase que exclusivamente
no setor privado. “A função existe em empresas como a Copel e Sanepar, mas não no
quadro geral do estado nem nas prefeituras,
o que é incompreensível”, afirma.
No Congresso Nacional, um dos interlocutores é o deputado federal Rubens Bueno. “Em primeiro lugar vamos passar um
pente fino nos projetos de lei em andamento nas comissões que possam tratar sobre o
tema. Em seguida, estudar a apresentação
de uma emenda aditiva a algum desses projetos. Ou ainda a elaboração de um projeto
específico que cubra esse objetivo proposto
pelos engenheiros de segurança”, explica o
deputado. (por Maigue Guets)

Todos os detalhes
Em 1963, quando trabalhava em
projetos de desenvolvimento regional, o
engenheiro civil Roberto Brandão sentia
falta de um mecanismo que permitisse
avaliar qual seria o impacto real do planejamento que fazia. Enquanto traçava
metas para novas estradas, casas, escolas
ou saneamento, ele quebrava a cabeça
para descobrir um método que garantisse
certeza de que estava no caminho certo.
Como bom engenheiro, criou um
modelo matemático como instrumento
de gestão da obra. Permitiu conduzir
tudo o que integra um projeto (estrutura, impacto social, econômico) a um
valor. Daí, a um índice “O processo parte da algebrização das informações para

Battâni

Nome do índice
homenageia
matemático árabe
Muhammad Al-Battâni é um matemático
árabe do Século 9. Seus estudos se tornaram
referência para a astronomia moderna.
Al-Battâni é responsável por um grande
número de descobertas importantes na astronomia. Uma das mais notáveis é a determinação exata do ano solar como sendo de 365
dias, 5 horas, 46 minutos e 24 segundos, que
é muito perto das últimas estimativas.
Na matemática, foi o primeiro a substituir
o uso das cordas gregas por senos, com uma
compreensão e um entendimento claro de sua
superioridade. Também desenvolveu o conceito do cálculo e equipou sua tabela nos graus.
Suas descobertas originais na astronomia e na
trigonometria foram de grande ajuda no desenvolvimento destas ciências.

MATEMÁTICA
O engenheiro civil Roberto Brandão, que
desenvolveu o Índice Battâni: álgebra
para projetar o planejamento em detalhes
de qualquer tipo de projeto

TCE-PR vai adotar sistema
O TCE-PR (Tribunal de Contas do
Estado do Paraná) vai adotar o sistema. Em reunião entre técnicos do TCE,
UFPR e CREA-PR, em fevereiro, que
selou a parceria para uso do Índice Battâni, o presidente do tribunal, conselheiro Fernando Guimarães, disse que
o modelo será um instrumento fundamental para os gestores e um aliado do
cidadão no exercício do controle social.
“Ele vai contribuir para aproximar o
tribunal da sociedade. Será uma ferramenta para que a sociedade nos auxilie
no direcionamento das técnicas de controle e de gestão”, disse.

Lacerda explica que a plataforma
usa critérios técnicos para dimensionar,
por exemplo, o grau de desenvolvimento social e humano de um município. “Ela é capaz de construir fotografias periódicas de uma cidade, um
bairro ou uma escola. Com isso, irá ajudar também o cidadão a acompanhar
a gestão pública”, explica. Brandão,
por sua vez, acredita que o uso correto
desse conhecimento multidisciplinar
poderia evitar o grande número de intervenções urbanas que são feitas sem
a visão do todo. E que acabam gerando
diversos transtornos para a população.

Leia mais
Acesse o software do sistema no site do CREA-PR. http://battani.crea-pr.org.br

CREAPR

por MAIGUE GUETS

projetar o planejamento de um espaço,
que pode ser uma cidade, uma escola, ou
qualquer outro projeto”, explica.
No início, o trabalho era feito na
ponta do lápis. Mais tarde, os números
foram jogados no Excel e, agora, ganhou o reforço da tecnologia. Por meio
de convênio entre o CREA-PR e a UFPR
(Universidade Federal do Paraná), o engenheiro civil Mauro Lacerda, professor
do curso de Engenharia Civil e membro
do Instituto de Tecnologia de Transportes e Infraestrutura, grupo de pesquisas
da UFPR, desenvolveu um programa de
informática para abrigar o método.
Chamado de Índice Battâni, o sistema já é oferecido na internet para os
profissionais e gestores municipais interessados.
A intenção, segundo o presidente do
CREA-PR, engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Júnior, é usar o sistema também no programa do Conselho Agenda
Parlamentar. “É um instrumento para
que os prefeitos avaliem os resultados
das intervenções trazidas por seus planos plurianuais”, afirma.

Revista

A partir de convênio
com CREA-PR e
UFPR, modelo
virou software

Leandro Taques

Stock.XCHNG

INOVAÇÃO Engenheiro desenvolve sistema que mostra antes os impactos de uma obra
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RESPEITO
Mário Henrique Mattos, que estuda psicologia
na Faculdade Guairacá, em Guarapuava.
Ele mora em Prudentópolis, a 60 km.
Todo dia pega ônibus. Sobe os degraus
engatinhando. “Aqui tudo é diferente. Os
banheiros são ótimos, espaçosos. Posso me
locomover sem aperto, com conforto”

VALE A PENA Investir em acessibilidade dá também retorno financeiro

Investimento
14% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. Em Guarapuava, MP
ordenou fiscalização em faculdades. A que mais se adaptou não se arrepende
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DEPOIMENTO
“Aqui tudo é
pensado, uma
grande diferença”
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Mário Henrique de Mattos, aluno
de Psicologia da Faculdade Guairacá,
comemora o direito de ir e vir, pelo menos dentro da escola. Ele viaja 60 km,
diariamente, desde Prudentópolis, para
estudar em Guarapuava. Precisa subir
os degraus do ônibus engatinhando,
constrangido, porque o veículo não é
adaptado a Pessoas com Deficiência. ”O
máximo que tive em outros lugares foi o
acesso pela rampa na entrada. Chego na
faculdade onde tudo é pensado. A diferença é bem grande”, afirma.
“Os banheiros são ótimos, espaçosos. Posso me locomover sem aperto,
com conforto. Receber o respeito num
espaço criado para me atender é gratificante. Me sinto valorizado”, diz Mattos.

por Celina SILVA
O aluno de uma faculdade de Guarapuava reclamou e o Ministério Público
determinou a vistoria em todas as instituições de ensino superior da cidade. Inspetores do CREA-PR exigiram adaptações nos
projetos para facilitar o acesso de Pessoas
com Deficiência.
Segundo os relatórios dos fiscais do
CREA-PR, as instalações da Faculdade
Guairacá estão no caminho certo. Cumprem a maioria das exigências. Logo poderá virar um exemplo. De acordo com
o diretor da instituição, Juarez Matias
Soares, as instalações recebem sempre inovações em acessibilidade. Mas nem sempre Soares pensou desta forma. “Passei a
valorizar a acessibilidade durante uma
visita constrangedora de uma Pessoa com
Deficiência. Quando ele pediu para usar
o banheiro adaptado, vi que tinha virado
um depósito de vassouras”, lembra. “A
partir daí passei a estudar a deficiência e
me converti.”
O papel do Conselho, em parceria
com o Ministério Público, é fundamental
para o cumprimento da NBR 9050 da
ABNT (Associação Brasileira de Normas

Técnicas). Essa norma determina que os
espaços públicos garantam o livre acesso
às Pessoas com Deficiência.
Facilitar o acesso e adaptar espaços
para todos custa caro? Existem clientes
para compensar o investimento? O último
Censo do IBGE mostra que sim. Nada
menos que 14% da população brasileira
tem algum tipo de deficiência. “Um lugar adaptado faz com que eu volte”, diz
Manoela da Silva Gimenez, 22 anos, que
usa cadeira de rodas e deixa de ir a muitos
lugares com os amigos por falta de acessibilidade. “O cliente vai se tiver acesso”, reforça o geólogo e inspetor Sebastião Celso
Ferreira da Silva, da Regional do CREA-PR de Ponta Grossa.
“E, se calcularmos, os gastos com
acessibilidade num projeto não ultrapassam 5% do investimento”, diz. A adaptação pode ficar até mais barata. A altura
padrão dos balcões de lojas, por exemplo,
tem 1,10m. O adaptado, 0,84m. Menor,
menos investimento.
“Fico feliz com todo o espaço adaptado.
Todo mundo elogia. Para a imagem da faculdade não tem preço. Alunos e professores sentem orgulho de pertencerem à nossa
instituição”, diz o diretor da Guairacá.

Leia mais 10 itens que devem ser lembrados na hora de
fazer um projeto que atenda a acessibilidade. http://migre.me/4CI8t

Minha Casa, Minha Vida Valorização de terrenos chega a até 350%

O preço disparou
RAIO X DO PROGRAMA

Governo aumenta valor de financiamento. Em
Curitiba, limite máximo sobe para R$ 150 mil
por Adriane Schmidt
O valor para financiamento de imóveis pelo Programa Minha Casa, Minha
Vida mudou este ano. No Paraná, o preço
máximo subiu para R$ 150 mil em Curitiba e R$ 130 mil na Região Metropolitana.
Para as construtoras, o aumento adequa os custos reais da obra e mantém os
padrões exigidos pelo programa. Porém,
se o valor do financiamento cresceu, o
dos terrenos subiu mais ainda. “Tem casos que a construtora acaba com quase
15% de defasagem”, alerta o engenheiro
civil Waldemar Trotta Junior, vice-presidente financeiro do Sinduscon-PR (Sindicato da Indústria da Construção Civil no
Paraná). “O imóvel de baixa renda está
muito valorizado e existe a falta deste
tipo de habitação. É a lei da oferta e da
procura”, explica.
“Uma área de 47 m², no Bairro Ta-

Confira alguns números

INVESTIMENTO BRASIL

tuquara, valia R$ 22 o m² em 2007. Ano
passado, não se encontravam áreas próximas por menos de R$ 100 o m², acréscimo de mais de 350% em três anos”, informa o engenheiro civil Newton Borges dos
Reis, diretor da Conceito e Moradia, primeira construtora a fechar contrato com a
Prefeitura de Curitiba para construção de
imóveis incluídos no programa.
Um projeto que pretende potencializar os empreendimentos verticais já foi
entregue pelo Sinduscon-PR à prefeitura
de Curitiba. “Aumentar o total de pavimentos em determinadas zonas pode
ampliar o número de moradias. Com
isso, será possível baratear o custo dos
terrenos”, afirma Trotta.
“O valor teria que ser condizente
com os índices inflacionários”, ressalta
Borges. “Ainda assim, a mudança do teto
já representa um importante passo para
a consolidação do programa.”

Em bilhões de reais

39,2

41,1

2010

2011

2

milhões de moradias é
a meta final do programa
no governo Dilma

Paraná 2010

Moradias previstas e construídas

44.712

49.559

previsão

construídas

12.018

13.846

previsão

construídas

Fonte: Caixa Econômica Federal

pelo
RETRATO DE FAMÍLIA Júlio César, Andressa Bassani e os filhos, em imóvel financiado
atrapalha
terrenos
dos
preço
mas
qualidade,
mantém
maior
Valor
Curitiba.
Minha Casa, Minha Vida em

Leia mais Confira relatório
com o balanço PAC
Paraná 4 anos, que inclui
o Minha Casa, Minha Vida.
http://migre.me/4gBCa
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Moradias previstas e construídas
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Eduardo Amatuzzi/Cohab

curitiba 2010
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VOZ Personalidades públicas e a importância dos profissionais de tecnologia

Tecnológicos
Parlamentares e dirigentes de empresas estatais destacam o
papel do CREA-PR no aprimoramento de políticas de estado
por Daniela Licht
O presidente da Codapar (Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná), Silvestre
Dimas Staniszewski, afirma que a empresa precisa
ser reestruturada e destaca o valor dos profissionais da área tecnológica. “Nosso corpo técnico é
formado predominantemente por profissionais
inscritos no CREA-PR.” O deputado estadual Elton Welter afirma que quer um diálogo perma-

nente com as entidades de classe.
“Ter o registro profissional e estar em dia
com o seu Conselho é uma exigência da Emater”, diz o presidente da entidade, Rubens Ernesto Niederheitmann. Leia também os depoimentos dos parlamentares Leopoldo Meyer e
Douglas Fabrício. Ainda, do diretor presidente
da Ceasa Paraná, Luiz Gusi, e dos superindentes de Obras da Cohapar, José Roberto Hoffmann, e da APPA, Airton Maron.

Fotos Divulgação

“A Codapar precisa ser reestruturada e modernizada para atuar efetivamente
como instrumento da infraestrutura e logística do agronegócio paranaense.
Queremos aproveitar o potencial e a expertise das equipes técnicas do Sistema Estadual de Agricultura para implantar um novo conceito em adequação e
manutenção de estradas rurais. Nosso corpo técnico é formado predominantemente por profissionais inscritos no CREA-PR. Primamos pela
valorização do exercício das profissões de engenheiro, arquiteto
e engenheiro agrônomo. O grande desafio do Paraná é avançar
tendo como base a inovação e a sustentabilidade”
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Diretor-presidente da Codapar (Companhia de
Desenvolvimento Agropecuário do PR), engenheiro agrônomo Silvestre Dimas Staniszewski,
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“Como ex-conselheiro e ex-vice presidente do CREA-PR,
sei da viabilidade de ações conjuntas entre o Conselho e
o Cohapar. Devido à pouca disponibilidade atual de mão
de obra na construção civil, estamos abertos para avaliar
todas as alternativas na área de tecnologia. Para isso,
contaremos com o apoio dos profissionais das áreas tecnológicas. A médio prazo, queremos interagir com a área
social, com avaliações pós-ocupacionais e de desempenho nas habitações e nas áreas de intervenção”
Superintendente de obras da Cohapar,
engenheiro civil José Roberto Hoffmann

“Meu mandato será dedicado à luta para assegurar o
desenvolvimento econômico e social do Paraná. Defendo
também os objetivos do Pacto Oeste, que valoriza a região
Oeste, maior produtora de proteína animal e vegetal do país
e que precisa de obras de infraestrutura para assegurar o
escoamento da produção. Acredito que o CREA-PR se consolidou como um fórum de discussão de ideias e projetos
para o desenvolvimento do estado. Pretendo um diálogo
permanente com as entidades de classe e participação
ativa nas discussões de iniciativa do CREA-PR”
Deputado estadual Elton Welter,
técnico em agropecuária

“A Emater trabalha alinhada às diretrizes governamentais
voltadas aos setores rural e agrícola. Busca gerar mais
oportunidades nos municípios com economia baseada na
agropecuária, mais qualidade de vida para o agricultor e sua
família e um meio ambiente preservado para todos. Todas
estas metas têm em sua essência o componente tecnológico, aliado ao fator humano. Vejo como fundamental a
participação das diferentes profissões das áreas
tecnológicas para o desenvolvimento de nosso
estado. Valorizamos esses profissionais”
Presidente da Emater, engenheiro agrônomo Rubens
Ernesto Niederheitmann

“O abastecimento e a segurança alimentar são eixos estratégicos nas políticas da SEAB (Secretaria de Estado
da Agricultura e do Abastecimento). Cabe à Ceasa a requalificação das unidades atacadistas e melhorar a
qualificação e diversificação dos produtos que comercializa. Ainda, o fortalecimento da produção regional e o
desenvolvimento de políticas de acesso a alimentos básicos à população em risco social. Iniciativas como a
Agenda Parlamentar são estratégicas para ampliarmos a visão crítica sobre segurança alimentar”
Diretor-presidente da Ceasa Paraná, engenheiro agrônomo Luiz Dâmaso Gusi

Deputado federal Leopoldo Meyer

“Nosso principal desafio é recuperar as cargas que perdemos nos últimos anos, trazer trabalho à cidade e renda ao
trabalhador. O planejamento logístico do estado é um ideal
que está sendo colocado a todos os engenheiros do Paraná.
Precisamos pensar em soluções para escoamento da safra,
melhoria dos nossos sistemas viários e ferroviários. Num país
com dimensões continentais, o pouco uso do sistema ferroviário
é um grande erro. Temos que estruturar o interior para
abrigar a safra e pensar em propostas para contribuir
com o desenvolvimento do Porto e do Paraná”

Deputado
estadual
Douglas
Fabrício
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Superintendente da APPA,
engenheiro civil Airton Vidal Maron

“Minhas ações como parlamentar são focadas no interesse público, em especial
saúde, educação, segurança e agricultura.
Já firmei um compromisso de parceria com
o CREA-PR, quando recebi das mãos do
presidente Álvaro Cabrini Jr um documento com propostas para a região de Campo
Mourão. Como deputado, meu trabalho é
procurar facilitar o trâmite desses projetos, que ajudam a administração pública.
Dinheiro existe, mas muitas vezes faltam
bons projetos”

CREAPR

“A demanda de investimentos em saúde e educação provoca falta de recursos para infraestrutura, essencial para o desenvolvimento das cidades. O governo federal deve rever
esta partilha, ouvindo profissionais de tecnologia que conhecem essa realidade. Estou habituado a trabalhar com os profissionais do CREA-PR. Me ajudaram a desenvolver bem as
atividades que realizei, com orientações sobre formação, aperfeiçoamento, planejamento,
desenvolvimento de projetos específicos, de tecnologias e de viabilização de recursos”

LEIA MAIS
Saiba quem é quem na Câmara Federal. Os 513 deputados por
partido, seus telefones, e-mails e currículos. http://migre.me/40fG9

39

Rodolfo Buher
Jorge Woll/AENotícias

Obras para a Copa 2014 CREA-PR e CONFEA promoveram evento

Muito mais que futebol
Desafio é que a modernização da infraestrutura
seja legado para acelerar o crescimento do Paraná

Revista
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por Daniela Licht
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O CREA-PR promoveu no dia 10
de maio, em parceria com o CONFEA
(Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e o Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil
no Paraná), um evento que discutiu com
a sociedade as ações de engenharia e arquitetura previstas e em andamento para
a Copa do Mundo de 2014.
Para o presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Jr, o
encontro serviu para mostrar aos dirigentes públicos a importância da capacitação dos seus quadros técnicos. “O legado dessa ação não diz respeito apenas às
obras da Copa 2014, mas a capacitação
necessária para execução de obras de infraestrutura que permitirão o desenvolvimento do estado”, diz.
“Além de representar o início para uma
nova fase de desenvolvimento do Brasil, a
Copa é uma oportunidade ímpar de geração de negócios que o setor da construção
não pode deixar passar. Para atender às exigências da FIFA, serão necessárias diversas

intervenções em vários setores, como obras
viárias, transporte público, aeroportos, empreendimentos comerciais e hoteleiros, segurança, saúde, telecomunicações e, claro,
estádios de futebol”, afirma o presidente do
Sinduscon-PR, Normando Baú. “Com um
bom planejamento, virão obras que mudarão positivamente as cidades não só para o
evento, mas para toda comunidade. O legado das obras para a Copa pode beneficiar a
cidade por pelo menos 30 anos”, completa.
O presidente do Senge-PR (Sindicato
dos Engenheiros do Estado do Paraná),
engenheiro civil Valter Fanini, entende
que a Copa do Mundo é efêmera e que
obras construídas com recursos públicos
deverão ter caráter permanente e serem
prioritárias para a melhoria da qualidade
de vida de seus habitantes. “As intervenções que atendem simultaneamente aos
interesses da população e da realização
dos jogos devem ser efetuadas com recursos da União, vinculadas à ampliação
da mobilidade urbana de Curitiba e dos
municípios vizinhos”, defende.
De acordo com o secretário municipal para a Copa do Mundo, Luiz de

Carvalho, equipes técnicas de Curitiba
avaliaram a performance da África do Sul
durante a Copa das Confederações 2009
e Copa do Mundo de 2010, além de experiências olímpicas e a infraestrutura de
estádios europeus. “Estudos do governo
federal mostram que teremos investimentos em torno de R$ 33 bilhões em estádios, aeroportos e mobilidade, com cerca de 3,7 milhões de visitantes no país no
mês dos jogos”, afirma. “Queremos utilizar o evento para consolidar a imagem
de Curitiba e do Paraná como modelo em
planejamento urbano, organização, qualidade de vida e sustentabilidade”.
Segundo ele, a Copa também reforça a credibilidade da cidade para
obtenção de financiamentos nacionais e
internacionais. “Não podemos esquecer
do grande legado com obras, qualificação profissional, evolução nos serviços e
oportunidades profissionais que o evento gerará à população”, diz.
“Todos os profissionais envolvidos
com o evento estão em alerta, com responsabilidade e levando o trabalho muito a sério. São 12 sedes ao todo, mas se
alguma falhar, a responsabilidade será do
país. Por outro lado, se tudo sair como
o esperado, todos ganham”, finalizou o
secretário estadual para assuntos da Copa
do Paraná, Mario Celso Cunha.

Confira quais são as principais obras
1 Estádio Joaquim Américo (Arena da Baixada) Projetos básico e executivo
de arquitetura e engenharia em finalização. Orçamento para o lançamento de processo seletivo
de empresa construtora. As obras no estádio devem começar em junho e ficar prontas em
dezembro do ano que vem para receber a Copa das Confederações FIFA 2013.
2 Obras do entorno Em planejamento em conjunto com o Comitê Organizador local.
3 Infraestrutura de mobilidade urbana Assinatura de contratos de financiamento para melhoria de acessibilidade de São José dos Pinhais (Aeroporto Afonso Pena) ao Estádio
Joaquim Américo, além da rede hoteleira e gastronômica e pontos turísticos.
4 Infraestrutura viária Em execução: Anel viário. Projetos em andamento, com lançamentos de editais de obras para os próximos meses e com conclusões previstas para
final 2012 e primeiro trimestre 2013: Corredor Aeroporto – Rodoferroviária (trecho Curitiba),
Sistema Integrado de Mobilidade, Corredor Av. Cândido de Abreu, Requalificação da Rodoferroviária e seus acessos, BRT - Extensão da Linha Verde Sul, Reforma e Ampliação do
Terminal Santa Cândida, Requalificação do Corredor Marechal Floriano (trecho Curitiba).
Ainda, Corredor Metropolitano, Vias de Integração Radial, Sistema Integrado de Monitoramento, Corredor Marechal Floriano (trecho São José dos Pinhais) e Corredor Aeroporto
– Rodoferroviária (trecho São José dos Pinhais) para garantir a continuidade dos projetos
até os municípios vizinhos e Aeroporto.
6 Aeroporto Afonso Pena Melhorias assumidas pela Infraero.
Rodolfo Buher

Fonte: Secretaria Municipal para a Copa do Mundo

Sugestões
criativas em
mobilidade
A Prefeitura de São José dos Pinhais desenvolveu um projeto para
aumentar a mobilidade urbana da
cidade até Curitiba. A ideia é construir um acesso viário Leste/Oeste
que conecte a BR-116 de um lado
e de outro ao prolongamento da
Avenida do Trabalhador, na divisa
com Curitiba, cortando São José dos
Pinhais. A obra seria construída na
mesma área oferecida para uso da
antiga Rede Ferroviária Federal, mas
que está desativada há anos.
Os moradores recuperariam
o acesso ao centro de São José dos
Pinhais. O novo modal também
serviria como opção de transporte
público rápido até Curitiba para os
moradores da área central da cidade
metropolitana e da região do bairro
Afonso Pena.
Outra proposta é a construção
de um metrô de superfície, ou VLSR
(Veículo Leve Sobre Rodas), movido
a eletricidade. A construção seria no
modelo de concessão, numa parceria
público-privada, com a participação
de investidores e a exploração de seu
uso pelo prazo de 20 ou 30 anos.
“Este modelo é aplicado nas modernas economias atuais. O mundo está
com capital disponível para investimento, mas faltam projetos, ideias e
coragem de fazer proposições como
essa que tivemos a audácia de sugerir”, diz o prefeito de São José dos
Pinhais, Ivan Rodrigues.

LEIA MAIS

Tudo sobre a
Copa 2014 no
Ministério dos
Esportes: balanço, notícias,
impactos econômicos etc.
http://migre.me/4hwHD

CREAPR

CURITIBA E A COPA 2014

S. J. dos Pinhais
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Guilherme Pupo/Divulgação

OBJETIVO
À esquerda, obras na Baixada da Arena e
o secretário de Infraestrutura e Logística,
José Richa Filho, aponta onde será a 3a
pista do aeroporto Afonso Pena. Ao lado,
o presidente do Senge-PR, engenheiro
civil Valter Fanini. Para ele, as obras
devem estar vinculadas à ampliação
da mobilidade urbana de Curitiba e dos
municípios vizinhos
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CAMPANHA Federação das Indústrias lança movimento sobre peso dos impostos

Iniciativa da FIEP tem apoio do CREA-PR e
outras entidades; carga é de quase 40% do PIB
por Anna Preussler
Esclarecer a população quanto ao
volume de impostos pagos pelos brasileiros e iniciar um movimento pela
reforma tributária. Este é o objetivo
da campanha “A Sombra do Imposto”,
promovida pela FIEP (Federação das
Indústrias do Estado do Paraná), com
apoio do CREA-PR e entidades da sociedade civil.
O vice-presidente da FIEP, Edson
Luiz Campagnolo, explica que o movimento não é um manifesto contra o
pagamento de tributos. “Não somos
contra os impostos, mas queremos

que eles sejam justos e que o sistema
funcione para reduzir a sonegação e a
informalidade”, afirma.
Segundo ele, o que se questiona é
o peso da carga tributária no Brasil.
“A carga tributária hoje está em quase 40% do Produto Interno Bruto do
país e o brasileiro está no limite do que
pode pagar em impostos”, diz. “E, ao
contrário do que muita gente pensa,
essa carga pesa sobre toda a população, porque todos somos consumidores. Cada vez que compramos qualquer
produto, pagamos a conta de luz ou
contratamos um serviço, estamos pagando impostos.”

Divulgação

Tributos mais claros

MODELO IDEAL Campagnolo:
a favor dos impostos, uma carga justa
e um sistema que combata a sonegação

O QUE FAZER

Revista
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Sistema pede reforma e participação de
entidades, diz presidente do CREA-PR

SEGUNDO A SEGUNDO
A ACSP (Associação Comercial de
São Paulo) mede segundo a segundo
quanto o brasileiro paga de imposto.
O “Impostômetro” é uma parceria da
ACSP com o IBPT (Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário). Pelo site
www.impostometro.org.br (imagem
acima) é possível checar quando se
paga por estado, município, per capita
e o seu imposto individual.

Para o presidente do CREA-PR, engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Jr, participar
da campanha mostra a importância da mobilização dos profissionais por melhorias na
gestão pública. Ainda, a necessidade urgente
de uma revisão dos impostos hoje pagos pelos brasileiros.
“Temos que ampliar a participação das
entidades nas discussões relacionadas a temas essenciais para o desenvolvimento do
país”, avalia.
Faz parte da iniciativa uma cartilha infor-

mativa que está sendo distribuída à população. O conteúdo traz informações relativas
aos impostos pagos pelos brasileiros. Cerca
de 1,5 milhão de exemplares já foram distribuídos. O conteúdo completo pode ser
acessado pelo site www.crea-pr.org.br
Também são parceiras da iniciativa OAB-PR, Faciap, Associação Comercial do Paraná, Corecon-PR e Instituto RPC.
SAIBA MAIS O que o brasileiro paga de
imposto e como o valor é aplicado pelo governo www.crea-pr.org.br

LEIA MAIS
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Pesquisa da CNI mostra insatisfação dos brasileiros. http://migre.me/4CIcH

APOSENTADORIA ESPECIAL Todo engenheiro pode solicitar o benefício

Um direito adquirido
Até 1995, a concessão é automática. Após, é
preciso comprovar a exposição a agentes nocivos

O engenheiro civil José Luzo Fernandes recorda sua luta pelo benefício
especial. “O processo foi julgado em
primeira instância, com aposentadoria
por 39 anos de contribuição. Mas, na
função insalubre, o Supremo Tribunal
Federal só reconheceu 32”, afirma. O
escritório da advogada Renata Bueno
deu entrada individualmente. “É rotina
o INSS recusar, mas, por lei, podemos
recorrer e o tribunal acaba confirmando seus direitos”, diz Renata.
Fernandes recomenda a todos os
engenheiros formados desde 1995
que assegurem seus direitos. “O PPP
(Perfil Profissional Previdenciário) garante a função insalubre, prova que o
engenheiro trabalhou com tinta, poeira, asfalto, explosivo, estrada”, diz.
Sobre os documentos para requerer o benefício, ele recorda que só o
registro em carteira servia, mas depois
de 1995 precisou fazer o PPP. “Minha
sugestão aos engenheiros é começar a
preparar a documentação ainda quando
estiver ativo para não correr o risco de
não poder comprovar o vínculo.”
LEGAL
O engenheiro civil José Luzo Fernandes
só teve reconhecido como insalubres
pelo INSS 32 dos 39 anos trabalhados. O
profissional recorreu à Justiça e conseguiu
o benefício para o período integral.
“É lei”, lembra ele.

CREAPR

Leandro Taques

A lei é clara: a profissão de engenheiro é uma atividade insalubre e o
profissional tem direito a aposentadoria especial. Dá trabalho conseguir?
Um pouco, mas vale a pena.
Segundo o Ministério da Previdência e da Assistência Social, para ter
direito, o trabalhador deve comprovar
exposição a agentes nocivos químicos,
físicos ou biológicos. Ou ainda, associação de agentes prejudiciais durante
o período que a lei exige para a concessão do benefício (15, 20 ou 25 anos).
Para a advogada Renata Bueno,
“a classe dos engenheiros tem direito
à aposentadoria especial porque são
profissionais precursores do desenvolvimento do país”.
Pela legislação atual, até 1995 as
atividades dos engenheiros estão automaticamente enquadradas em condições especiais. Após 1995, é exigida a

comprovação da exposição.
Neste caso, por desconhecimento,
os engenheiros usam geralmente apenas a regra de 35 anos de contribuição. Mas cada tipo de atividade pode
influir diretamente no tempo e com
cálculos diferentes, explica a advogada. Ou seja, é possível se aposentar
com menos tempo.
A legislação que garante o direito
adquirido inclui engenheiros das áreas de Civil, de Minas, de Metalurgia e
Eletricistas. Renata e a também advogada Thaissa Taques afirmam que a lista é meramente “elucidativa”. O Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao
princípio constitucional da isonomia,
estendeu às demais áreas da engenharia
o mesmo tratamento.
O benefício pode ser solicitado por
meio de agendamento prévio pelo portal da Previdência Social na internet
(www.mpas.gov.br), pelo telefone 135
ou nas agências da Previdência Social.
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por Marcio Varella

Persistência
Após negativa,
engenheiro
recorreu e venceu

LEIA MAIS
Saiba tudo sobre aposentadoria especial no site do Ministério da Previdência Social. www.mpas.gov.br

43

profissão & Mercado
Engenharia Florestal Profissional pode trabalhar na floresta ou na cidade

Versatilidade verde
Os campos de atuação
são quase ilimitados. Vão
da conservação à gestão
por Ana Paula moraes

Recém-formado em engenharia florestal pela UFPR, Alexandre Diemitre Rechetnek Wrobel
trabalha em uma empresa de consultoria com economia e mercado florestal. Ele acredita que o
profissional deve prestar atenção em três pontos. O primeiro é o novo Código Florestal em discussão na Câmara dos Deputados. As decisões podem gerar oportunidades de trabalho.
Em segundo, a intenção do governo federal em desenvolver o setor florestal. Por
último, um parecer da AGU (Advocacia Geral da União), que imobilizou no país
investimentos produtivos estrangeiros na área.

s

EM PAUTA Para Alexandre,
há questões importantes na
área da engenharia
florestal em foco
no Brasil

ue
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1. Silvicultura Estuda da
semente ao plantio e cuidados
com a floresta.
2. Manejo Trabalha com a
medição, sortimento e previsão
de crescimento da floresta.
3. Conservação da natureza
Destaque para as florestas
nativas.
4. Tecnologia da madeira
Estuda o processamento e suas
variações.
5. Economia florestal Ligada
a extensão, administração da
empresa florestal e mercado.

Recém-formado e três pontos

Ta
q
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Está baseado em 5 linhas.
Conheça:

o

O da UFPR fez 50 anos em 2010

dr

O curso MAIS ANTIGO do brasil

an

Universidade Federal do Paraná, em
Curitiba
UTFPR, em Dois Vizinhos
Unicentro, em Irati
PUCPR, em São José dos Pinhais
Fajar, em Jaguariaíva

Le

Onde estudar no PR

A floresta pode virar o “escritório”
do engenheiro florestal. Ele identifica
espécies vegetais e suas adaptações, trabalha com reflorestamento e recuperação
de áreas degradadas. Se preferir ficar na
cidade, pode atuar em indústrias de papel e celulose, compensados, chapas de
fibras e partículas, madeira serrada e móveis, entre outras. Há possibilidade ainda
nos órgãos de fiscalização como o Ibama
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis), nos
de pesquisa como a Embrapa (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), nas
prefeituras e na carreira de magistério.

O engenheiro florestal estuda e avalia a
possibilidade de aproveitamento dos ecossistemas florestais. “Você pode trabalhar
em diversas áreas, mas precisa ter uma relação íntima com a natureza”, alerta o engenheiro florestal e professor Márcio Pereira
da Rocha, coordenador do curso da UFPR
(Universidade Federal do Paraná).
A versatilidade da profissão foi o fator decisivo para a escolha do engenheiro
florestal Saulo Gomes Karvat, conselheiro do CREA-PR. Na opinião dele, o
profissional tem base para trabalhar em
qualquer área do meio ambiente.
O mercado de trabalho está em
ascendência. As regiões Sul e Sudeste
concentram boa parte das vagas. A região Norte começa a abrir espaço para o
desenvolvimento sustentável. O salário
para o recém-formado varia de R$ 3 mil
a R$ 5 mil. No topo da carreira e na área
de gestão, o engenheiro florestal pode
ganhar até R$ 20 mil.

dE PONTA

Novidades a seu favor

CES Empresa traz ao Brasil tecnologia de construção sustentável

Solução ecológica
Modelo se baseia numa série de produtos leves
para obras, com baixa produção de resíduos e CO2

Sistema CES
Os produtos oferecidos pela LP Brasil
LP OSB Home Placa estrutural OSB. Ideal para contraventamento
e composição de paredes, pisos, lajes e coberturas.
LP Membrana Desenvolvida exclusivamente para uso em paredes
externas. Garante a ventilação adequada com a saída da umidade interna
e proteção contra a umidade externa.
LP SmartSide Desenvolvido para revestir ou vedar paredes externas e internas. É oferecido em quatro versões: com ranhuras verticais
e horizontais, réguas e acabamentos para cantos e aberturas. Entre as
vantagens, a proteção contra cupins e degradação por fungos.
LP Decowall Um revestimento decorativo para uso interno que une
a praticidade do OSB com a beleza da madeira natural. É mais prático,

DUPLO BENEFÍCIO Casa em construção pelo
sistema CES, operário aplicando material e moradia
pronta: economia para o bolso e para o meio ambiente

mais confortável e econômico que outros revestimentos. Resistente e de
fácil instalação, é indicado para paredes, divisórias, fechamento inferior
de escadas e forros internos. Pode ser pintado, tingido ou laqueado.
LP Siding Vinílico Lançamento da LP Brasil. Revestimento de
PVC para uso externo que oferece excelente custo-benefício por ser
um produto resistente, leve, durável, rápido de instalar, de baixa manutenção e reciclável. Dispensa pintura e apresenta excelente resistência a intempéries.
LP TechShield Placa de LP OSB Home revestido em uma das faces
com foil de alumínio, que garante uma menor absorção do calor solar.
Pode ser aplicado sobre telhados ou em paredes. Melhora o desempenho
térmico das construções, já que reflete 97% da radiação solar.

CREAPR

A empresa LP Brasil trouxe ao país
uma tecnologia empregada na construção
civil ainda pouco conhecida por aqui, a CES
(Construção Energitérmica Sustentável). O
modelo agrega uma série de estruturas de
perfis leves de aço ou de madeira para obras
(veja lista abaixo). É apontada como uma
tendência para suprir a demanda crescente

na construção civil. De acordo com dados
fornecidos pela LP, nos Estados Unidos e no
Canadá, 90% das edificações empregam o
sistema, enquanto que no Chile, 40% das
habitações adotam o modelo.
A CES tem outro grande diferencial:
a sustentabilidade. O diretor da divisão
da LP Brasil, engenheiro civil Rubens
Campos, afirma que uma obra com CES
gera menos de 1% de resíduos, uma eco-
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por Leonardo Handa

nomia para construtoras e proprietários
de imóveis. Ainda, baixa emissão de CO2.
“O resultado foi apresentado no Relatório de Inventário de emissões de gases
estufa realizado pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) em
uma casa popular de 40 metros quadrados
construída com LP OSB Home e perfis de
madeira.” Além disso, o custo-benefício,
a fidelidade orçamentária e a qualidade
das obras são grandes atrativos para as
construtoras. “O sistema permite uma
construção de até cinco pavimentos para
qualquer tipo de arquitetura.”
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PLURAL

Um tema, duas opiniões

OPINIÃO A avaliação do secretário estadual de Infraestrutura e Logística e do presidente do Senge-PR

Iníco do governo Beto Richa

Um balanço na área de infraestrutura
Temas importantes em evolução

É preciso investir

O balanço das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística, no primeiro trimestre de gestão do novo governo,
mostra que temas importantes estão evoluindo, graças a uma agenda
positiva e ao estreitamento do diálogo do estado com o governo federal. Os resultados já começaram a aparecer.
Está em andamento a concorrência em que a Valec – Engenharia,
Construções e Ferrovias, do governo federal, contratará a empresa que
será a responsável por elaborar os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) de novos ramais da Ferroeste. O valor
da obra é de R$ 6,5 milhões. O projeto contempla o trecho de Maracaju (MS) ao Porto de Paranaguá. A rapidez com que o edital foi
publicado é animadora.
O edital também contempla o estudo para a implantação da linha
que compõe a Ferrovia Norte-Sul entre Panorama (SP) e o Porto Rio
Grande (RS), atravessando novas regiões do Paraná e Santa Catarina.
Investimento de R$ 8,3 milhões.
Uma das primeiras ações do governo do estado foi autorizar a dragagem de manutenção dos berços do Porto de Paranaguá. Há seis
anos este trabalho não era realizado. O serviço custou R$ 2,5 milhões
e o próximo passo é obter as licenças ambientais para as dragagens
do Canal da Galheta, da Bacia de Evolução, e para a dragagem de
aprofundamento.
A secretaria de Infraestrutura e Logística também respondeu rápido ao desastre natural que atingiu a região litorânea, destruindo
trechos de rodovias e acessos viários. A formação de uma força-tarefa
constituída por várias áreas do governo e a ação de patrulhas rodoviárias pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), com o apoio
de superintendências do órgão de várias regiões do estado foram um
exemplo do poder de mobilização.
Trabalhar com profissionais e estudiosos da área é uma das principais estratégias da secretaria. O estado deve evitar vícios do passado,
ouvindo as entidades do setor e a sociedade civil, promovendo ações
de qualidade, com atenção nos serviços prestados, sem perder de vista
metas e programas de governo.

Quatro meses de mandato é um tempo muito curto para avaliação
de qualquer governo, principalmente na área de infraestrutura. No entanto, é possível perceber o estilo de governar de quem assume e estabelecer um comparativo com o governo que o antecedeu.
Infelizmente, o setor de infraestrutura não foi prioridade do governo que administrou o Paraná durante os últimos oito anos. Esse fato
pode ser comprovado por um estudo efetuado e divulgado pelo próprio
Senge-PR (Sindicato dos Engenheiros do Paraná), que avaliou o nível
de investimento público dos estados. No estudo, elaborado em parceria
com o Dieese, o Paraná ficou nas últimas colocações em relação aos demais estados, em quase todos os indicadores de investimento estudados.
Para piorar o quadro, observamos o enfraquecimento das entidades
técnicas de engenharia e a ausência de qualquer planejamento que forneça uma direção aos investimentos que devem ser efetuados em infraestrutura no Paraná.
O governo que assumiu em janeiro acena com mudanças na forma
de governar. Promete menos conflitos e mais gestão para enfrentar os
graves problemas da infraestrutura no nosso estado. Algumas respostas
positivas já foram dadas, como as efetuadas em relação ao Porto de Paranaguá. Mas posso mencionar as ações imprescindíveis para que ocorra
uma mudança estrutural na forma de gerir o setor de infraestrutura e
logística, como a reestruturação das entidades ligadas ao planejamento
e a gestão de investimentos públicos, especialmente os relacionados a
transportes, edificações e cidades. Também, é fundamental a renegociação dos contratos de concessão do anel de integração, a retomada
efetiva da gestão desses contratos pelo poder público e a elaboração de
um plano estratégico de transporte e logística aplicável a médio e longo
prazo que contemple todas as modalidades de transporte e a elevação do
nível de investimentos para o setor.
É sobre estes quatro aspectos que as entidades de engenharia avaliarão o desempenho do governo Beto Richa nos próximos quatro anos.

José Richa Filho é engenheiro civil e Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

Valter Fanini é engenheiro civil e presidente do Senge-PR ( Sindicato dos
Engenheiros no Estado do Paraná)

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.
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