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Compasso para

crescer

Estudos Básicos de Desenvolvimento
Regional dão ritmo para o crescimento
sustentado do Paraná. É a contribuição do
CREA-PR e de seus profissionais para um
estado mais rico, igualitário e humano

CREA-PR e CONFEA buscam apoio da Casa
Civil para projetos de interesse do Sistema
PARCERIA Em Brasília, Gleisi Hoffmann recebe o engenheiro civil Marcos Túlio de Melo,
presidente do CONFEA, e o engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Jr, presidente do CREA-PR

LEITURA RÁPIDA E ONLINE

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

43
Um Norte
Estudos Básicos de Desenvolvimento Regional dão ritmo e
compasso e colocam engenheiros, arquitetos e agrônomos na
vanguarda do desenvolvimento sustentado do Paraná.

Todos os estudos,
por regionais e cidades

28

40
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21 CREAjr-PR

22 Biodigestores

32 Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Programa terá fórum nacional

Necessidade de regulamentação

CAU é apresentado em Curitiba

Fórum Jovem deve reunir mais de 500
estudantes durante a SOEAA, em SC.

Biodigestores geram renda e preservam o
meio ambiente. Mas pedem regulamentação.

Entidades realizaram seminário para debater assuntos pertinentes ao novo Conselho.

Conheça a programação prevista
para o evento Fórum CREAjr

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

33 SOEAA

34 Pesquisa na fazenda

Encontro será em setembro

Mutuca é exemplo para o campo

Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura
e da Agronomia acontece em Florianópolis.

Fazenda em Arapoti (PR) se destaca pela
pesquisa e ensaio no manejo de sementes.

Confira a programação completa
da 68a SOEAA, de 27 a 30/09

Da produção extensiva de bovinos
ao ISO 9001, a história da Mutuca

Um resumo da proposta para o
Sistema de Informações do CAU

35 Acessibilidade

Foz sedia encontro internacional
Cidade vai reunir profissionais do Mercosul
para debater o tema a partir da Engenharia.
Os sete princípios do Desenho
Universal, variante da acessibilidade

38 Técnicos

40 Copa do Mundo

41 Nova norma da Copel

Comissão da Câmara aprova piso

Regime diferenciado gera protesto

Medidor de luz tem novas regras

Agora, só falta a votação em plenário pelos
deputados. Lei fixa piso em R$ 1.940,00.

CONFEA, CREAs e Ibroap se manifestam
contra flexibilização da Lei de Licitações.

Entrada de serviço deve ficar na frente, e não
mais na lateral da obra, mais comum hoje.

Confira a íntegra do projeto de lei
que fixa um piso para a categoria

A íntegra da carta aberta do Ibroap
e do manifesto do CONFEA/CREAs

Veja a nova norma da Copel e saiba
o que muda na hora de construir

ACESSE

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

8 EXPRESSO Maringá é mais um
município a assinar convênio com o
CREA-PR que agiliza alvará para obras.
Mais seções

Leandro Taques

41

MARCO
Cabrini fala durante
ato da assinatura

.crea-pr.org.br

6 CARTA EBDRs colocam os
profissionais de tecnologia na vanguarda
do desenvolvimento do Paraná.

0
38

36 Valorização profissional

Campanha pede contratação
CREA-PR e outras entidades vão ao governo
pedir reposição do quadro técnico do estado.
O piso salarial e a luta nos sindicatos pela valorização da categoria

43 Engenharia

Comitê obtém avanço significativo
Emprego com carteira sobe de 43% para
55% no Paraná em apenas dois anos.
Comitê nasceu em 2011 em
Curitiba e seguiu para o interior

14 PALAVRA Novo presidente da
Funasa diz que serviço público precisa
aceitar criatividade e resgatar “autoridade técnica da engenharia”.

18 GUIA CREA
A Cooperativa de Crédito de SC e o Programa de Excelência em Projetos do PR.

20 ARTIGO JURÍDICO
A importância do responsável
técnico em filial de pessoa jurídica.

24 ARTIGOS TÉCNICOS
Leia três artigos escritos por
profissionais da área de tecnologia.

44 PROFISSÃO e MERCADO
A profissão de geólogo, que atua desde
o estudo de um grão de areia até o
desenvolvimento de uma montanha.

45 DE PONTA Empresa de
Curitiba lança programa inovador que
recolhe e recicla bitucas de cigarro.
46 PLURAL O presidente do
Sistema Faep, Ágide Meneguette,
os engenheiros e professores da
UFPR Carlos Roberto Sanqueta e Luiz
Antonio Lucchesi dão sua opinião
sobre o Novo Código Florestal em
discussão no Brasil.

Pedro Paulo Piovesan de Farias
Engenheiro civil e presidente do IBRAOP (Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas).

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 Código Florestal Prós e os contras da nova lei
na opinião de engenheiros agrônomos e ambientais.
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 e eventos
que interessam a você

AGOSTO

SETEMBRO

Londrina
10 a 5

Florianópolis
27 a 30

SECA

SOEAA

Promoção da Universidade Estadual de Londrina. O tema será Energia: Eficiência Energética e Novos Métodos de Geração. Saiba mais
em www.uel.br/nucleos/nepea

A SOEAA (Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia) é um dos eventos mais importantes do setor tecnológico da
América Latina. Deve reunir cerca de 3 mil profissionais e 500 estudantes de todo o país para conferências, painéis e debates sobre
o tema central - Pesquisa e Inovação Tecnológica: Conhecimento
Profissional a Serviço do Desenvolvimento Sustentável. A Semana
abriga também a EXPOSEAA, feira tecnológica com previsão de 5 mil
visitantes, oportunidade para empresas privadas e públicas, ONGs e
aos participantes. Ocasião única para divulgar produtos e serviços.
Saiba mais pelo site oficial do evento www.soeaa.com.br

Foz do Iguaçu
3e4
Seminário Internacional de Acessibilidade,
uma responsabilidade profissional
O evento é promovido pelo CREA-PR, com presença de palestrantes
do Brasil, Argentina e Uruguai. No Recanto Park Hotel. Saiba mais
no banner do evento no site do CREA-PR www.crea-pr.org.br

Foz do Iguaçu
21 a 23

Revista

CREAPR

XVIII Fórum de Docentes e Discentes do CREA-PR
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O evento para aproximar a academia (alunos e professores) com o
meio profissional. Iniciativa dla Comissão de Educação do Conselho
Mais informações em breve no site do CREA-PR www.crea-pr.org.br

Santo Antônio da Platina
3
Compatibilização de Projetos
Promoção da Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia. Objetivo é sensibilizar arquitetos e engenheiros para
incorporar aos projetos atitudes e ferramentas de gestão, tecnologia e comunicação no relacionamento entre os agentes da cadeia
produtiva da construção civil. Saiba mais pelo telefone (43) 3534
3704 ou o e-mail apla@aplaengenharia.org.br

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

ACESSE

Livros que valem a pena
13 edifícios públicos e mais de 100 anos
O livro e CD “Edifícios Públicos de Curitiba. Ecletismo e
Modernismo na Arquitetura Oficial” é resultado de uma
minuciosa pesquisa da arquiteta Elizabeth Amorim de Castro.
Cobre um período de mais de 100 anos e dois estilos arquitetônicos, o Eclético e o Modernista. Retrata em detalhes
a história de 13 edifícios oficiais e emblemáticos da cidade.
Disponível nas Livrarias Curitiba www.livrariascuritiba.com.br

Um espaço para o debate acadêmico
A Revista “da Vinci”, do Núcleo de Ciências Exatas e Tecnológicas do Centro Universitário Positivo, é um espaço para a
comunidade acadêmica expor e discutir trabalhos de pesquisa
nas áreas do núcleo: Arquitetura e Urbanismo, Design, Engenharia e Informática. É anual com circulação nacional. Publica textos como artigos originais, estudos de casos, resenhas e
resumos de teses. Acesse em www.up.com.br/davinci

A sua opinião

Reportagem da Capa
Perfeita a inclusão da reportagem pela revista
CREA-PR por alertar um assunto que só é lembrado
quanto é manchete dos jornais: os desastres naturais, que terminam em verdadeiras catástrofes. A
consolidação de um grupo, contemplando profissionais e governo, é mais que urgente. Infelizmente a
pauta (leia-se população) não pode esperar iniciativas do governos estadual, ou mesmo federal, pela
natural burocraciae lentidão das entidades. Esta
iniciativa deve ser das áreas técnicas dos próprios
municípios (ou grupo de municípios) que são (ou
estão sendo) frequentemente atingidos. O CREA-PR
pode apoiar a causa pelas atribuições técnicas, mas
a gestão deve ser desenhada pelos municípios.
Engenheiro civil Romulo Malon Grodzki

Sugestão

Sites que têm valor

Notícias customizadas

Notícias do mundo todo

O New York Times passou a cobrar
para o acesso da sua versão na internet. Por US$ 3,75 por semana, você
confere a íntegra da publicação, impressa e digital. O interessante é que,
ao assinar, o jornal indica textos do
seu interesse a partir das reportagens
que você acessa. Uma facilidade a
mais para se inteirar de todo tipo de
assunto, técnico ou não, através de
um dos mais importantes jornais do
mundo. Experimente. Tem de tudo
lá. Acesse www.nytimes.com

O Newspaper Map é uma ferramenta
que dá acesso a mais de 10 mil publicações do mundo. Elas aparecem em sua
tela de computador e, com apenas um
clique, você pode ser redirecionado para
o site do veículo e até traduzi-lo para o
português, se for preciso. Ao abrir a página, surge o mapa mundi com pontos
indicando os jornais. Ainda é possível
pesquisar por nome da publicação, língua e país. Um jeito fácil e interativo de,
literalmente, viajar por um mundo de
informações. www.newspapermap.com

Leio sempre a Revista CREA-PR e encontro informações interessantes e pertinentes ao trabalho profissional e ao estado do PR. Porém, como engenheiro
químico, sinto falta de mais reportagens na minha
área. Os assuntos são sempre voltados mais para
a área de engenharia civil, sanitária e arquitetura.
Como engenheiro da Petrobras, gostaria de dar uma
sugestão: uma matéria sobre a ampliação da refinaria Repar em Araucária - provavelmente a maior obra
de engenharia em andamento no estado. Esta obra
grandiosa, já em fase de conclusão, nunca foi tema
de reportagem desta revista.
Engenheiro químico Edelar L. Cerutti

Correção
O texto sobre o Balanço na Área de Infraestrutura do
governo do estado nos primeiros quatro meses de gestão, do secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná,
José Richa Filho, publicado na seção Plural da edição 69
da Revista CREA-PR, contém um equívoco. No segundo
parágrafo, o valor da obra não é R$ 6,5 milhões. O montante diz respeito apenas aos custos dos estudos.

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

CREAPR

para navegar

palavra do leitor

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

DESTAQUE Infraestrutura é o ponto central dos Estudos Básicos

Profissionais na vanguarda

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
DIRETORA ADJUNTA
Arquiteta Ana Carmen de Oliveira

EBDRs fazem a ponte
entre o Conselho, os
municípios e a sociedade
O compasso para o desenvolvimento.
Mais uma vez o CREA-PR traz sua contribuição para a retomada da construção do Paraná. Em destaque na reportagem de capa os
EBDRs - Estudos Básicos de Desenvolvimento Regional. Em resumo, reúnem diagnósticos
e propostas concretas para o desenvolvimento
do estado em 20 áreas. Embasam políticas
regionais e dão o caminho para projetos, prospecção de verbas e execução de obras essenciais para crescermos de forma harmônica,
acelerada e sustentável.
Um extrato dos desafios que nos empenhamos em conquistar junto a profissionais,
entidades de classe e instituições de ensino. Os
EBDRs colocam os profissionais de tecnologia
na vanguarda do desenvolvimento do Paraná;
ao mesmo tempo, são uma resposta objetiva
do Conselho e seus profissionais que representam para as necessidades de uma sociedade
mergulhada ao mesmo tempo num processo
de crescimento econômico, mas com enormes
carências e atrasos.
Destaco a infraestrutura como ponto central dos EBDRs. Saneamento básico, rodovias,
mobilidade, drenagem urbana, desenvolvimento da agricultura, meio ambiente são
alguns dos temas em destaque num material
que após finalizado será entregue a parlamentares e autoridades do poder público para sub-

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

A palavra do presidente

sidiar políticas públicas que tragam melhoria
para a qualidade de vida da população.
E estas políticas públicas só serão possíveis
com o reaparelhamento do estado, tema de
matéria na revista. A valorização e recomposição dos quadros técnicos dos órgãos públicos
de planejamento e controle são urgentes para
que o tão esperado desenvolvimento do estado
aconteça. Como pensar no Paraná que queremos para os próximos 50 anos se não temos
gente para fomentar os projetos? Foi com esta
preocupação que, nos últimos meses, o Conselho, em parceria com o SENGE-PR e SindArq-PR, reuniu-se com secretários de estado
para discutir o problema e salientar a necessidade urgente de atenção para este campo.
Ainda nesta edição abordamos a manutenção da ISO 9001:2008 obtida em 2010, o
chamado Regime Diferenciado de Contratações
para Copa e Olimpíadas, o trabalho do Comitê
de Incentivo à Formalidade na Construção Civil
e uma entrevista reveladora com o engenheiro
Gilson de Carvalho Queiroz Filho, presidente
da Funasa (Fundação Nacional da Saúde).
A lista é longa e o espaço, curto. Mas
em mais uma edição compilamos e detalhamos algumas das ações em que o Conselho se
empenha na busca constante da valorização
das profissões da Engenharia, Arquitetura,
Agronomia e Geociências, e na proposição de
caminhos a serem trilhados para o desenvolvimento do Paraná. Um estado que almejamos
rico, pujante, de igualdade e oportunidade
para a totalidade dos paranaenses.
Uma ótima leitura a todos.
Álvaro Cabrini Jr.
Engenheiro agrônomo
e presidente do CREA-PR

Os EBDRs colocam
os profissionais
de tecnologia na
vanguarda do
desenvolvimento
do Paraná”
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Um giro pelo Paraná

MARCA ABS Quality Evaluations
certifica o CREA-PR COM NBR ISO 9001:2008: qualidade confirmada

PARANÁ Auditoria mantém NBR ISO 9001:2008, obtida pelo CREA-PR em 2010

Revista

CREAPR

Certificação confirmada
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A certificação na NBR ISO
9001:2008, obtida em novembro de 2010
pelo CREA-PR foi mantida após auditoria específica realizada nos dias 30 e 31 de
maio. Foram avaliadas as inspetorias de
Maringá e de Curitiba e ainda a Assessoria

de Apoio às Entidades de Classe, DAFIS
e Departamento da Gestão da Qualidade.
“Dentro do prazo de três anos, o
Conselho passará por novas auditorias de
manutenção da certificação, que serão semestrais”, explica a gestora da qualidade,

LONDRINA

REGIONAL APUCARANA

CEAL cria Comissão
de Ética de acordo
com PCQ do CREA

Entidades participam do PCQ 2011

A Comissão de Ética interna do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina está em fase final de implantação.
Vai avaliar denúncias e defender causas
profissionais. Um grupo de cinco profissionais estuda regimentos de outras instituições e comanda o processo de implantação da comissão. A discussão acontece
desde o ano passado.
O engenheiro mecânico Nelson Hidemi Okano, que preside a comissão, explica que a equipe do CEAL ainda vai passar
por treinamento no CREA-PR e discutir
em assembleia o regimento interno. Okano lembra que a Comissão de Ética do
CEAL segue o programa de qualidade do
CREA-PR, importante quesito na avaliação
do PCQ. (por Adriana Mugnaini)

Cinco entidades de classe das inspetorias de Apucarana, Arapongas e Ivaiporã
(Regional Apucarana) estão inscritas no
PCQ (Prêmio CREA de Qualidade nas Organizações Profissionais). O prêmio é uma
iniciativa do CREA-PR para fomentar o desenvolvimento cultural, político, científico,
tecnológico e social das instituições pela
melhoria contínua e o fortalecimento das
organizações.
Para o diretor administrativo da ASSEAVI, engenheiro agrônomo Delvanei Droppa,
o PCQ é um mecanismo importante para
reorganizar a associação. “Estamos reiniciando a entidade e contamos com um
grande apoio da regional do CREA em Apucarana. Recebemos direcionamento, com
melhorias significativas na parte de documentação e processos”, explica. A ASSEAVI
retomou as suas atividades há dois anos e,
em 2010, se classificou em 48° lugar no
PCQ. (por Adriana Mugnaini)

Juliane Marafon.
A inexistência de não-conformidades
maiores possibilitou a manutenção desta
certificação até a próxima auditoria, já
agendada para os dias 16, 17 e 18 de novembro. (por Daniela Licht)

INSCRITAS DE APUCARANA
1 AEAA (Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Apucarana)
2 ASTEPAR (Associação dos Técnicos do
Paraná)
3 ASENARAG (Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Arapongas)
4 AEAAR (Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Rolândia)
5 ASSEAVI (Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos do Vale do Ivaí)

+

Cabina de Transformação

para Entrada de Energia Elétrica

Solução prática para entrada de
energia elétrica de sua empresa;
Potências de 75 a 300 kVA utilizadas
para medição em baixa tensão;
Sistema de cabeamento subterrâneo
evitando a instalação aparente;
Sistema de seccionamento com
transformador acoplado até 3.000 kVA.

PRODUTO HOMOLOGADO

* Espaço Ocupado 4 , 5 m²

BENEFÍCIOS:

APLICAÇÃO:

- Agilidade na montagem e instalação (tempo);
- Facilidade de deslocamento;
- Facilidade na troca do transformador por potências
maiores;
- Instalações próximas ao centro de carga
(Reduz cabo de BT);
- Ocupa pequena área (4,5 m²)*.

- Canteiros de Obras;
- Instalações Prediais,Comerciais e Industriais;
- Unidade Móvel;
- Hospitais,Clínicas, Colégios.

* Verificar dimensões disponíveis.

Vista frontal

Vista lateral 01

Vista traseira

Vista lateral 02
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2 Módulo de Entrada de Alta Tensão

5 Módulo de Entrada
Alta Tensão

6 Módulo de Proteção BT

10 Teto de Proteção

7 Módulo de Medição BT

3 Compartimento do Primário do Transformador

8 Compartimento do Secundário do Transformador

4 Transformador

9 Transformador

Central de Vendas
44 3233-8500

www.onixcd.com.br | onix@onixcd.com.br

Empresa do

CREAPR

1 Módulo de Seccionamento
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EXPRESSO

Um giro pelo Paraná

PATO BRANCO Vereadores aprovam reformulação da Lei de Uso e Ocupação do Solo

Um novo planejamento

Revista

CREAPR

Fotos Divulgação
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PANORAMA Lei muda ocupação do solo no município e torna as regras ainda mais rígidas

A Câmara de Vereadores de Pato
Branco aprovou, após alterações nas
emendas, a Lupa (Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo do Município). Entre os temas acatados, destaque para a mudança da construção
de pavimentos na área central, de oito
para 15 andares. A Lupa estabelece
normas e condições na urbanização de
Pato Branco, com regras mais rígidas
para a construção de imóveis. A proposta também apresenta regras de interesse paisagístico e ambiental, como
a preservação de recursos hídricos, a
contenção de águas pluviais e preservação de encostas. A lei é um dos projetos que compõem o Plano Diretor da
cidade. (por Leonardo Handa)

REGIONAL PONTA GROSSA

ARAPONGAS

CREAjr-PR tem
balanço positivo

Palestra com juiz
atrai profissionais

O CREAjr-PR fechou o primeiro semestre
com na Regional de Ponta Grossa com ótimos resultados, contabilizando 42 palestras
nas faculdades da região. Em Ponta Grossa
as ações aconteceram na UEPG, Cescage e
UTFPR; em Guarapuava, na Unicentro e Faculdade Campo Real e, em União da Vitória,
na UNIGUAÇU e UNIUV. Durante os eventos,
temas que interessam diretamente aos futuros profissionais. Exemplos: o funcionamento
do Sistema CONFEA/CREA, atribuições profissionais, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), responsabilidades técnicas, civil
e criminal e ética profissional. O CREA jr-PR
tem 33 dirigentes na Regional Ponta Grossa
atuando nos municípios de Ponta Grossa,
Guarapuava, Irati, União da Vitória e Jaguariaíva. (por Jocelaine Santos)

A ASENARAG (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Arapongas), com apoio do CREA-PR, realizou em
maio a palestra sobre “Responsabilidade
Civil e Criminal do Engenheiro, Arquiteto,
Agrônomo e contratantes”, ministrada pelo
juiz federal e professor José Augusto do
Nascimento. O encontro profissionais do
Sistema CONFEA/CREA e da área de Direito. Nascimento abordou os principais erros
profissionais decorrentes de imprudência,
negligência ou imperícia e que geram responsabilidade civil e criminal. A palestra focou em medidas preventivas e orientações
de condutas que os profissionais devem tomar diante de falhas no trabalho para evitar
futuras ações trabalhistas, previdenciárias,
civis e criminais. (por Adriana Mugnaini)

TEMA O juiz federal e professor José
Augusto do Nascimento fala na associação:
erros e responsabilidade civil e criminal

MARINGÁ Parceria com o CREA-PR agiliza a emissão de alvará para obras

Ficou mais rápido
O prefeito de Maringá, Sílvio Barros, assinou em junho decreto que prevê mudanças na emissão do alvará para
obras e passará a valer a partir de 1º
de setembro. A novidade é uma parceria entre a prefeitura e o CREA-PR.
Com o decreto, as emissões deverão acontecer em tempo reduzido,
já que os projetos passarão por uma
análise mais dinâmica. Hoje, todos os
projetos protocolados na prefeitura
precisam passar por crivo detalhado e
moroso, em que são observados todos
os códigos de posturas do município.
Com a mudança, a análise dos será
com base em critérios urbanísticos.

Durante a elaboração do projeto, esses itens já foram estudados pelos profissionais habilitados. “O decreto irá
representar para a comunidade mais
agilidade na emissão do alvará. Para o
profissional é a valorização do seu trabalho”, explica o gerente do CREA-PR,
Regional Maringá, eng. Edgar Tsuzuki.
Dentro das mudanças será desenvolvido um curso através do Programa de Excelência em Projetos
do CREA-PR contendo módulo sobre a legislação municipal (Código de Posturas). Será gratuito pela
plataforma de ensino a distância
do Conselho. (por Verônica Mariano)

MUDANÇA O presidente do CREA-PR,
Álvaro Cabrini Jr, e prefeito de Maringá, Sílvio
Barros, assinam o convênio: agilidade

VERDE O prefeito Edgar Bueno vistoria a área do novo parque: 18 hectares de preservação e lazer

CASCAVEL

Revista

Mais um parque começa a sair do papel em Cascavel. São 18 hectares que vão dar
lugar ao Parque Ambiental Vitória, nas proximidades do bairro Country. A área passará
por ampla revitalização feita pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
O local será para a prática de atividades físicas em meio à natureza. Ao todo, o
projeto beneficiará um universo de 50 mil moradores do entorno do novo parque.
O Parque Ambiental terá uma trilha com mil metros, além de estacionamento,
sanitários, campos de futebol suíço, acadêmicas ao ar livre, parques infantis e pontes.
O investimento total é de R$ 2 milhões. (por Vandré Dubiela)

CREAPR

Cidade ganha mais um parque
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Um giro pelo Paraná

Fotos Divulgação

EXPRESSO

MERCOSUL Foz foi escolhida para sediar o Encontro Nacional para a Inovação na Construção Civil por sua posição estratégica

FOZ DO IGUAÇU Cidade sedia evento sobre novas tendências da construção civil

Revista
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Um grande encontro
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Os desafios e as oportunidades no
ramo da construção civil serão a tônica
de um encontro nacional, previsto para
ocorrer de 21 a 23 de setembro, no Mabu
Thermas e Resort, em Foz do Iguaçu. É
aguardada a presença de três mil pessoas de diversos segmentos do setor.
O Encontro Nacional para a Inovação na Construção Civil - ENINC vai
apresentar novas tecnologias para redu-

zir custos e ampliar os resultados dos
processos associados. O Eninc é uma
oportunidade única de aprimorar os
conhecimentos e atender um mercado
cada vez mais competitivo e exigente.
De acordo com o geólogo
Gerson
Lorenzi,
presidente do Sinduscon/Oeste, o encontro
servirá para reflexão dos segmentos econômicos responsáveis por um dos seto-

res que mais geram empregos no Brasil.
Com o Eninc, profissionais que atuam
na área têm a oportunidade de se atualizar, de conhecer novas possibilidades de
negócios e de trocar informações. “Todo
esse processo é extremamente útil para
dar ainda mais vigor a um setor dos mais
pulsantes na nova economia nacional.” O
evento é realizado pelo Sinduscon-PR, em
parceria com o Sebrae. (por Vandré Dubiela)

PONTA GROSSA

LONDRINA

CAMPO MOURÃO

CREA-PR participa
de evento
sobre agrotóxicos

Deputado vai falar
sobre o novo
Código Florestal

Associação de
Agrônomos tem
novo presidente

O gerente da Regional Ponta Grossa do
CREA-PR, engenheiro agrônomo Vander Moreno, e o conselheiro da Câmara Especializada
de Agronomia, engenheiro agrônomo Irineu
Zambaldi participaram do 90 ENFISA (Encontro
de Fiscalização e Seminário Nacional sobre
Agrotóxicos), entre 23 e 26 de maio em Campo
Grande (MS). Criado para discutir formas de
harmonizar as legislações e os procedimentos
referentes à fiscalização de agrotóxicos de
todos os estados do Brasil, o ENFISA é considerado o evento mais importante da área de
agrotóxicos no país. (por Jocelaine Santos)

A regional do CREA-PR recebeu em
maio a visita de Marcelo Ferraz, assessor
do deputado federal Reinhold Stephanes.
O principal objetivo do encontro com o gerente da regional, Jefferson Oliveira Cruz,
foi conhecer o projeto da Agenda Parlamentar e também formalizar uma palestra
do deputado. “A ideia é apresentar sua
visão sobre a questão do Código Florestal, abordar os caminhos favoráveis para
o agronegócio nacional, a geração de emprego e renda ao pequeno produtor rural”,
explicou Ferraz. (por Adriana Mugnaini)

O engenheiro agrônomo Luiz Laudelino
Soares é o novo presidente da AEACM (Associação dos Engenheiros Agrônomos de Campo
Mourão). Uma das metas é dar continuidade
aos eventos técnicos sobre as culturas que
atendem a região (trigo, milho safrinha, soja,
milho e a integração lavoura/pecuária).Soares também quer integrar
mais os 243 associados. (por
Verônica Mariano)
METAS Soares, que
assimiu a AEACM

EXPANSÃO O Porto de Paranaguá vai receber duas plataformas fixas completas, solicitadas pela OSX Brasil SA, do empresário Eike Batista

PARANAGUÁ Investimento vai gerar grande demanda por profissionais capacitados

Um negócio de R$ 1 bilhão
A licença ambiental obtida pela Techint em junho permitirá à multinacional italiana transformar seu estaleiro em
Pontal do Paraná em uma grande unidade industrial. A primeira atividade
será a construção de duas plataformas
fixas completas, solicitadas pela OSX

Brasil SA (do empresário Eike Batista),
com orçamento previsto em R$ 1 bilhão.
Esta é a primeira empresa instalada no estado a partir do programa
Pontal do Pré-Sal. “Além de trazer divisas para o Paraná, este fato movimenta o mercado e principalmente pede a

contratação de profissionais, técnicos
e engenheiros da indústria mecânica, demandando também o aumento
de um trabalho de fiscalização”, diz o
gerente da regional do CREA-PR de
Curitiba, engenheiro eletricista Mário Guelbert Filho. (por Daniela Licht)

PATO BRANCO

anunciou R$ 7 milhões para obras de recape

Revista

PISO NOVO O governo do estado

Queixa constante dos moradores, a
má condição do asfalto das ruas centrais
de Pato Branco deve acabar. O governo do
estado anunciou R$ 7 milhões para a realização de obras de recape. O processo de licitação, já autorizado, prevê 20 quilômetros
de asfalto novo. De acordo com o secretário
de Engenharia, Obras e Serviços Públicos,
engenheiro civil Vlademir Dal Ross, a recuperação total inclui 23 ruas da área central
da cidade. A obra será dividida em três lotes
para agilizar a execução. O prazo estimado para a conclusão é de 180 dias. “Onde
for necessário será realizada a adequação
de tubulação de águas pluviais. A prefeitura também construirá rampas de acesso a
Pessoas com Deficiência Física”, afirma Dal
Ross. (por Leonardo Handa)

CREAPR

Região central ganha novo asfalto
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Perguntas e respostas

Revista

CREAPR

Divulgação / Edmar Chaperman

PALAVRA
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TAMANHO E DESAFIOS
Gilson de Carvalho Queiroz Filho, novo
presidente da Funasa, diz que a fundação
está em todo país. “Inclusive onde
nenhum outro órgão federal chega. Por
isso, tem demandas imensas e surgem
novos desafios a todo o momento”

SANEAMENTO Fundação tem R$ 4 bilhões do PAC, mas faltam projetos

Aceitar a criatividade

Revista
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Para o engenheiro Gilson Queiroz, novo presidente da Funasa, o
serviço público precisa resgatar a “autoridade técnica da engenharia”
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CREAPR
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Precisamos resgatar
a autoridade técnica
da engenharia, aceitar
a criatividade dos
profissionais que
executam as obras e
serviços”

Política de saneamento
deve ao máximo
buscar o conceito de
regionalização, e quem
faz essa articulação é a
esfera estadual”

A época da obra
enterrada já passou. O
cidadão não vê a rede
funcionando, mas vê
sua casa em condições
salubres e dignas, com
água pura na torneira”

Revista
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Faltou planejamento.
Cidades e país cresceram
de forma desordenada,
crescimento sem rédeas”
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GUIA CREA

Novidades a seu favor

BENEFÍCIOS CredCrea SC estenderá seus serviços ao Paraná

A força do
cooperativismo
CREA-SC criou em 2002 cooperativa de crédito com 33 profissionais.
Hoje, são mais de 3.700 que têm serviços de banco que foca o cliente

A CREDCREA SC
Alguns serviços

Revista
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1 Cotas capital
2 Conta corrente
3 Conta poupança
4 Aplicações
5 Cartões de crédito e débito
6 Transferências
7 Pagamento de folhas
8 Emissão de contracheques
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Números
Início 2002
Profissionais 33
Hoje mais de 3.700 profissionais (10% do total de Santa
Catarina)

OBJETIVO O presidente da CredCrea,
engenheiro civil Gelásio Gomes: a
cooperativa não persegue o lucro, mas sim
assegura o bem-estar dos associados

taxas de juros menores.
O presidente da CredCrea, engenheiro civil Gelásio Gomes, explica que os benefícios aos associados envolvem todos os
itens do cooperativismo. “Uma cooperativa
é formada por homens e não por capital.
Portanto, respeitamos o homem e não o
quanto ele possui. A tônica da cooperativa
de crédito não é perseguir o lucro, mas sim
assegurar o bem-estar dos associados”, diz.
Para ele, o intuito maior é fazer com
que as pessoas cooperem e se ajudem, sem
exploração, reaplicando o dinheiro dos cooperados na comunidade em que atuam.
“Este procedimento é altamente positivo,
principalmente para nossa categoria, pois
acabamos gerando emprego e renda para
nossas instituições
e profissionais
envolvidos.”
(por Daniela
Licht)

Divulgação

Página na web da CredCrea-SC.
Acesse www.credcrea.coop.br
credcrea@credcrea.coop.br

Promover o desenvolvimento econômico e social de seus cooperados, através
da prestação de serviços financeiros com
qualidade e custos baixos. É a filosofia da
CredCrea (Cooperativa de Crédito dos
Profissionais do CREA-SC), que segue os
princípios cooperativistas e está em quatro
cidades de Santa Catarina: Florianópolis,
Rio do Sul, Itajaí e Jaraguá do Sul.
A cooperativa despertou o interesse do
CREA-PR, que vê na extensão dos serviços
prestados pela cooperativa catarinense ao
Paraná a oportunidade de oferecer o serviço
aos profissionais paranaenses. Segundo o
presidente do Conselho, engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Junior, já está em fase
de implantação um escritório da CredCrea
no Paraná. “A ideia é usar os princípios estabelecidos pela CredCrea e aplicá-los no Paraná.” O planejamento para a viabilização
dos serviços já está em fase avançada.
A CredCrea oferece vários tipos de produtos e serviços (veja quadro ao lado). Todos podem ser utilizados por profissionais
habilitados pelo CREA-SC e em breve disponíveis aos profissionais do Paraná.
Entre as vantagens da cooperativa –
primeira do Brasil autorizada pelo Banco
Central para fazer compensação bancária –,
está o atendimento personalizado, a inexistência de taxa de manutenção de conta e

EM DESTAQUE Certificados se diferenciam no mercado, diz coordenador

Para virar referência
Programa de Excelência do CREA-PR certifica
profissionais em seis categorias e chama a atenção do CONFEA
por RENATA SGUISSARDI
Criado para valorizar, oferecer uma
chancela e melhorar a qualidade das obras, o
Programa de Excelência é uma iniciativa do
CREA-PR para certificar profissionais. Mais
do que um selo, a certificação é um diferencial de mercado. “Os profissionais certificados são referência nas regiões onde atuam.
Uma chancela importante”, diz Claudemir
Prattes, coordenador do programa.
Durante o Fórum de Inspetores e
Agenda Parlamentar 2011, dois profissionais receberam a certificação: o engenheiro
eletricista Jefferson Chicoski da Silva e a ar-

quiteta Mirian Gomes Leite da Silva.
Hoje, o programa certifica projetos em
seis categorias: Arquitetônico, Estrutural,
Elétrico/Telecomunicações, Hidráulico, Prevenção contra Incêndio e Instalações Mecânicas. Para participar, o profissional habilitado pelo CREA-PR deve fazer um curso
gratuito à distância, com mais de 100 horas
de duração. De acordo com Prattes, mais de
três mil profissionais já fizeram o curso e as
vagas, quando oferecidas, são preenchidas
rapidamente.
O processo de certificação é feito
através de uma instituição conveniada ao
CREA-PR. No estado, são a UTFPR (Uni-

versidade Tecnológica Federal do Paraná) de
Campo Mourão, a PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Curitiba e a CESCAGE
(Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais), em Ponta Grossa.
Encontram-se em elaboração a certificação em Execução e Manutenção de Edificações e ainda em Licenciamentos Ambientais. O Programa de Excelência em Projetos
chamou a atenção do CONFEA, que enviou
representantes para conhecer melhor os processos e implementar algo nos mesmos moldes em todo o Brasil.
Acesse o regulamento pelo site do
CREA-PR www.crea-pr.org.br, link do programa
Fotos Leandro Taques

Diretor-Presidente da Claspar (Empresa Paranaense de Classificação de Produtos)

A Revista CREA-PR encerra a série com depoimentos sobre a importância dos profissionais de tecnologia publicados nas últimas edições.

Revista

“Nossa atuação como engenheiros agrônomos, e agora trabalhando com classificação de produtos, é muito
relevante para a sociedade. Assegura a qualidade do produto agrícola, tanto para o vendedor, quanto para o comprador. O papel do engenheiro agrônomo é aproximar as duas pontas e assegurar que o trabalho seja feito com a
maior transparência. O CREA-PR, como órgão fiscalizador, tem papel preponderante, já que habilita profissionais
e os credencia para executar sua função com qualidade” Carlos Alberto Scotti, engenheiro agrônomo e

CREAPR

“A certificação é anseio antigo. Há tempos participo
de fóruns sobre programas de reconhecimento de
projetos através de um selo de qualidade. Acho importante incentivar os profissionais a buscarem mais
empenho e esmero em suas obras. Fiz também o curso para execução de obras e o objetivo agora é receber
essa outra certificação” Mirian Gomes Leite da Silva, certificada
em Planejamento em Edificações, na Categoria Projeto Arquitetônico

Divulgação

“Acredito que essa certificação fará diferença para
mim no futuro. É importante receber avaliação de
uma unidade certificadora para os projetos que
executamos. Inscrevi no CREA exatamente aquilo que fiz para o cliente, sem pensar em seguir as
exigências do programa, mas na qualidade do trabalho oferecido” Jefferson Chicoski da Silva, certificado em Planejamento em Edificações, na Categoria Projeto Elétrico/Telefônico
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ARTIGO JURÍDICO

A opinião do Departamento Jurídico do CREA-PR

A importância do responsável
técnico em filial de pessoa jurídica
Os conceitos de matriz e filial, do ponto de vista do ordenamento jurídico e da jurisprudência, levam à conclusão de que não
se tratam de pessoas jurídicas distintas. Ao contrário, quando se
fala em uma sociedade empresária não se faz referência a um endereço único, com um ambiente físico delimitado onde todas as
atividades devam ser realizadas. Uma sociedade empresária é composta pelo conjunto de bens e serviços que a forma, incluindo-se aí
suas eventuais filiais.
Desta feita, filial nada mais é que uma extensão da empresa,
muito comum às empresas de grande porte, pois, estas não possuem espaço físico centralizado que albergue a linha de produção,
o almoxarifado, o estoque, por exemplo. Assim, muito comum que
a matriz, como centro administrativo da empresa, não se encontre
na mesma localidade que o estabelecimento de fabricação, que não
passa, no termo jurídico, de uma filial. A filial é qualquer estabelecimento mercantil, industrial ou civil, dependente ou ligado a
outro, que tem ou detém o poder de comando sobre ele.
A legislação do Sistema CONFEA/CREA exige que filial(ais)
de pessoas jurídicas requeira(m) o visto quando instalada em jurisdição de outro Conselho Regional, que não o da sua sede, de
maneira que filial(ais) localizada(s) na mesma área de atuação do
Conselho de Fiscalização da matriz está isenta de registro e ao pagamento da anuidade.
Tal razão deriva do fato de que o dever de inscrição é da matriz,
o que não isenta o dever de que cada filial esteja cadastrada no Conselho Regional, e que haja um profissional responsável técnico por

cada uma que desenvolva atividades ligadas às áreas de Engenharia,
Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia.
Assim, a legalidade da efetivação do registro da matriz se dará
desde que seja identificada cada filial aberta e desde que mantenha-se um profissional responsável técnico em cada uma.
A Lei n.º 5.194/66, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, impõe a necessidade
de registro perante o Conselho de Fiscalização das pessoas jurídicas,
bem como o dever de indicar o seu responsável técnico e todos os
demais profissionais que integrem o quadro técnico da empresa.
Desta forma, a exigência de que haja um responsável técnico
em cada filial da empresa decorre da finalidade institucional do
CREA-PR, que é a fiscalização das profissões. A imprescindibilidade
do responsável técnico pela atividade da empresa é tamanha que a
legislação do Sistema CONFEA/CREA impõe que um profissional
da área da Engenharia, Arquitetura ou Agronomia possa ser o responsável técnico de apenas uma empresa, permitindo que somente
em situações excepcionais possa haver dupla, ou até tripla responsabilização técnica, desde que haja compatibilização no exercício
dessas funções por aquele profissional.
Saliente-se que a não indicação de responsável técnico pelas atividades da empresa, seja da matriz ou da filial, obriga à autuação da
mesma por exercício ilegal da profissão, nos termos do art. 6º, da Lei
n.º 5.194/66, cuja pena aplicável é a imposição de multa.
A razão de ser dessa imposição deve-se à função fiscalizatória
do Conselho que não pode permitir que as pessoas jurídicas, quer
a matriz ou filial(ais), desenvolvam atividades sem estar amparada
por profissionais que têm o aval do CREA-PR para o exercício de
sua profissão, pondo em risco a coletividade.
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ANÁLISE
A procuradora Karissa de Almeida
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Leandro Taques

por KARISSA DE ALMEIDA
PROCURADORA DO CREA-PR

Bela Santa Catarina/Graziella Bergamin Hertzog

PANORAMA Florianópolis, que vai sediar a SOEAA (Semana Oficial da
Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia) e, dentro do evento, o Fórum Jovem

CREAjr Sustentabilidade, tecnologia e troca de experiências em debate nacional

Participação
estudantil

Cerca de 500 estudantes das áreas
tecnológicas de todo o Brasil participarão em setembro do Fórum Jovem,
evento que acontecerá no dia 29 de setembro, durante a SOEAA - Semana
Oficial da Engenharia, da Arquitetura e
da Agronomia, em Florianópolis, Santa
Catarina. O evento tem como objetivo
promover a participação dos futuros
profissionais no Sistema CONFEA/
CREA que terão oportunidade de participar dos debates e conhecer sobre a
atuação de programas CREA juniores
em todo o Brasil.
Da programação constam palestras
sobre desenvolvimento sustentável, tec-

Estadual do CREAjr-PR está empenhada em mobilizar uma grande número de
estudantes. “Nossa intenção é trabalhar
para termos uma delegação expressiva
do Paraná no evento”, diz Cacilda.
Os estudantes poderão também participar da programação da SOEAA cujo
tema é Pesquisa e Inovação Tecnológica: Conhecimento Profissional a Serviço
do Desenvolvimento Sustentável, e da
EXPO SOEAA – Feira Tecnológica.

SERVIÇO
. Informações sobre hospedagem e custo com
deslocamento estão sendo atualizadas constantemente no blog do CREAjr-PR – http://
creajrpr.wordpress.com
. Inscrições até dia 31 de julho – R$ 100,00.
Após esta data, R$ 150,00.

LEIA MAIS Conheça a programação prevista para o Fórum Jovem. www.soeaa.com.br

CREAPR

por ANNA PREUSSLER

nologia e sistema profissional.
O Programa CREAjr-PR participa
ativamente da organização do Fórum
Jovem em três dos sete Grupos de Trabalho - de programação da agenda do
evento, capacitação de recursos e comunicação. Os grupos foram definidos na
última reunião da Coordenação Nacional do CREAjr-PR, realizada em Brasília em junho. Pelo CREAjr-PR, participou o membro da Comissão Acadêmica
Estadual – CAE, Vinícius Vignando.
“Os estudantes do Paraná tem uma
excelente oportunidade para conhecer o
sistema profissional e trocar experiências
com profissionais e membros dos CREA
juniores de outros estados participando
do Fórum Jovem”, salienta a gestora do
CREAjr-PR, geógrafa Cacilda Redivo.
Segundo ela, a Comissão Acadêmica
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Fórum Jovem deve
reunir mais de 500
estudantes no SOEAA
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AGROENERGIA Biodigestores exigem cuidados para evitar acidentes

O futuro do campo
A produção de energia
a partir de biogás é o
caminho natural, com
vantagens econômicas,
energéticas e ambientais
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por LUIZ CARLOS BERALDO
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A instalação de biodigestores para
geração de energia a partir do aproveitamento de resíduos das propriedades rurais paranaenses é realidade há pelo menos 15 anos. O estado já conta cerca de
400 unidades de geração bioenergética,
a maior parte delas na região Oeste.
Mas acidentes, como incêndios em
duas unidades e graves explosões de
tanques em outras duas chamaram a
atenção para a necessidade de regulamentação, de definição de regras e cuidados específicos para os equipamentos. O presidente da Abeag (Associação
Brasileira de Engenharia Agrícola),
Valmor Pietsch, adverte que a situação
é grave e exige medidas rápidas e enérgicas antes que os acidentes comecem a
provocar vítimas.
O engenheiro agrícola Osvaldo Kuczman é consultor ambiental e diretor
da BioMA (Bioenergia e Meio Ambiente), especialista em desenvolvimento
agroindustrial, mestre e doutorando em
meio ambiente. Ele acompanha de perto
a evolução do setor desde a implantação dos primeiros biodigestores no estado. Conta que as primeiras unidades de
geração de bioenergia começaram a ser
instaladas entre 1996 e 2000, a partir
de projetos independentes.
Para ele, a regulamentação que se
pretende para essa atividade deve levar

sob risco

PARA EVITAR ACIDENTES COM BIODIGESTORES
4 pontos essenciais para a regulamentação
1 A capacitação técnica dos operadores dos equipamentos precisa seguir orientações
rigorosas sobre maneira de operar, limpeza da câmara de fermentação, regeneração de
filtros, materiais manipulados, equipamentos de proteção etc.
2 A manutenção também tem que ser rigorosa para evitar deterioração ao longo do tempo,
como a corrosão de tanques de armazenamento ou a ruptura de mantas ou tubulações.
3 Regulamentar a qualidade dos projetos, dos materiais e dos equipamentos usados
na construção das unidades de geração de bioenergia.
4 Segurança ambiental para evitar a contaminação da natureza, tanto por lançamento de
resíduos sólidos e líquidos no solo, rios e lençóis freáticos, ou gás metano, o biogás, no ar.
Fonte: Engenheiro agrícola Osvaldo Kuczman, consultor ambiental e diretor da BioMA Biodigestor e Meio ambiente

A produção de bioenergia
1 Excrementos de animais e restos vegetais e de alimentos são misturados com água na
caixa de carga.
2 Dentro do biodigestor, a ação de bactérias decompõe o composto, transformando-o
em gases metano e carbônico e adubo. O processo é semelhante ao da cerveja ou vinho.
A diferença é que, no caso das bebidas, as bactérias precisam de oxigênio (processo
aeróbio). No biodigestor, não (anaeróbio).
3 O gás metano liberado pela fermentação é combustível para a geração de eletricidade, força motriz, calor, etc.
4 O material fermentado serve como fertilizante.

em conta quatro aspectos principais
(veja quadro acima).
Kuczman esclarece que os acidentes registrados ocorreram em
biodigestores independentes e os do
sistema de venda de créditos de carbono e não das instalações mais novas, do programa desenvolvido com

apoio da Itaipu Binacional. “Houve
uma evolução, ao longo dos anos, quanto ao tipo de tecnologia e de materiais
empregados, mas pode-se dizer que de
um modo geral as instalações são seguras. Mas, como tudo, requerem manutenção e cuidados quanto ao modo de
operar”, explica o engenheiro.

ITAIPU Projeto permitirá a 34 pequenos agricultores fazer dinheiro de dejetos

Fotos divulgação

Experiência transforma desastre ambiental em renda

BEM NA FOTO
Três momentos do Condomínio de
Energias Renováveis da Agricultura
Familiar na Bacia do Rio Ajuricaba:
terraplanagem para o projeto,
cultivo e visita de comitiva estrangeira: inovação boa para o meio
ambiente e para o bolso

Sete protótipos (propriedades rurais,
agroindústrias e uma estação de tratamento de esgoto) que geram sua própria
energia a partir do biogás são fomentados desde 2009 pela Assessoria de Energias Renováveis da Itaipu Binacional na
região Oeste do Paraná. O objetivo é
mostrar as vantagens do biogás em suas
inúmeras aplicações.
Uma das experiências mais notáveis
é a do Condomínio de Agroenergia para
a Agricultura Familiar, na Microbacia do
Rio Ajuricaba. O projeto permitirá a 34
pequenas propriedades usar os dejetos
de sua produção agropecuária para gerar
energia elétrica, térmica e veicular. A experiência transforma o que seria um sério
problema ambiental a longo prazo em
oportunidade econômica. Permite um
ganho anual de até R$ 270 mil aos produtores que participam da experiência.
A produção de biogás permite também aos produtores rurais obterem créditos de carbono, apoiando o Brasil em seu
compromisso voluntário de reduzir em
até 39% as emissões de CO2 até o ano
2020. O país tem um rebanho de cerca
de 200 milhões de cabeças e cada animal
adulto emite 58 quilos de metano por
ano, segundo a Embrapa.
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LEIA MAIS
Projeto da Itaipu forma técnicos para uma nova era de produção de energia ambiental http://migre.me/5iq46
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Armazenamento de
agrotóxicos no Brasil
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por MARCELO DE ANDRADE VIEIRA
O Brasil ocupa posição de destaque na produção mundial agrícola. É, também, um grande mercado consumidor
de agrotóxicos, com uso crescente na agricultura brasileira. Para que esta utilização tenha seu impacto reduzido,
devem ser seguidas algumas regras estabelecidas em legislação, que vão desde a pesquisa de novas moléculas até a
utilização na lavoura.
A Lei Federal nº 7.802/89, regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.074/02, estabelece estas regras. Procuram garantir não só a proteção ambiental, mas também
a saúde dos trabalhadores envolvidos e a integridade dos
produtos comercializados. Quando armazenados em condições inadequadas, os agrotóxicos, além de poderem se
deteriorar, tornando-se ineficazes e até perigosos, podem
expor trabalhadores, ambiente natural e cidadãos comuns
a riscos de intoxicação e contaminação.
Segundo o Decreto Federal nº 4.074/02, o armazenamento de agrotóxicos deve obedecer às normas nacionais vigentes,
observar as instruções fornecidas pelos fabricantes, bem como
as condições de segurança explicitadas no rótulo e bula.
A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)
tem estabelecido regras para o armazenamento adequado de agrotóxicos para garantir a qualidade dos produtos,

bem como a prevenção e contenção de acidentes através
da norma NBR 9843:2004 - Armazenamento de agrotóxicos, sendo citada na bula de diversos produtos agrotóxicos como instrução para o seu armazenamento.
O armazenamento dos agrotóxicos pode ser feito na
origem (fábrica), no intermediário (comércio) e no destino final (propriedade agrícola). A NBR 9843:2004 cita
diversos aspectos como condições da edificação, cuidados
com o pessoal e cuidados referentes às embalagens que
devem ser tomados para minimizar os riscos existentes no
armazenamento.
No Paraná, complementam a lista de legislações da
atividade de armazenamento de agrotóxicos a Lei Estadual nº 7.827/83, o Decreto Estadual nº 3.876/84, Resolução da SEMA nº 35/04, NR 6, NR 11 e NR 26. Para que
toda a exigência legal e normas sejam devidamente atendidas, o Decreto Federal nº 4.074/02, em seus Art. 37, §
2º e Art. 85, inc. I, determina que todo estabelecimento
em que haja armazenamento de agrotóxicos deve possuir
um responsável técnico legalmente habilitado pela atividade. Assim, o profissional responsável por uma empresa
que possui agrotóxicos armazenados deve estar atento ao
cumprimento destas leis, decretos e normas, já que responde civil e criminalmente por qualquer dano ocorrido
em função de falhas no armazenamento.
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Engenheiro agrônomo formado pela UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), mestre e doutorando em Produção
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somente com os recursos tributários. Outro estudo aponta que
as estradas do Rio Grande do Sul estão em estado de saturação, ultrapassadas, algumas com mais de 50 anos, com traçados antigos, sem acostamento, falta de sinalização, cheia de
buracos, rachaduras, com deformação de base, pontes estreitas
e sem manutenção nos taludes, podendo ocorrer desabamento,
o que também reflete o Brasil.
O desenvolvimento ferroviário brasileiro sempre esteve ligado às políticas de governo e teve como objetivo interligar vários
estados, priorizando as regiões próximas aos portos de Paraty, Angra dos Reis e Santos. O custo do frete nas ferrovias é em torno de
50% mais barato em relação às rodovias, além de oferecer maior
rapidez, suportar maior carga e apresentar maior segurança.
A principal porta de entrada e saída de mercadoria no
país são os portos. Porém, já se passou mais de uma década
sem forte investimento, nos deixando no passado, aonde éramos exportadores de matéria prima. Até 1995, a cabotagem
não operava com contêineres, que começou apenas no final da
década de 90. Portanto, o resultado não poderia ser diferente:
falta de dragagem, congestionamento de trens e caminhões.
Tudo isso somado, pode acarretar em um “apagão logístico”.
Wilen Manteli, presidente da ABTP (Associação Brasileira dos
Terminais Portuários), faz uma análise crítica, afirmando que
se o Brasil não quer perder a competitividade no comércio
exterior, tem que começar imediatamente a construção de novos portos. Hoje, o país conta com um total de 40 portos que
movimentam 95% do fluxo do comércio exterior, sendo 11
desses somente na região sul.
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A exportação está intimamente ligada à infraestrutura, e
a logística produz gargalos que estão impactando na competitividade do Brasil. Em 2007, a CNT (Confederação Nacional
do Transporte) elaborou um plano de logística, propondo uma
integração dos sistemas modais. O plano sugere investimentos que acabem com o desequilíbrio entre os modais, aonde foi
apontada a baixa densidade de ferrovias e hidrovias em comparação às rodovias. Com esse plano, se espera uma redução no
custo do frete, com uma maior agilidade do sistema. Hoje, chegamos ao custo logístico em torno de 20% do PIB, enquanto na
Dinamarca gira em torno de 12,8%, 18% no México e 10,5%
nos EUA. O transporte é o principal item do custo da cadeia
logística e pode representar até 60% do total. No Brasil, são
transportados, do total de mercadorias, 58% em rodovias, contra 25% em ferrovias e 17% no sistema hidroviário. Na Índia,
essa fatia fica em 50% (rodoviário) e 50% (ferroviário).
O sul brasileiro ocupa um território de aproximadamente
500.000 km², área equivalente à da França. Porém, na França,
temos uma malha de 70.000 km de rodovias asfaltadas, duplicadas em todos os trechos mais importantes. Já o sul do Brasil
tem 30.000 km de rodovias, com raros trechos duplicados.
Um estudo de autoria de Geraldo Vianna, ex-presidente
da ANTCL (Associação Nacional do Transporte de Cargas e
Logística), corrobora que a deficiência da infraestrutura logística do país está tanto no rodoviário, como no ferroviário. O
estudo aponta que, entre as 20 maiores economias mundiais,
o Brasil é o último em percentual de rodovias pavimentadas
sobre o total de estradas existentes. Segundo a CNT, não existe condições para manter e muito menos ampliar as rodovias

25

ARTIGO TÉCNICO

Debate inadiável. “Áreas órfãs”
e água contaminada
por KATIA NORMA SIEDLECKI
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Identificar, cadastrar e remediar áreas contaminadas por
atividades humanas no Paraná é assunto improrrogável. Lamentavelmente, o cenário atual é mal conhecido pelas instituições competentes, o que leva a indefinições quanto às responsabilidades e, não
raramente, relegando ao abandono muitos sítios contaminados: as
chamadas “áreas órfãs”.
A falta de um sistema compartilhado de informação de áreas
contaminadas envolvendo diferentes órgãos gestores, tanto no âmbito da União, como estado e municípios, favorece a reutilização
indevida dessas áreas que, a rigor, deveriam ter seu uso controlado.
Quando contaminantes acumulam-se no solo, destroem as
funções fundamentais à sustentação da vida. Especial atenção deve
ser dada à zona não saturada em água, que representa a primeira e
mais importante defesa das reservas de águas subterrâneas.
Alterações nocivas pela presença de contaminantes em água
subterrânea, seja em aquífero freático ou profundo, podem assumir
dimensões importantes sob aspecto sanitário. Não raro, água captada em poços tubulares tem evidenciado a presença de substâncias
químicas em concentrações superiores às definidas pela Portaria
518/2004, do Ministério da Saúde. Os efeitos, por vezes silenciosos de substâncias deletérias à saúde humana, manifestam-se sob a
forma de patologias, com nexos causais que, na prática, são impossíveis de serem estabelecidos, em função da ausência de integração
entre órgãos gestores.
Assim, o problema de uma criança que contrai leucemia por
ingerir, ao longo de sua vida, água contaminada por benzeno pode
assumir proporções maiores pelo desconhecimento do agente causador. Embora imprópria para consumo, corre-se o risco dessa água
continuar sendo bebida em função de suas propriedades organolépticas pouco alteradas. A patologia dificilmente será registrada
numa secretaria municipal de saúde. A contaminação não será
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detectada por ocasião da renovação da outorga do poço tubular,
uma vez que os parâmetros exigidos não incluem a detecção de
hidrocarbonetos. A descontaminação da água para a potabilidade,
é remota, exige técnica apurada, investimentos elevados e muita
eficiência por parte do órgão ambiental no acompanhamento do
processo de remediação.
Entre os estados brasileiros, São Paulo se destaca na gestão de
áreas contaminadas, através da forte atuação da CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São
Paulo), que já dispõe de inventário de áreas contaminadas, relacionadas por origem (postos de gasolina, indústrias, disposição de
resíduos, etc.)
A falta de um instrumento efetivo, de definição de responsabilidades claras e critérios para avaliação preliminar, investigação
confirmatória e outras providências, levou a CETESB a conduzir
o processo de elaboração da Lei Estadual 13.577, que atualmente
encontra-se em fase de regulamentação. Essa lei trata especificamente da proteção da qualidade do solo contra alterações causadas
por contaminação, prevê a identificação, o cadastramento de áreas
contaminadas e aborda questões referentes à remediação, de forma
a tornar seguros seus usos atual e futuro. Pela importância e ineditismo, o avanço deverá balizar iniciativas similares no resto do país.
A criação prevista de um sistema de informações sobre áreas
contaminadas possibilitará a gestão compartilhada, envolvendo
os diferentes órgãos públicos, tanto na esfera da União, do estado,
como dos municípios.
Prevê-se ainda na Lei 13.577, a criação de um Fundo Estadual
de Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas, com recursos
do orçamento do Estado, que poderá receber doações e compensações ambientais, além de parcela das multas arrecadadas pela aplicação da própria lei. As reservas desse fundo deverão garantir que,
mesmo as áreas abandonadas possam ser remediadas. A ideia é cobrar de poluidores atuais para levantar fundos a serem empregados
na correção de danos originados no passado.
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Geóloga, com especialização em Gestão Ambiental pela PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) e Mestrado pela UFPR (Universidade
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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.
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Também é enviada para prefeituras,
entidades de classe e políticos.
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CREA-PR Iniciativa é marco ao planejar e apontar caminhos para o desenvolvimento

Bússola do crescimento
EBDRs (Estudos Básicos de Desenvolvimento Regional) dão norte ao trabalho de
gestores públicos na preparação de projetos, busca de verbas e execução de obras

por DANIELA LICHT
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A justificativa de que faltam recursos para
investimentos em infraestrutura e desenvolvimento nem sempre é verdadeira. Existem,
sim, fundos e verbas específicas para aplicação
em obras públicas, não usados pelo desconhecimento. Atento a essa necessidade, e com foco
no auxílio dos gestores paranaenses, o CREA-PR formatou o programa da
Agenda Parlamentar
deste ano para funcionar como norteador do uso dos
recursos para empreendimentos públicos. O Conselho
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FORÇA CRIATIVA
“São profissionais que
podem criar, inovar e
fornecer mecanismos que
fomentem o desenvolvimento
do estado”, diz o
prefeito de Telêmaco Borba, Eros
Danilo Araújo

instituiu os chamados EBDRs (Estudos Básicos de Desenvolvimento Regional), diagnósticos das carências dos municípios com foco no
desenvolvimento regional. Estão sendo elaborados pelo CREA-PR em parceria com entidades de classe e serão entregues aos gestores
(vereadores, prefeitos, deputados e senadores
da bancada paranaense e ainda o governo e os
deputados estaduais).
“Esta visão mais prática do trabalho permitirá entregar nas mãos dos gestores um relatório pronto com recursos disponíveis em fundos
e programas do governo e para que tipo de
obra eles podem ser utilizados”, explica Claudemir Prattes, coordenador do programa.
Os temas levantados ao longo do primeiro
semestre são variados e servem para delinear
um espelho das dificuldades encontradas no
estado: necessidade de integração dos planos
diretores, destinação de resíduos sólidos e líquidos urbanos, falta de saneamento básico,
mobilidade urbana e desenvolvimento agrário, entre outros.
O engenheiro civil Hélio Xavier da Silva
colabora com a função de relacionar os recursos
disponíveis em programas estaduais e federais.
“Produzir o EBDR é desafiador. É um assunto
que desperta nos gestores públicos municipais

comprometidos um grande interesse porque
fala do dia a dia e da melhora da qualidade de
vida dos munícipes”, explica. “O posicionamento do CREA-PR em envolver associações
e entidades de classe é muito importante, uma
vez que estes atores sempre ficaram alheios às
decisões referentes ao desenvolvimento de sua
região. O novo formato da Agenda Parlamentar permite aos profissionais fazer a diferença
neste processo.”
A prefeitura municipal de Toledo entende a importância de valorizar profissionais técnicos em seu quadro, como forma
de assegurar a correta obtenção de recursos
e o consequente desenvolvimento da cidade.
Para o prefeito do município, eng. José Carlos Schiavinato, a Agenda Parlamentar é um
programa inteligente que auxilia nas decisões
administrativas. “É visível a sua eficiência, na
medida em que possibilita a discussão dos
problemas e possíveis soluções para o município, independente de cores partidárias.”
“Louvamos a iniciativa do CREA-PR em
promover o debate da Agenda Parlamentar.
VALOR O engenheiro civil José Carlos
Schiavinato, prefeito de Toledo, destaca o caráter
“inteligente” da Agenda Parlamentar

O QUE JÁ ESTÁ DEFINIDO

Os principais temas dos EBDRs por regional do CREA-PR
APUCARANA
1 Mobilidade nas cidades integrada aos planos diretores
2 Resíduos sólidos e líquidos urbanos
3 Saneamento (coleta e tratamento de esgoto)

MARINGÁ
1 Agricultura de baixo carbono
2 Resíduos sólidos
3 Ferrovia
4 Saneamento (coleta e tratamento de esgoto e resíduos)
5 Duplicação da PR-323 (trecho Maringá-Guaíra)

CASCAVEL
1 Saneamento básico
2 Duplicação do trecho da BR-467 entre Marechal e Toledo
CURITIBA
1 Resíduos sólidos urbanos
2 Programa de desenvolvimento agrário
3 Mobilidade urbana
4 Drenagem e saneamento urbano
5 Adequação da produção mineral com o desenvolvimento econômico,
ambiental, social e urbano/rural
6 Desenvolvimento do turismo
LONDRINA
1 Resíduos sólidos
2 Projeto “Arco Norte”
3 Plano de desenvolvimento agrário – com foco na melhoria das estradas rurais
4 Aeroporto do Norte Pioneiro – adequações ao Aeroporto de Andirá

EM PAUTA Políticas para o setor foram temas de um simpósio do CREA-PR e ABES-PR

PR debate saneamento
A demanda pelo saneamento básico é um
tema recorrente apresentado pelos municípios paranaenses na Agenda Parlamentar, tanto que está
nos EBDRs de Apucarana, Maringá e Ponta Grossa.
O assunto norteou o simpósio “Saneamento:
um desafio de nossos tempos - Por uma política
estadual de saneamento”, promovido nos dias 4 e
5 de julho pelo CREA-PR e pela ABES-seção Paraná (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
e Ambiental).
“Uma vez que já temos as diretrizes nacionais, precisamos elaborar uma política estadual
pautada em instrumentos estabelecidos nessas
diretrizes, visualizando que o tema saneamento
básico não se resume apenas a água e esgoto,
e sim a água, esgoto, resíduos sólidos urbanos e
drenagem urbana”, explicou o engenheiro sanitarista Edgard Faust Filho, presidente da ABES-PR. “É
preciso que este planejamento tenha ligações com
os planos diretores das cidades, bem como com
os planos de bacias hidrográficas. Além disso, é
necessário que ele esteja pautado em indicadores
que permitam uma visão da saúde ambiental. Queremos alinhar o entendimento do assunto e o foco,

delineando mais claramente as responsabilidades
de cada um”, disse.
O encontro teve debates e mesas redondas
como “Saneamento: desafio de nossos tempos”,
“Saneamento no Paraná”, “Saneamento: Visão
do CONFEA”, “Política Nacional e o PLANSAB”,
“Política de Saneamento para o Paraná”, além da
apresentação dos cases de Minas Gerais, Ceará e
do Projeto da Nova Agência Reguladora do Paraná.
“Acredito que o desafio seja universalizar o
acesso ao saneamento. E a Sanepar está se preparando para assumir esse desafio”, comentou o
diretor-presidente da Sanepar, Fernando Ghignone.
Para Gilson Queiroz, presidente da Funasa (Fundação Nacional da Saúde), preocupa a falta de ações
de saúde que tratem da relação homem/ambiente. “É
fundamental uma política de saúde ambiental. Sem
ela, temos um ambiente insalubre, que impacta todo
processo produtivo e de desenvolvimento.”
“O assunto ‘saneamento básico’ nos EBDRs
permitirá entregar aos gestores um relatório pronto
com recursos disponíveis em fundos e programas
do Governo”, comentou o presidente do CREA-PR,
engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Jr.

CREAPR

Leia mais sobre Agenda Parlamentar
e EBDRs nas páginas 30 e 31

PONTA GROSSA
1 Saneamento básico ambiental
2 Gerenciamento de resíduos sólidos
3 Regularização fundiária e ambiental (área rural)
4 Infraestrutura de transportes. Ênfase na duplicação da BRs 153 e 476 e Aeroporto
5 Capacitação para gestores de cooperativas e associações de produtores rurais
6 Plano de assistência técnica no meio rural
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Acreditamos que só com envolvimento de toda
sociedade alcançaremos os resultados desejados.
O Conselho é composto por profissionais que
podem criar, inovar e fornecer mecanismos que
fomentem o desenvolvimento do estado”, diz o
prefeito de Telêmaco Borba, Eros Danilo Araújo.

PATO BRANCO
1 Aeroporto regional
2 Aumento da capacidade de armazenamento estático para produtos agrícolas
3 Implantação e modernização da aduana de Capanema
4 Modernização do Sistema Viário do Sudoeste do Paraná
5 Aterro Sanitário regional
6 Pavimentação de estradas rurais
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“O caminho para o desenvolvimento do Paraná deve incluir
conhecimento e o CREA-PR
pode contribuir muito. A proposta é interessante ao aliar
informações especializadas e
propósitos de médio prazo.
O papel dos EBDRs é fundamental para colocar em movimento esse círculo virtuoso”
Vereador de Peabiru Jorge Leadro Delconte Ferreira

Revista
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“A Agenda Parlamentar permite aos parlamentares obter um
raio x das demandas do estado
na área da construção, especialmente habitação, educação e
infraestrutura. O CREA-PR reúne
um quadro de profissionais
capacitados para fazer estudos
nas áreas de grande impacto
para a sociedade. Por isso os
EBDRs são importantes
para identificar as carências e potenciais de cada
região do nosso estado”
Presidente da Assembleia Legislativa
do Paraná, deputado Valdir Rossoni
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Fotos Anna Preussler

“A participação do CREA-PR é
de suma importância. Norteia
as ações dos gestores, através
de estudos técnicos levantados por profissionais do setor
competente. A eficácia na evolução dos projetos municipais
torna-se mais garantida”
Vereador de Castro Antônio Levi

AUDIÊNCIA Representantes do Sistema CONFEA/CREAs em encontro com as ministras da
Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e Ideli Salvatti, das Relações Institucionais: convite para a 68a SOEAA

Cabrini pede à ministra da Casa
Civil apoio a projetos de interesse
do Sistema CONFEA/CREA
O presidente do CREA-PR, eng. agr.
Álvaro Cabrini Jr, esteve no início de julho
em audiência com a ministra-chefe da Casa
Civil Gleisi Hoffmann, em Brasília, juntamente com o presidente do CONFEA, eng.
civil Marcos Túlio de Melo, presidentes de
CREAs de todo o Brasil e conselheiros federais. O objetivo foi discutir projetos de lei
de interesse do Sistema CONFEA/CREA
em discussão no Congresso Nacional e solicitar apoio da ministra na aprovação de
projetos relacionados à sustentabilidade do
Sistema. “Buscamos efetivar com a Casa
Civil uma parceria nacional como temos
no Paraná com a ministra Gleisi Hoffmann
voltada à valorização da Engenharia e dos
profissionais das áreas tecnológicas e o
apoio efetivo em projetos de interesse do
Sistema e das profissões”, destacou Cabrini.
Após receber a demanda dos presidentes sobre a necessidade de aprovação de
legislações que garantam o pleno funcionamento dos regionais Gleisi Hoffmann
afirmou que os projetos em discussão envolvem uma posição de Governo. “Levarei ao conhecimento da presidenta Dilma
Rousseff os pleitos do Sistema CONFEA/
CREA. Ela tem uma forte ligação com os
engenheiros, principalmente quando de
sua administração na Casa Civil quando
promoveu um resgate da Engenharia com
a criação do PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento)”, disse.
Cabrini agradeceu a receptividade da
ministra para com as causas da Engenharia e colocou-se à disposição para discussões referentes aos projetos de interesse
do Sistema, assim como com os demais
presidentes.

SOEAA Ainda na oportunidade, a
ministra recebeu convite para participar da 68.ª Semana Oficial de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que
será realizada em Florianópolis, de 27
a 30 de junho e do Fórum Pró-Equidade de Gênero, que acontecerá durante
o evento, no dia 29. Gleisi Hoffmann
agradeceu o convite e mostrou-se receptiva à participação. “Farei o possível
para comparecer, podendo inclusive estar presente no fórum de Pró-Equidade
de Gênero para que a ministra Ideli e
a presidenta Dilma possam participar
da abertura ou em outro momento do
evento”, diz. A ministra Ideli Salvatti, das Relações Institucionais, também foi convidada pessoalmente pelos
presidentes do CREA-SC, eng. Raul
Zucatto, do CREA-PR e do CONFEA
e conselheiros federais. Durante o encontro, no Palácio do Planalto Marcos
Tulio solicitou à ministra interação
junto à presidência para que Dilma
Roussef realize a palestra de abertura
do evento, no dia 27.
Zucatto lembrou à ministra a importância da sua participação e da presidenta na SOEAA.
“Por seu histórico político em Santa
Catarina, sua presença vai fortalecer a
nossa SOEAA, que já acontece há 68
anos, e que nesta edição terá como
tema Pesquisa e Inovação Tecnológica:
Conhecimento Profissional a Serviço do
Desenvolvimento Sustentável”, afirmou Zucatto.

AGENDA PARLAMENTAR Segunda edição debateu a urgência de obras em setores estratégicos do estado, como aeroportos, portos e estradas

Infraestrutura e EBDRs são foco de encontro

LEIA MAIS Confira todos os
assuntos dos EBDRs já
definidos e elencados por
regionais e cidades.
http://migre.me/5ipqD

“Os EBDRs são instrumentos
determinantes ao auxiliar os
gestores públicos na criação
de mecanismos que estimulem o desenvolvimento
econômico e social do estado. Ao abrir este canal, o
CREA-PR presta uma grande
colaboração para a elaboração de políticas públicas
responsáveis e eficientes”
Deputado estadual Ênio Verri
“Considero extremamente positiva a iniciativa do
CREA-PR de propor uma
categorização e planejamento
regionalizado para o Paraná.
Creio que a sociedade tem
que participar das soluções e
fazê-las através de seus especialistas é o melhor caminho”
Deputado estadual Toninho Wandscheer
“O desenvolvimento só se
concretiza se estiver embasado em iniciativas pautadas
dentro de planejamentos
e estratégias. A mobilização do CREA-PR desperta
a sociedade para uma visão
técnica das necessidades e
melhorias necessárias para o
desenvolvimento estadual”
Vereador e presidente da Câmara Municipal de Andirá, André Anderson Rossato

CREAPR

CANTEIRO A ministra Gleisi
Hoffmann: aumento da demanda por
infraestrutura comprova alta da
renda dos brasileiros e exige obras
em todos os setores

tempo. “Este é um compromisso de honra
do governo da presidenta Dilma Rousseff.
Trabalhamos em parceria com os governos
estaduais e as prefeituras das cidades-sede
avaliando com rigor o andamento dos projetos.” De acordo com ela, das 12 cidades que
sediarão a Copa, dez já iniciaram as obras dos
cenários esportivos.
O presidente do Senge-PR, engenheiro
Ulisses Kaniak, entende que a iniciativa de
entidades ligadas à engenharia mostra que
os profissionais estão engajados e dispostos a
ajudar na realização de obras que o Paraná
precisa para retomar seu crescimento. “O objetivo destas agendas é que tal atitude ecoe
positivamente em todas esferas do poder público”, afirma.
“A Agenda Parlamentar permite a interação entre os profissionais da aérea tecnológica
e a sociedade. Discutir a infraestrutura é fundamental para qualquer cidade que pretenda
se desenvolver e os profissionais técnicos são
os mais indicados para colaborar”, diz o presidente do IEP, engenheiro Jaime Sunye Neto.
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O CREA-PR promoveu em 10 de julho,
em parceria com a ministra da Casa Civil
Gleisi Hoffmann, FIEP (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), Senge-PR e
IEP-PR (Instituto de Engenharia do Paraná),
a segunda edição estadual da Agenda Parlamentar. O foco foi a infraestrutura no estado: aeroportos, ferrovias, rodovias, portos e
os EBDRs.
O assunto está nos EBDRs elencados
por todas as regionais do Conselho e é debatido pelo CREA-PR há bastante tempo.
Exemplo: a realização do PELT 2020 (Plano
Estadual de Logística e Transporte para o Estado do Paraná), trabalho feito em 2010 pelo
CREA-PR, FIEP-PR, Sicepot - PR (Sindicato
da Indústria da Construção Pesada do Estado do Paraná) e IEP.
Entregue à presidenta Dilma Houssef e
ao governador Beto Richa, o PELT 2020 é
um diagnóstico completo da infraestrutura
e logística no Paraná nos setores de rodovias,
ferrovias, portos e rios navegáveis, aeroportos e regiões metropolitanas. Defende que o
planejamento deve buscar ações imediatas
para solucionar as deficiências nos modais
de transporte. Entre as principais demandas
estariam uma nova ligação ferroviária entre
Guarapuava e Paranaguá, as duplicações das
rodoviárias entre Ponta Grossa e Apucarana,
Medianeira e Cascavel, Cascavel e São Luís
do Purunã, a implantação de infraestrutura viária para a expansão das atividades nos
portos paranaenses e a ampliação de pistas
nos aeroportos Afonso Pena na Região Metropolitana, José Richa em Londrina e Sílvio
Name Junior, em Maringá.
Segundo a ministra Gleisi Hoffmann,
o aumento da demanda por infraestrutura
comprova a elevação de renda dos brasileiros. “Em razão deste avanço na renda,
vamos ter de ampliar a infraestrutura do
Brasil em todos os setores, o que mostra
que estamos vivendo um grande momento de nosso desenvolvimento.” A
ministra assegurou que as as obras para
a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro ficarão prontas a
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INTERESSE Encontro no Museu Oscar Niemeyer reuniu profissionais e estudantes para conhecer o Conselho de Arquitetura e Urbanismo

LANÇAMENTO Evento em Curitiba lança Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Apresentação à
sociedade
Entidades realizam seminário para debater assuntos pertinentes ao CAU

Revista
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por ANNA PREUSSLER
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Lançado no final de maio, em Curitiba, o CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), durante seminário
que reuniu profissionais e estudantes
da área no Museu Oscar Niemeyer. O
objetivo foi apresentar o novo conselho para a sociedade e debater assuntos
pertinentes ao processo eleitoral e o
seu regimento interno com os profissionais. “O evento proporcionou maior
conhecimento dos participantes quanto ao Conselho e suas atribuições”, disse o arquiteto Jefferson Navolar, presidente do IAB-PR.
O evento teve apoio do CREA-PR
e foi organizado pelo Colégio Brasileiro de Arquitetos no Paraná (CBA-PR),
Associação Brasileira dos Escritórios de
Arquitetura no Paraná (AsBEA-PR),
Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas no Paraná (ABAP-PR), Associa-

ção Brasileira de Ensino de Arquitetura
e Urbanismo (ABEA), Instituto de Arquitetos do Brasil no Paraná (IAB-PR)
e Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas
no Estado do Paraná (SindARQ-PR).
Participaram como palestrantes o
arquiteto Miguel Pereira, professor da
USP; arquiteta Rosa Kliass, fundadora
e ex-presidente da ABAP; Haroldo Pinheiro, representante do IAB Nacional
na transição CREA e CAU; Antonio Menezes Junior, do Ministério das Cidades;
Clóvis Ilgenfritz, autor da Lei da Assistência Técnica para famílias de baixa
renda; Haroldo Gallo, especialista em
direito autoral para os arquitetos; Anália
Amorin, da Escola de Cidades; os membros integrantes da Equipe de Transição
do CREA-PR; Mirna Cortopassi Lobo,
que abordou o tema Tecnologia da Informação do CAU; e Leandro Andre
Fuster, que falou sobre Certificação na
Área da Arquitetura e da Construção.

SAIBA MAIS
São funções do Conselho
. Proteger a sociedade quanto ao exercício irregular e/ou inadequado da profissão de arquiteto e urbanista;
. Propugnar pela formulação das políticas
públicas para garantir ganhos para a sociedade (nas áreas de habitação, mobilidade,
planejamento territorial urbano, preservação do patrimônio edilício e natural);
. Regulamentar a organização da profissão, desde a formulação dos currículos
mínimos das universidades, o cálculo da
quantidade de profissionais a serem formados a cada ano, a conscientização sobre a ética profissional, até as campanhas
de esclarecimento à sociedade sobre o
papel da arquitetura e urbanismo na sociedade contemporânea.

LEIA MAIS
Um resumo da proposta para o Sistema de Informações do CAU. http://migre.me/5iq59

68a SOEAA CREA-SC e CONFEA finalizam preparativos para evento

Pesquisa, inovação e
conhecimento profissional
Entidades realizam seminário para debater assuntos pertinentes ao CAU

LEIA MAIS
Confira a programação completa da 68a SOEAA. www.soeaa.com.br

tará representado por conselheiros, diretores, entidades de classe e profissionais
que levarão para o debate as experiências e conhecimento nos assuntos a serem debatidos. “Esperamos uma participação ativa de todos os participantes
para promover um debate qualificado
e assim contribuir com melhorias que o
sistema e o país precisam”, diz Cabrini.

SERVIÇO
Mais informações estão disponíveis
no site www.soeaa.com.br ou
www.crea-sc.org.br, onde também é
possível fazer a inscrição. As vagas
são limitadas e as tarifas promocionais vão até o dia 31 de julho, sendo R$ 350,00 (para profissionais) e
R$ 100,00 (para estudantes).

CREAPR

Entre os dias
27 e 30 de setembro, será realizada
em Florianópolis
a 68.ª SOEAA –
Semana
Oficial
da Engenharia, da
Arquitetura e da
Agronomia. O evento pretende reunir
mais de dois mil profissionais e 500 estudantes para discussões relacionadas à
pesquisa e ao conhecimento profissional para o desenvolvimento econômico
sustentável do país. Na programação,
constam fóruns, palestras e debates
tendo como foco pesquisa e inovação
no enfrentamento do aquecimento
global, iniciativas ligadas ao desenvol-

vimento tecnológico, à responsabilidade social e ambiental, entre outros.
“A troca de experiências será fundamental para a atuação dos profissionais
em todos os segmentos”, afirma o presidente do CREA-SC, eng. agrônomo
Raul Zucatto, anfitrião do evento promovido em parceria com o CONFEA e
Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais. Esta edição da SOEAA ainda
conta com apoio do CDEN (Colégio de
Entidades Nacionais), CEDEC (Colégio Estadual de Entidades de Classe),
Governo do Estado de Santa Catarina,
Prefeitura Municipal de Florianópolis,
instituições de ensino, entre outros importantes parceiros do setor público e
empresarial catarinense e do país.
Segundo o presidente do CREA-PR,
eng. agr. Álvaro Cabrini Jr, o Paraná es-
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TECNOLOGIA Propriedade tem ISO 9001 e investe também na diversidade

Um bom exemplo
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por JULIO CESAR LIMA
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A 960 metros de altitude, em Arapoti (PR), a Fazenda Mutuca é um exemplo
de como a tecnologia pode transformar
o campo. A propriedade faz pesquisa e
multiplicação de sementes em parceria
com duas empresas gaúchas, a OR Sementes e a BioTrigo - além da Brasmax,
na área da soja, e é referência no ensaio
no manejo de sementes, que depois vão
chegar ao mercado.
Segundo o diretor-técnico e um dos
proprietários, o engenheiro agrônomo
Ely Azambuja Neto, o trabalho exige o
máximo de organização e planejamento.
“Nós trabalhamos muito com a qualidade, a produtividade dos grãos”, afirma.
O ciclo começa a centenas de quilômetros da Fazenda, onde a OR seleciona
as variedades de sementes, faz os cruzamentos entre essa diversificação e inicia
o trabalho de avaliações, que pode durar
entre sete e oito anos. “São necessários diversos períodos para que as sementes ganhem características próprias. Só depois
fazemos a multiplicação”, explica Ely.
A fazenda é certificada pela ISO
9000, o que exige qualificação constante
dos 116 funcionários.
Mas quem observa a Mutuca hoje,
não imagina o pedaço de terra que, no
passado, criava apenas gado. “No início,
a fazenda era somente uma criação extensiva de bovinos. No começo dos anos 70
meu pai começou a plantar e, de pouco
em pouco, fomos abrindo área”, diz Ely.
A fazenda tem hoje 5.460 hectares

Divulgação

Fazenda Mutuca, em Arapoti (PR), se destaca pela pesquisa e
ensaio no manejo de sementes, que vão depois chegar ao mercado
GIRO
Silos, galpão e os proprietários,
pai e filho: Ely Azambuja Neto e
José Bento de Azambuja. Com
5.460 hectares, produção agrícola,
pecuária e floresta, Fazenda Mutuca
já seria um bom exemplo de
diversidade que faz a diferença no
campo. Mas grande destaque é
ensaio no manejo de sementes

Mutuca rastreia
toda produção
A rastreabilidade também é parte do
trabalho da fazenda Mutuca. Todo grão e
semente produzidos tem seus destinos monitorados. “O ISO 9000 exige um programa
de rastreabilidade, com o caminho desde o
material de origem até a comercialização
da semente. Existe também o Renasem,
registro que cadastramos no Ministério da
Agricultura e Abastecimento, que determina uma série de obrigações”, diz o engenheiro agrônomo Ely Azambuja Neto.

EM NÚMEROS
13 mil toneladas de milho
11 mil toneladas de trigo
7 mil toneladas de soja
220 mil sacos (40 kg) de sementes
116 funcionários
2.640 hectares para agricultura
2.200 hectares de florestas
800 hectares para pecuária

LEIA MAIS
Da produção extensiva de bovinos ao ISO 9001, a história de sucesso da Fazenda Mutuca. http://migre.me/5iq9x

FOZ DO IGUAÇU CREA-PR promove Seminário Internacional de Acessibilidade

Todos por todos
Evento reunirá profissionais e gestores do Mercosul para debater a
acessibilidade a partir da Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Arquiteta fala
sobre Desenho
Universal

Arquitetura e Agronomia. “No seminário,
vamos mostrar que a acessibilidade é uma
responsabilidade que faz parte dos trabalhos desenvolvidos pelos profissionais registrados no CREA-PR. O que estará em
debate são as formas como os profissionais
podem colaborar para transformar espaços
e edificações, dando-lhes melhores condições para que sejam usados por todos os
tipos de pessoa”, diz.
Com palestrantes do Brasil e outros países do Mercosul, o seminário terá quatro
painéis principais, com temas como políticas públicas, mobilidade urbana, acessibilidade em locais e edificações de interesse
turístico, desenho universal e desenho universal aplicado a moradias populares e, ainda, certificação em acessibilidade.
O CREA-PR conta com apoio de vários parceiros para realização do evento,
como Itaipu, Prefeitura de Foz do Iguaçu
e Parque Nacional do Iguaçú, entre outros.
A participação é limitada a 500 pessoas e a
inscrição é gratuita e pode ser feita no site
www.crea-pr.org.br. (por Maigue Guets)

Sites de acessibilidade
Rede de informações técnicas
sobre desenho universal e acessibilidade
www.desenhouniversal.com
Site da Acessibilidade Brasil, organização
voltada para a inclusão social e econômica
de Pessoas com Deficiência, com baixa escolaridade e idosos
www.acessobrasil.org.br
Site com normas técnicas, manuais e cartilhas para promoção de acessibilidade
www.acessibilidade.org.br
Informações gerais sobre acessibilidade
www.rinam.com.br

CREAPR

LEIA MAIS
Conheça os 7 princípios do Desenho Universal. http://migre.me/5iqbT

PESQUISA DIGITAL

Revista

META
A coordenadora do Programa de Acessibilidade do
CREA-PR, engenheira civil
Vivian Curial Baêta de
Faria: o objetivo do
seminário é discutir a
acessibilidade do ponto
de vista da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia

Autora do livro “Desenho Universal
– Métodos e Técnicas para Arquitetos e
Urbanistas” e secretária executiva da Comissão Permanente de Acessibilidade da
Prefeitura de São Paulo, a arquiteta Silvana Cambiaghi é uma das palestrantes
do seminário, convidada para falar sobre
Desenho Universal.
“O conceito é americano e uma evolução da acessibilidade. Diz que os acessos
não devem ser só para ajudar os deficientes, mas sim para toda diversidade humana. Todo mundo tem o direito de ir, vir, de
fazer. Seja Pessoa com Deficiência, idoso,
obeso, gestante, destro, canhoto. E os profissionais têm que se preocupar com isso
na hora de projetar e construir”, resume.
Leandro Taques

Como os outros países do Mercosul estão tratando a questão da acessibilidade? Os
governos preocupam-se em construir um
mundo mais acessível a todos? Engenheiros
e arquitetos desses países têm consciência
de que acessibilidade é também uma questão de responsabilidade profissional?
Perguntas como essas estarão em pauta
no 1º Seminário Internacional de Acessibilidade, que o CREA-PR promove de 3 e 4
de agosto, em Foz do Iguaçu.
O evento acontece depois que o Conselho fez 68 seminários por todo o Paraná,
sensibilizando não apenas engenheiros e arquitetos, mas também o poder público e a
sociedade sobre a importância de se pensar
um mundo acessível para todos. O encontro será estrategicamente em Foz para poder reunir profissionais, gestores públicos e
privados do Brasil e dos países vizinhos.
A coordenadora do Programa de Acessibilidade do CREA-PR, a engenheira civil
Vivian Curial Baêta de Faria, explica que
o objetivo do seminário é discutir a acessibilidade do ponto de vista da Engenharia,
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CAMPANHA CREA-PR, Senge e Sindarq reivindicam reestruturação no PR

O valor profissional
Secretários estaduais receberam pedidos e prometeram debater
reaparelhamento técnico do estado com o governador Beto Richa
por MARCELA MENDES

Revista
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Senge (Sindicato dos Engenheiros do
Paraná), Sindarq (Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Paraná) e CREA-PR
estão em campanha aberta pela valorização dos profissionais de tecnologia. Desde
abril, representantes das três entidades fazem reuniões com secretários de governo.
Nos encontros, foi exposto que trata-se
de reivindicação antiga – desde a década
de 1980 a engenharia paranaense no setor
público sofre um gradativo processo de esvaziamento.
A reivindicação foi apresentada ao
secretário estadual da Infraestrutura e Logística, engenheiro civil José Richa Filho,
ao secretário do Desenvolvimento Urbano, engenheiro civil Cezar Silvestri, ao secretário da Administração e Previdência,
Luiz Eduardo Sebastiani, ao secretário de
Agricultura, técnico agrícola Norberto Ortigara, ao
secretário de Assuntos
Estratégicos, Edson Casagrande, ao secretário
de Planejamento, en-
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genheiro em eletrônica Cassio Taniguchi e
ao secretário de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, Jonel Yurk.
Segundo o presidente do CREA-PR,
Álvaro Cabrini Jr., “a receptividade dos
secretários com as reivindicações foi excelente e, segundo eles, o reaparelhamento é
necessário para garantir o desenvolvimento
do estado e o funcionamento dos órgãos
públicos. Eles estão cientes de que a falta de
quadro técnico pode gerar consequências
na pesquisa e no planejamento, pois sem
projetos não há obras”.
O presidente do Senge-PR, Ulisses Kaniak, também considerou positiva a reação
dos representantes do governo estadual.
“Todos os secretários com que conversamos
entenderam que a nossa reivindicação é justa e adequada e vai ao encontro da leitura
que o atual governo faz da situação da engenharia no setor público estadual. Todos
prometeram encaminhar a solicitação ao
governador Beto Richa e realizar estudos
para verificar o impacto que essa readequação terá no orçamento”, completou.
Cabrini ressalta o trabalho do governo
Richa na prefeitura de Curitiba, com adeENTENDIMENTO
O presidente do Senge-PR, engenheiro em eletrônica Ulisses Kaniak, e o secretário de Planejamento do Paraná, engenheiro Cassio Taniguchi.
Kaniak destaca que, nos encontros, os secretários
entenderam como justa a reivindicação. “Vai ao
encontro da leitura que o atual governo faz da situação da engenharia no setor público estadual.”
Taniguchi lembrou da importância da participação
dos engenheiros na sociedade, “especialmente
nesta fase de desenvolvimento econômico do país
e, em particular, do estado do Paraná”

quação salarial dos funcionários dos quadros municipais. “Foi um grande trabalho
de valorização dos profissionais que atuam
nos quadros técnicos da capital e que pode,
agora, ser ampliado para todo o estado.”
Cassio Taniguchi destacou a importância da participação dos engenheiros na
sociedade, “especialmente nesta fase de
desenvolvimento econômico do país e, em
particular, do estado do Paraná. Segundo
estimativas nacionais, haverá a necessidade de duplicar a formação de engenheiros
em todo do país para que obras e serviços
necessários ao nosso desenvolvimento não
sejam prejudicados”.
Segundo o secretário do Planejamento,
por causa da forte demanda por profissionais de engenharia em várias áreas, a remuneração da categoria tem crescido. “Há
necessidade de o setor público acompanhar
essa tendência e melhorar substancialmente a remuneração desses profissionais, no
momento em que se busca
no Paraná a retomada
dos investimentos
em infraestrutura
e logística.”

MUDANÇAS Novo secretário faz remanejamentos para otimizar quadro técnico

Secretaria de Desenvolvimento Urbano dá exemplo
O QUE JÁ MUDOU
Governo do estado já mexe no quadro técnico
. Do início do ano até a metade do mês de junho, o governo do estado realizou
84 nomeações de profissionais das áreas da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. A especialidade que mais teve nomeações foi a de engenheiro agrônomo,
com 47 ao todo, seguido de engenheiros civis, com 30 nomeações.
. O governo ainda está reorganizando seus quadros, para só depois definir a necessidade da contratação de mais profissionais por meio de concurso público. A expectativa maior está na criação das agências estaduais. Uma delas será a Agência de
Defesa Agropecuária do Paraná, com a criação de cargos de engenheiro agrônomo.

Contratações de profissionais de tecnologia em 2011

47
30
4
Engenheiro Engenheiro
Agrônomo
Civil
FONTE: Governo do Paraná

Arquiteto

3

1

1

Engenheiro Engenheiro Engenheiro
Florestal
Eletricista de Segurança
do Trabalho

LEIA MAIS Engenheiros no estado ainda não recebem piso da categoria e
a luta sindical para garantir valorização dos profissionais http://migre.me/5iqd5
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Quando assumiu a Sedu (Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Urbano)
e a superintendência do Paranacidade,
em janeiro deste ano, Cezar Silvestri viu
ali uma estrutura engessada. “Agora estamos tentando mudar a visão de trabalho e adequá-la ao nosso estilo de gestão
e ao estilo do governo Beto Richa: uma
gestão democrática e participativa.” Segundo ele, a Sedu/Paranacidade possui
um quadro muito qualificado de pessoal.
São mais de 60 profissionais, entre engenheiros, arquitetos e geógrafos.
Da posse até o momento, está sendo feito um remanejamento interno para
otimizar o quadro técnico e melhorar o
fluxo de informação e de trabalho dentro
da secretaria e do Paranacidade.
O secretário acredita que as vantagens em ter um quadro técnico habilitado são inúmeras. “Com uma equipe
qualificada e atuante, temos muita tranquilidade no desempenho de todas as
atividades e sabemos que os trabalhos
realizados são de qualidade excepcional.
Ganhamos em qualidade dos serviços, no
andamento das questões burocráticas e
em muitos outros aspectos.”

Revista

Fotos divulgação

SÓ VANTAGENS
O secretário de Desenvolvimento Urbano,
engenheiro Cezar Silvestri, destaca a importância
de um quadro técnico habilitado. “Ganhamos em
qualidade dos serviços, no andamento das questões burocráticas e em muitos outros aspectos”
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Rodolfo Stuckert /Câmara Federal

ÚLTIMA VITÓRIA
A Câmara Federal; para definição do piso
salarial de técnicos, só falta agora a votação
em plenário pelos deputados, marcando
o fim de uma luta que já dura 20 anos

LUTA Reivindicação fixa valor em R$ 1.940, 66% do piso de quem tem curso superior

Penúltima vitória
Projeto que estabelece piso salarial para técnicos industriais passa
pela CCJ e agora só depende de aprovação no plenário da Câmara

Revista
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por MAIGUE GUETHS
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Mais um passo importante na luta
dos técnicos industriais por um salário
digno. A CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) da Câmara dos
Deputados aprovou em maio o Projeto
de Lei nº 2.861/2008, que estabelece
piso salarial para os técnicos de nível médio inscritos nos Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura, Agronomia e
Química. O projeto já foi aprovado pelo
Senado. Na Câmara, em novembro de
2009, o texto também já recebeu aprovação da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Agora, o
projeto segue para apreciação e votação
no plenário da Casa.
O projeto aprovado, de autoria do senador Álvaro Dias, estabelece que o piso
salarial dos técnicos industriais, agrícolas e

químicos corresponderá a 66% do valor fixado para os profissionais diplomados em
cursos de graduação de Engenharia, Arquitetura Agronomia e Química. Hoje,
R$ 1.940. Prevê, ainda, que o valor deverá ser corrigido anualmente com base no
IGP-M (Índice geral de Preços-Mercado),
calculado pela Fundação Getúlio Vargas.
Para o presidente do Sintec-PR
(Sindicato dos Técnicos Industriais no
Estado do Paraná), Solomar Pereira Rockembach, a aprovação do projeto vai
representar uma grande vitória. “É um
sonho da categoria ter um piso estabelecido, garantindo um salário digno para
quem se forma”, afirma. O presidente
da Comissão de Valorização Profissional
do CREA-PR, o técnico de 2º grau na
modalidade elétrica, Joel Correa Simão,
concorda. “Essa é uma luta antiga da
categoria, que finalmente parece estar

dando certo”, comemora.
Em todo país, estima-se que existam
cerca de 3 milhões de técnicos que devem ser contemplados com o projeto. Só
no Paraná são aproximadamente 30 mil.
Rockembach ressalta que, hoje, empresas
maiores, como Copel e Petrobras, entre
outras, já praticam o valor reivindicado.
A dificuldade, segundo ele, é garantir um
bom salário em empresas pequenas. “É
a lei do mercado que manda. Como não
tem nenhum parâmetro regulamentando
o salário, as empresas pagam o que querem”, completa Simão.
O presidente do Sintec-PR, no entanto, diz que prefere esperar para comemorar. “Por enquanto, o projeto só passou nas comissões. Temos que trabalhar
junto aos deputados, agora, para buscar o
apoio deles e garantir que o projeto passe
no plenário da Câmara.”

Leandro Taques

UMA LUTA DE 20 ANOS
A linha do tempo da batalha pelo piso
> O estabelecimento de um piso salarial para os técnicos industriais é uma luta
antiga da categoria. Nos últimos cinco anos, contou com grande mobilização das
entidades de classe, como a Fentec (Federação Nacional dos Técnicos Industriais), a Atabrasil (Associação dos Técnicos Agrícolas do Brasil) e Oitec – Brasil
(Organização Internacional dos Técnicos), além dos sindicatos nos estados.
> Em 1989, data da fundação da Fentec, já se discutia uma forma de estipular um
piso para a categoria. Na época, parte da categoria defendia a fixação do piso por
meio de um projeto de lei, enquanto outros defendiam a tese de que o piso devia
ser firmado por meio de acordo coletivo.
> Em 2004, o assunto volta à tona com maior força. A pedido da Fentec, o deputado Paulo Pimenta (RS) apresenta dois projetos distintos no Congresso Nacional,
um estabelecendo o piso para técnico industrial e o outro para técnico agrícola.
> Em 2005, o senador Álvaro Dias apresenta o Projeto de Lei n0 227, de 17 de
junho de 2005, alterando a Lei n0 4.950-A, de 22 de abril de 1966, e estabelecendo o piso salarial em 66% do valor pago a engenheiros.
> Em 2007 o projeto de Álvaro Dias é aprovado no Senado, e segue para a Câmara dos Deputados.

> Em 11 de maio de 2011, a CCJ da Câmara aprova o Projeto de Lei n0 2.861/2008,
que fixa o piso salarial dos técnicos.

3
milhões de técnicos
devem se beneficiar do
projeto em todo o país

30
mil técnicos industriais
existem no estado,
segundo o Sintec-PR
LEIA MAIS
Confira a íntegra do projeto que estabelece um piso salarial
para a profissão de técnicos industriais http://migre.me/5iqfs

“Sempre foi um sonho
da categoria ter um
salário inicial para os
profissionais que estão
se formando, de modo
a evitar que aqueles
que estão começando
tenham que se sujeitar
a salários irrisórios”
Solomar Pereira Rockembach,
presidente do Sintec-PR (Sindicato dos Técnicos Industriais
no Estado do Paraná)

CREAPR

> Em novembro de 2009, a Comissão de Trabalho da Câmara aprova parecer
favorável ao piso de R$ 1.940.

“Esta é uma luta antiga
e árdua dos técnicos.
Agora é trabalhar para
pressionar os deputados para a aprovação
do projeto no plenário do Congresso”
Joel Correa Simão, técnico de
20 grau na modalidade elétrica,
presidente da Comissão de Valorização Profissional do CREA-PR

Revista

> Em 2008, o Supremo Tribunal Federal (STF) publica súmula proibindo a indexação ao salário mínimo, o que torna inconstitucional o projeto do Senado.
Fentec e Atabrasil vão ao Congresso e solicitam ao deputado Marco Maia (RS) a
apresentação de um substitutivo na Comissão do Trabalho, estabelecendo o piso
em R$ 1.940.
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A CAUSA Para Cabrini Jr, falha não está na lei, mas na falta de engenheiros

Perderam o foco
CREA-PR e entidades
protestam contra
regime diferenciado
para contratação de
obras para a Copa
por ADRIANE SCHMIDT
Menos de três anos é o tempo que o
Brasil tem para se preparar para a Copa
do Mundo de 2014. O ritmo das obras
nos estádios, aeroportos e no transporte
urbano corre contra o relógio.
Para acelerar a preparação, o Congresso Nacional aprovou a MP (Medida
Provisória) 521/2010, que cria o RDC
(Regime Diferenciado de Contratações)
para as obras vinculadas tanto para a

Copa, quanto para as Olimpíadas de
2016. Uma das principais preocupações
para especialistas e para a oposição é a
qualidade dos empreendimentos.
Junto com o CONFEA e mais 26
Conselhos Regionais, o CREA-PR está
divulgando o Movimento Anticorrupção da Engenharia, da Arquitetura e da
Agronomia. “Na verdade, estão atacando
a consequência, e não a causa do problema. Não é uma falha das leis, e sim dos
órgãos públicos, que não têm engenheiros suficientes para fazer o planejamento
correto”, diz o engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Jr, presidente do CREA-PR.
Marcos Túlio de Melo, presidente
do CONFEA, que em nome do movimento divulgou um manifesto contrário ao RDC, afirma que “a origem
dessa proposta é o atraso nos projetos
e nas obras. Não podemos permitir que
a falta de planejamento do país crie excepcionalidades. Reconhecemos que há

a necessidade de rever a Lei 8.666, mas
não dessa forma.”
O Ibraop (Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Públicas) também
demonstrou sua posição através de uma
carta pública. “Esta MP, da maneira que
está, facilita o acerto entre empreiteiras
e não garante a rapidez e a qualidade da
obra”, explica o presidente do Ibraop,
engenheiro Pedro Paulo Piovesan de Farias. A preocupação de que outras licitações públicas acabem sendo feitas desta
forma também existe para Cabrini Jr.
“Espero que não seja mais uma abertura
de porteira”, alerta.
“A sociedade pode ganhar se o estado e os setores públicos começarem a
planejar”, cobra o presidente do CREA-PR. “Precisamos pensar no Brasil para
os próximos 50 anos. Mais importante
que as obras para a Copa são as obras de
infraestrutura necessárias para o desenvolvimento do país”, salienta.

MUDANÇAS POLÊMICAS
O que prevê o Regime Diferenciado de Contratações
. O RDC é inspirado no “turn-key”, modelo que Londres adotou
para a Olimpíada de 2012. E apresenta vários pontos polêmicos.

anteprojeto. Um ponto que chama a atenção é a possibilidade
de não divulgar o processo licitatório.

. Com a MP, há a previsão de abertura para contratação, por
pregão, para obras e serviços de engenharia.

. Outra questão que provoca questionamentos é o artigo que
permite que, caso a primeira colocada desista, a segunda pode
fazer a obra pelo valor que ofereceu no processo de licitação.
Ou seja, mais caro.

. Também está prevista a contratação de obras apenas com o
LEIA MAIS
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A Carta Aberta do Ibraop http://migre.me/5ipHN e o Manifesto do CONFEA e CREAs http://migre.me/5ipI8
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NOVIDADE Norma da Copel muda o planejamento e execução de projetos

Medição de luz mudou

Exigências para instalar entrada de serviço
Medição no poste ou mureta frontal
> Poste da entrada de serviço instalado com
tampa da caixa de medição a uma distância de
1m do muro/grade frontal
> Caixa de medição com visor voltado para a
via pública para leitura do medidor sem necessidade de entrar na propriedade
Medição em compartimento
> Compartimento aberto quando a medição for
em mureta ou muro lateral
> Compartimento com grade e portão com o
visor do medidor para a via pública
> Poste da entrada de serviço instalado no
máximo a 1m do alinhamento frontal
Medição em muro frontal
> Poste da entrada de serviço na frente ou encostado no muro pelo lado de dentro da propriedade

> Caixa de medição no muro com o visor do
medidor para a via pública e o compartimento
da alavanca de acionamento do disjuntor para
dentro da propriedade.
Quando não houver imóveis de fundos com
frente para outra rua
> Uma entrada de serviço com agrupamento
das unidades consumidoras
> Caixas de medição agrupadas e instaladas
de acordo com a nova norma
Quando houver imóveis de fundos com frente para outra rua
> Uma entrada de serviço atendida pela rede
de cada via pública com agrupamento das unidades consumidoras
> Caixas de medição agrupadas e instaladas
de acordo com a nova norma

LEIA MAIS
Confira a íntegra da nova norma no site da Copel. www.copel.com
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O QUE MUDA

Em vigor desde janeiro de 2011
a Norma Técnica da Copel para Fornecimento em Tensão Secundária de
Distribuição apresenta uma importante mudança para engenheiros e
arquitetos de todo o estado.
Agora, a entrada de serviço (conjunto de materiais, equipamentos e
acessórios situados a partir do ponto
de conexão com a rede de distribuição
da Copel até a medição da unidade
consumidora) deve ser colocada na
parte da frente da obra, e não mais
na lateral, como normalmente ocorre.
De acordo com o vice-presidente
da Astepar (Associação dos Técnicos
do Paraná) e inspetor do CREA-PR,
Laércio Choratto, a medida promete
melhorar o acesso à leitura do quadro
de energia e aumentar a segurança.
“O profissional da Copel não precisará mais entrar na casa para realizar
seu trabalho.”
Apesar de pequena, a mudança
é significativa, pois as obras seguiam
um padrão específico que agora passa
a ser diferente. Na maioria dos casos,
o serviço ficava na entrada de veículos. Agora ela deve estar na direção
oposta. A entrada de serviço só pode
ficar na parte lateral da casa com a
construção de um recuo especificado
no documento que explica a Norma
Técnica”, explica Choratto.
“Os projetos mais antigos não
serão vistoriados, mas os novos projetos, mesmo aqueles que já estavam
prontos, mas não foram executados,
deverão estar adequados à norma”,
lembra Choratto. Após a finalização
da obra, a Copel faz uma vistoria e se
a obra não atender às especificações
a, ligação de luz não poderá ser feita.
(por Renata Sguissardi)

CREAPR

Entrada de serviço deve ficar na frente, e não mais na lateral da obra
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INICIATIVA Entidades se uniram pelos direitos dos trabalhadores

Atitude e resultados
Comitê de Incentivo à Formalidade na Construção Civil reduz
consideravelmente ilegalidade e trabalho de risco no estado
Leandro Taques

RAIO X Fiscais verificam
regularidade de obras e
formalidade da construção civil

Revista

CREAPR

por PATRÍCIA MOSKWYN
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O manuseio de objetos perfuradores
e cortantes, de equipamentos que atingem altas temperaturas, a circulação em
ambientes que oferecem perigo, como o
alto dos edifícios, fazem parte do dia a
dia dos trabalhadores da construção civil.
Segurança deveria, então, ser a palavra
chave. Mas grande parte deles convive
com os riscos da informalidade no mercado de trabalho. Sem EPIs (Equipamentos
de Segurança Individual) e a carteira de
trabalho e previdência social assinada,
milhares de brasileiros trabalham sobre a
própria sorte e risco.
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em
2008, mais da metade dos 3,7 milhões
de empregados do setor não era registrada. No Paraná, no mesmo período, a
informalidade também superava os 50%.
Números se alteram sensivelmente no
estado com o trabalho desenvolvido pelo

Comitê de Incentivo à Formalidade na
Construção Civil. O programa foi uma
iniciativa dos sindicatos patronais da
construção civil, que firmaram parcerias
com entidades como o CREA-PR, a Fetraconspar (Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Paraná), entre outros.
O trabalho do comitê é levantar as
situações irregulares e orientar empresários, empreiteiros e donos de obras na
correção das falhas. “Ao identificar falhas
em um canteiro de obras, buscamos um
contato com o responsável técnico ou
com proprietário. Além da oferta e do
uso do equipamento de proteção e do
cumprimento de normas, como a NR18;
verificamos a situação trabalhista dos
funcionários. Não havendo o registro em
carteira, é feita uma notificação e dado
um prazo para regularização”, explica o
engenheiro eletricista Mário Guelbert,
Gerente da Regional Curitiba do CREA-PR. No caso de reincidência, uma de-

núncia é enviada ao Ministério do Trabalho e Emprego.
Em Curitiba, região metropolitana
e também no litoral do estado, as visitas às obras acontecem diariamente,
com foco especial naquelas de pequeno
e médio porte, em que a ausência de um
responsável técnico não é incomum. E
na primeira segunda-feira de cada mês,
são feitas reuniões de avaliação e análise
de dados para novas ações. “Incentivar a
formalização é uma questão de responsabilidade”, diz Guelbert.
Segundo o engenheiro Rodrigo
Araújo Fernandes, vice-presidente de
Política e Relações de Trabalho do Sinduscon/PR (Sindicato da Indústria da
Construção Civil) e presidente do Comitê, a longevidade e os resultados alcançados mostram que o programa é bem
sucedido: “Em uma década de atuação,
a taxa de sucesso no registro de mão de
obra tem atingido os 10% nos locais visitadas pelo comitê”, afirma.

O COMITÊ PELO INTERIOR

Veja três exemplos com números e resultados

NÚMEROS DA CONSTRUÇÃO
Total, autônomos,
com e sem carteira

1 Sinduscon Noroeste
Região de Maringá. Em 2010, fiscalizou 477 obras. Dos 3.816 funcionários trabalhando, 1.464
não tinham registro em carteira. “Após a interferência do Comitê, 469 desses funcionários
tiveram seus registros em carteira efetivados, ou 32,04% dos que estavam irregulares, que
corresponderam a 12,29% do total de trabalhadores encontrados nas obras fiscalizadas”, diz
o eng. Álvaro Pereira da Silva, diretor tesoureiro do Sinduscon/Noroeste. Segundo ele, na medida em que os empresários e/ou donos de obra atendam as orientações do Comitê, estarão
contribuindo para a diminuição e até a eliminação dos riscos de acidente ou doenças profissionais. “Isso se reflete nos dados estatísticos, que comprovam que cada vez menos casos
são enviados aos parceiros que tem o poder de punição”, conclui.

Brasil (em milhões)

2 Sinduscon Oeste-PR

Paraná (em milhares)

Sede em Cascavel, representa mais de 800 empresas do setor da construção de 49 municípios. Segundo o presidente da entidade, o geólogo Gerson Angelo Lorenzi, a parceria com o
CREA-PR e com as outras entidades permitiu avanços na identificação das regiões em que a
informalidade é maior. “Com a fiscalização, aumenta a preocupação do contratante em regularizar os funcionários, melhora a infraestrutura no local de trabalho e estão mais presentes as
garantias para os trabalhadores”, diz. “É essencial que a fiscalização tenha uma continuidade
e que, se não foi executado, seja levado ao Ministério do Trabalho para o encaminhamento.
Isso é muito importante.”

Total

6,9

Total

3,7

Com carteira

3,2

Autônomos
Sem carteira

1,7

412
212

Com carteira

200

Autônomos
Sem carteira

104

Fonte: IBGE 2010

3 Sinduscon Norte
Informalidade Paraná

55%

2011

43%

2009
Informalidade Curitiba

45%

2001

28%

2009
Fonte: PNAD IBGE

História: Comitê
de Icentivo à
Formalização na
Construção Civil foi criado
em 2001. De Curitiba,
seguiu para o interior.
http://migre.me/5iqhE
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LEIA MAIS
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Londrina e região. Entre abril de 2010 e março de 2011, visitou 109 obras. Num total de 532
trabalhadores, 299 estavam na informalidade. Após a visita do Comitê, 64 foram formalizados.
Segundo o presidente do sindicato, engenheiro Civil Gerson Guariente Júnior, o fundamental
do projeto é o respeito. “O trabalhador necessita das garantias institucionais. Os números
mostram que, na economia formal, com o treinamento em segurança, os acidentes são reduzidos e melhoram-se as condições de vida e do exercício da profissão. Esse é o ponto mais
importante”, conclui.
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PROFISSÃO & MERCADO
DIVERSIDADE Como todas da área de tecnologia, profissão está em alta

Dia a dia e a geologia
O geólogo atua desde o estudo de um grão de
areia até o desenvolvimento de uma montanha
por ANA PAULA MORAES

No Paraná, a UFPR é a única instituição de ensino superior que oferece
o curso de geologia. Durante 5 anos,
os alunos têm diversas disciplinas,
como geologia geral, mineralogia, geologia econômica, geologia histórica,
entre outras. “No nosso curso, mais
de 60% das aulas são práticas e 22%
são realizadas em campo”, destaca
o professor Nadalin. O curso tem diversos laboratórios que auxiliam nas
atividades da graduação. Alguns:
1 LABESED (Laboratório de Estudos
Sedimentológicos e Petrologia Sedimentar)
2 LPH (Laboratório de Pesquisas Hidrogeológicas)
3 LPGA (Laboratório de Pesquisas em
Geofísica Aplicada)
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4 LABAP (Laboratório de Análise de
Bacias e Petrofísica)
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5 LAMIR (Laboratório de Análise de
Minerais e Rochas)
6 Lecost (Laboratório de Estudos
Costeiros)

Curiosidade e paixão por desafios
A profissão acompanha o alto desempenho da economia brasileira, principalmente nas áreas de mineração e petróleo. O salário do recém-formado,
contratado por empresas privadas, varia entre R$ 4mil e R$ 5 mil. O setor
governamental é outro caminho. O profissional ainda pode atuar na carreira acadêmica como professor nos cursos de geologia, geociências,
biologia, geografia e engenharia.
A geóloga Camila de Vasconcelos Müller Athayde, formada há seis
anos, está conciliando a vida profissional com a carreira acadêmica. Junto com o curso de doutorado, trabalha na própria empresa, a Geoaguatec Serviços de Geologia, em Curitiba, com foco em hidrogeologia, meio
ambiente e mineração. Segundo Camila, para enfrentar os desafios da
profissão, “o geólogo deve ter curiosidade para entender
os fenômenos naturais, destreza para as atividades
de campo, superando as adversidades e desafios”.
O QUE IMPORTA Para Camila, “o geólogo
deve ter curiosidade para entender os fenômenos
naturais e destreza para as atividades de campo”

Arquivo pessoal

SÓ NA FEDERAL

Quando você usa água, acende a luz
ou abastece o carro, tem geologia aí. Os
recursos minerais estão na natureza e
são usados pelas civilizações há milhões
de anos. Alguns também são nutrientes que ajudam a regular o organismo,
como cálcio e ferro.
O geólogo é o profissional que busca as
riquezas minerais e formas sustentáveis de
obtenção das matérias-primas. O profissional passa boa parte do tempo em pesquisa
de campo. Coleta amostras que serão analisadas em laboratórios. No campo, pode ser
detectado, por exemplo, se há água ou bens
minerais em determinada área.
Para o geólogo e coordenador do curso

da UFPR (Universidade Federal do Paraná), Rubens José Nadalin, “a atividade vai
desde o estudo do minúsculo grão de areia
até o desenvolvimento das montanhas”.
Formado na primeira turma da UFPR
em 1977, o geólogo Diclecio Falcade trabalha na Mineropar (Minerais do Paraná
SA) há 32 anos. No início, a profissão era
mais direcionada à prospecção mineral.
Hoje, também há muito trabalho na geologia ambiental.
Falcade atua na área de planejamento geotecnia - com a elaboração de mapas de
meio físico (uso e ocupação do solo), fundamental para a elaboração de planos diretor
para os municípios. “Indicar as áreas de risco e as que podem ser ocupadas também
faz parte da geologia”, avalia.

DE PONTA

Novidades a seu favor

SOLUÇÃO Projeto começou em Curitiba e quer ir para outras cidades

O cigarro ficou verde
Empresa investe numa grande novidade, a reciclagem de bitucas. Ecocity
instala coletor, recolhe e transforma em mantas de acetado de celulose
por LEONARDO HANDA
Qualquer tipo de empreendimento
hoje trata como questão inerente ao projeto boas soluções ambientais. Antes meras ferramentas publicitárias, agora são
preocupação extrema. E várias empresas desenvolvem soluções interessantes,
como a Ecocity, criadora do Bituca Zero.
O programa coleta pontas de cigarro e
faz a reciclagem. Por enquanto, atende
apenas Curitiba e região metropolitana.
O empresário Roberto Façanha, responsável pela Ecocity, explica que todo o
material coletado é reciclado e reutilizado
em mantas de acetato de celulose para
hidrossemeaduras. “O fumo e o papel
viram fertilizantes, já os subprodutos são
utilizados por concessionárias de estradas,
construtoras e empresas ambientais”, diz.
A Ecocity conta com uma empresa parceira na reciclagem, que não tem

interesse de recolher o material ponto a
ponto. “Por isso, desenvolvemos um programa de logística adequado ao processo,
inclusive usando motocicletas para a redução de emissão de carbono. Nosso trabalho também foi desenvolver, em parceria com uma empresa de São Paulo, um
coletor fabricado em material 100% reciclável”, conta Roberto. “Nossos coletores
não exalam cheiro, são muito resistentes,
com design moderno e cores atraentes.”
De acordo com o empresário, o programa já tem pedidos para ser implantado em Ponta Grossa, Londrina e Foz do
Iguaçu. Todo o processo deve ser feito com
muita tranquilidade, já que o interesse
maior da Ecocity é a educação ambiental.
“Não nos preocupamos apenas com a coleta e reciclagem. Nossa ação permite o
amadurecimento das questões ambientais,
não só com o resíduo do cigarro, mas com
uma ação socioambiental mais ampla.”

PROCESSO AMBIENTAL Protótipo do coletor de bitucas, em material 100% reciclável.
“Temos um programa de logística para recolher os coletadores, inclusive usando motocicletas
para a redução de emissão de carbono”, explica o empresário Roberto Façanha, da Ecocity
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PARA LEVAR O PROJETO ATÉ A SUA EMPRESA
A empresa tem parceria com o Escritório Verde, um
dos maiores projetos de sustentabilidade no Brasil,
Unesco e UTFPR (Universidade Tecnológica federal
do Paraná). A próxima meta é implantar o Bituca
Zero em shoppings, casas noturnas, órgãos do governo e prefeituras.

CREAPR

“Nós preparamos todos os levantamentos de locais para a instalação de coletores – atendendo
as legislações em vigor – e preparamos a logística
mais adequada à situação do cliente. Normalmen-

te uma vez por semana é suficiente”, explica Roberto Façanha, responsável pela Ecocity.

Revista

Em Curitiba e região metropolitana, interessados
em instalar um coletor de bitucas da Ecocity podem entrar em contato pelo telefone (41) 92556258 ou pelo e-mail ecocitybrasil@gmail.com.
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Um tema, duas opiniões

PONTO DE VISTA Escrevem o presidente da FAEP e dois professores e engenheiros da UFPR

O novo Código Florestal Brasileiro
A RESPONSABILIDADE DO CONGRESSO

DICOTOMIA ENTRE A CIDADE E O CAMPO

A votação do Código Florestal está agora no Senado Federal. O que se
espera é a confirmação do projeto, incluindo a emenda 164 apresentada
pelo PMDB, com o reconhecimento das áreas de uso consolidado.
Esta é a grande questão que precisa ser bem compreendida pelo governo para que não venha mobilizar a sua formidável base parlamentar
contra os dispositivos já conquistados. O governo, ao que parece, já aceita
que a Reserva Legal – os 20% da área da propriedade – incorpore na sua
somatória a área de preservação permanente (matas ciliares e encostas).
Menos mal.
Existem, contudo, quatro desafios a serem enfrentados:
1. A isenção de Reserva Legal para as propriedades até 4 módulos
fiscais, 72 hectares em média no Paraná, que representam 92% do total
das propriedades, embora a soma das áreas não chegue nem perto disto.
O governo é contra, mesmo que tenha sido argumentado que tirar 20%
da área de produção das pequenas propriedades não significa apenas reduzir a renda dos produtores, mas reduzir também o volume de produção.
2. O uso das áreas consolidadas é mais sério ainda. Imaginem as milhares de propriedades lindeiras a rios largos, como o Iguaçu, Tibagi, Ivaí,
Piquiri, Paranapanema, Paraná, que, pelo atual Código, terão que recuperar uma mata ciliar da largura de 300 a 500 metros (o comprimento
de 5 campos de futebol). E some a essas matas as florestas que terão que
ser plantadas como proteção das nascentes e olhos d’água num raio de 50
metros (maior que um campo de futebol) e matas ciliares em cada margem resultante de 30 metros cada uma, totalizando 60 metros (quase a
largura de um campo de futebol para proteger um fio d’água de um palmo de lagura). Estas terras vem sendo utilizadas há décadas e em alguns
casos, há séculos.
3. Segundo a Constituição, o estado pode legislar concorrentemente
com a União em assuntos de meio ambiente. Mas o governo federal não
aceita a ingerência dos estados.
4. Finalmente, o perdão para os que desmataram. Esta é uma questão que diz respeito à Amazônia, onde parece que o desmatamento corre
solto por falta de fiscalização dos órgãos ambientais federais. Creio que
as autoridades federais vão compreender que o projeto não incentiva o
desmatamento, como algumas ONGs propalam maliciosamente. Creio,
igualmente, que o Senado saberá apreciar o projeto com independência,
considerando não apenas a necessidade de preservar nossas florestas –
que representam 62% de todo o território brasileiro – mas também a
defesa dos produtores rurais, que vem permitindo ao nosso país obter
todos os anos saldos líquidos em sua balança comercial. E garantem a
mesa dos brasileiros.

A Câmara dos Deputados aprovou, debaixo de críticas do governo e de ambientalistas, o texto do Novo Código Florestal, do relator
Aldo Rebelo (PCdoB-SP). O novo código não agradou integralmente
aos produtores rurais, descontentou os governistas e deixou furiosos os
ambientalistas. Apesar da necessidade e dos esforços em modernizar um
diploma legal já defasado pelo tempo, o resultado foram muitas críticas
de todos os lados. Segundo o Datafolha, 80% da população não aprovam as mudanças feitas no Código Florestal.
Refletindo sobre todo esse processo de discussão e votação, e também com base no contato direto com pessoas que moram nas capitais e
no interior, nas cidades e no campo, chegamos a uma conclusão: existe
uma clara dicotomia na sociedade brasileira. A maioria dos brasileiros,
que hoje mora em cidades, quer uma maior faixa de proteção aos rios,
nascentes e nos topos de morro e um maior percentual de Reserva Legal nas propriedades. A maioria dos produtores rurais e cidadãos das
cidades do interior afirmam que estão em sintonia com as questões ambientais, mas preocupados com a sustentabilidade econômica e social
das propriedades, com a segurança alimentar do país e com êxodo rural,
especialmente nas pequenas e médias propriedades.
Infelizmente, muitas pessoas das cidades acreditam que os produtores rurais não têm comprometimento com uso sustentável dos recursos
naturais. Não cuidam adequadamente das nascentes e rios, usam agrotóxicos indiscriminadamente e promovem o desmatamento. Já os produtores afirmam que as pessoas das cidades não conhecem a realidade
do campo, acham que os alimentos são produzidos pelos supermercados
e que todo produtor é um depredador. Essa é uma cruel realidade.
Quem tem o poder de influenciar, decidir e votar lamentavelmente
usa o poder da caneta para impor uma determinada condição, supostamente apoiada pelo voto popular. Acredito que junto com a aprovação
de um Novo Código Florestal, ou até antes mesmo, deveria ser lançado
um programa sério e consistente de melhoria da produtividade nas propriedades rurais, de indenização para os pequenos e médios proprietários afetados pelas infindáveis mudanças na legislação ambiental e um
mecanismo concreto para pagamento por serviços ambientais. Aprovar
um Novo Código sem isso repercutirá em aumento do desmatamento
clandestino e dos crimes ambientais, agravamento dos problemas sociais
no campo e insegurança alimentar.

ÁGIDE MENEGUETTE
é presidente do Sistema FAEP (Federação da Agricultura do Estado do Paraná)

CARLOS ROBERTO SANQUETA
é engenheiro florestal e professor da Universidade Federal do Paraná
LUIZ ANTONIO LUCCHESI
é engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal do Paraná

PÓS-PUCPR
INÚMERAS OPÇÕES
DE CURSOS
INFINITAS
OPORTUNIDADES
DE SUCESSO
Cursos da área de Engenharia
Câmpus Curitiba
• Engenharia da Manutenção
• Engenharia de Produção (semipresencial)
• Engenharia de Produção Enxuta (lean manufacturing)
• Engenharia de Segurança do Trabalho
• Engenharia de Sustentabilidade
• Engenharia Logística e de Operações (lean logistics)
• Gestão da Qualidade em Produtos e Processos
• Gestão de Projetos em Engenharia
• Gestão Integrada de Segurança e Meio Ambiente
na Indústria de Petróleo, Gás e Biocombustível
• Gestão por Processo
• Métodos Numéricos Aplicados à Engenharia
• Telecomunicações

Confira a lista completa de cursos no site.

Inscrições abertas:
www.pucpr.br

