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Eleições: 8 de novembro
Sistema CONFEA/CREAs

Um Paraná e um
Brasil mais fortes
Pleito escolherá presidentes do CREA-PR e CONFEA, conselheiro
federal - modalidade Engenharia Civil e diretor geral da Mútua regional.
Mutualistas escolherão também diretor administrativo.

Marcelo Rossi/Flickr
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Tudo o que você vai ler na revista impressa e na versão digital

A força
do voto
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Profissionais de tecnologia têm um
compromisso com o Paraná e o
Brasil dia 8 de novembro, quando
elegem seus novos representantes
no SISTEMA CONFEA/CREAs. Conheça os candidatos e suas propostas.

35 Iniciativa

CAU elege seus representantes

Usinas têm proposta pioneira

Eleições para a escolha dos representantes
no conselho serão no dia 26 de outubro.

Engenheiros desenvolvem projeto de fiscalização para implantação de hidrelétricas.
Confira dados sobre pequenas
centrais e usinas hidrelétricas
38 Encontros

Programa completa cinco anos

Curitiba debate engenharia

Nesse período, oito mil pessoas participaram dos mais de 100 eventos promovidos.

Cidade sedia dois encontros ibero-americanos de Engenharia Civil de 29/11 a 3/12.
Conheça a história do processo de
inserção internacional da Abenc

39 Contêineres

40 Eficiência Energética

PR ganha até 2014 novo terminal

Brasil lança Plano de Energia

TCPR vai gerar pelo menos cinco mil novos
empregos e incrementar economia estadual.

Plano nacional pede participação dos profissionais de tecnologia e dos CREAs.

Paranaguá ampliou de 16 para
20 as unidades de contêineres
42 Quase ouro

Projeto busca jazidas de fosfato
Produto é essencial para agricultura e Brasil
hoje produz menos do que consome.
O Serviço Geológico do Brasil, com
500 profissionais das áreas técnicas
Por causa das eleições, os Artigos Técnicos voltam na próxima edição.

Mais seções
6 carta EBDRs colocam os
profissionais de tecnologia na vanguarda
do desenvolvimento do Paraná.

Um resumo da proposta para o
Sistema de Informações do CAU

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

ACESSE

faz duras críticas ao RDC (Regime
Diferenciado de Contratação) aprovado
para as obras da Copa e Olimpíadas.

18 GUIA cREA
Agenda Parlamentar do CREA-PR lança
mais dez cadernos técnicos; já são 30.

19 CURTAS

36 Acessibilidade

Confira entrevistas com Teresita
Amarillo e com Daniel Crosta

8 eXPRESSO Clube de Engenharia
e Arquitetura de Londrina assina
convênio com o CREA-PR para trabalhar
com o programa Casa Fácil.

14 pALAVRA Presidente do Ibraop

32 Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Visite o site e se informe sobre
o CAU e o processo de eleição

CONVÊNIO
Novidade em Londrina

.crea-pr.org.br

ARIEs faz ponte com instituições de ensino
para a melhoria de currículos escolares.

32 ARTIGO JURÍDICO
Uma visão histórica do STF sobre alcance
do poder regulamentar do CONFEA/CREA.

44 pROFISSÃO e mERCADO
A profissão de engenheiro químico, da
área da engenharia voltada ao desenvolvimento de processos industriais.

45 dE pONTA Instituições
desenvolvem moradia em eficiência
energética elétrica e de água.
46 pLURAL Os engenheiros
eletricistas Sérgio Luiz Cequinel Filho,
conselheiro da Câmara Especializada
de Engenharia Elétrica do CREA-PR,
e Ivo Pugnaloni, diretor técnico da
ENERCONS, escrevem sobre o Plano
Nacional de Eficiência Energética.

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

OUTUBRO

NOVEMBRO

Manaus
24 a 28

Curitiba
29/10 A 26/11

Cobreap

CURSO SISLEG Adequação Ambiental
de Propriedades Rurais

XVI Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia
– Cobreap, no Manaus Plaza Centro de Convenções, em Manaus.
Saiba mais em www.xvicobreap.com.br

Cuitiba
25
Pós-graduação e Especialização em
Engenharia de Petróleo e Gás
Promoção da Faculdade Estácio Curitiba. Capacita profissionais para
atuarem no mercado de petróleo e gás. www.estacio.br

Revista
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Jacarezinho
28 e 29

4

Curso Projeto de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil
Promoção da AEAANP e APLA. Qualifica para a elaborar Projetos de
Gerenciamento dos Resíduos de acordo com a resolução CONAMA
307/2002 www.aeanp.com

Promoção da Eccoambiental Engenharia e Consultoria e Conservação Ambiental. O objetivo é capacitar os participantes
para os procedimentos técnicos e operacionais para execução do SISLEG em conformidade com legislação e normas ambientais, visando qualificação do profissional para
melhor elaboração dos projetos, a fim de reduzir os prazos
de tramitação nos processos de SISLEG. Para estudantes e
profissionais, Engenheiros Florestais e Agrônomos e demais
profissionais na Matriz do SISLEG. Mais informações pelo
telefone (41) 3224-7819, e-mail cursos@eccoambiental.
com.br e site www.eccoambiental.com.br

Foz do Iguaçu
27 a 29
ENCONTROS
370 Encontro Paranaense de Entidades de Classe , 30 Encontro Estadual de Comissões de Ética e IV Prêmio CREA de Qualidade (PCQ).
No Recanto Park Hotel.

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

A sua opinião

Neste sexto livro, o engenheiro civil e escritor Ênio Padilha
reúne 42 ensaios e artigos sobre valorização profissional
publicados de 1987 até 2010, além de alguns textos inéditos.
Entre os artigos, Motivações para a Escrita, Definição de
Valorização Profissional, Características de Engenheiros,
Dificuldades de iniciar-se na profissão. Conheça e compre
acessando o site www.eniopadilha.com.br/livros

Introdução à Gestão do Meio Urbano
O livro, da arquiteta e urbanista Yumi Yamawaki integra
a Série Gestão Pública e aborda questões municipais. Seu
público-alvo sãos gestores urbanos e todos que se interessam
em pensar as cidades. “Abordei também questões de interesse
de cidades médias e pequenas, uma vez que grande parte da
literatura sobre o assunto enfoca as questões relacionadas às
metrópoles”, ressalta Yumi. www.fnac.com.br

Sites que têm valor

ASENARAG

Contas Abertas

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Arapongas
reformulou o seu site. A nova apresentação destaca os principais eventos e acontecimentos ligados à associação. Com visual mais leve, informa
sobre a entidade, sua história, relatórios financeiros, atuação social, endereço e contato. Traz ainda artigos,
informações de mercado, sugestões e
ideias por área: engenharia, arquitetura, agronomia, mercado e legislação. Conheça www.asenarag.org.br

Entidade da sociedade civil, sem fins
lucrativos, que reúne pessoas físicas e
jurídicas, lideranças sociais, empresários, estudantes, jornalistas, bem
como quaisquer interessados em conhecer e contribuir para o aprimoramento das despesas públicas. O site
traz notícias, informações sobre orçamentos públicos, agenda de eventos,
links úteis, vídeos e informações detalhadas, por exemplo, sobre as obras
do PAC, Copa e Olimpíadas. Acesse
www.contasabertas.uol.com.br

ELOGIO
O engenheiro civil Aldo Matachana Thomé
elogia a redação e direção da revista. Para o
profissional, os temas dos artigos e reportagens
são muito bons. A equipe da Revista CREA-PR
agradece os comentários.

SÍMBOLO
Estimados (as) jornalistas e editores (as).
Em visita a Curitiba, tenho a oportunidade de
apreciar a Revista CREA-PR n 0 69. O conteúdo,
com contribuições de muitas pessoas, e a boa
diagramação dão testemunho de um bom trabalho de equipe. A dimensão participativa e de
entrosamento também se revela no logotipo da
capa: a engrenagem de três rodas dentadas símbolo que se repete estampado no cabeçalho
de várias matérias. Tal “engrenagem” constitui
uma ilustração bonita, certamente apropriada e
sugestiva para todas as formas de associação
e conselho. Mas este símbolo da Revista CREA-PR, se é bonito e sugestivo em termos de arte
e intenção, me parece uma barbeiragem em
termos de engenharia mecânica. Pois as rodas
dentadas só poderiam girar quando interligadas
aos pares. Agora, estando as três rodas ligadas
uma às outras, com os dentes reciprocamente
encaixados, este logo só tem valor estético,
simbólico e estático, mas não permitiria movimento dinâmico. Pois no momento de qualquer
uma dessas rodas querer girar, vai acontecer
bloqueio ou quebrar alguma coisa.
Atenciosamente,
Johannes F. Hasenack

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

CREAPR

Ler e escrever

para navegar

palavra do leitor
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A palavra do presidente

MISSÃO Eleição no SISTEMA CONFEA/CREAs é para o Brasil

A força do seu voto
Profissionais que os
conselhos representam
são protagonistas do
desenvolvimento do país
No próximo dia 8 de novembro
vamos escolher os novos presidentes do
CONFEA e CREAs, conselheiro federal
- modalidade Engenharia Civil, diretor
geral e administrativo da Mútua. Um
direito e missão de alta responsabilidade.
Não é preciso pensar muito para perceber
que os profissionais de tecnologia que os
conselhos representam são protagonistas
do desenvolvimento do Brasil. Sempre foi
assim. Não há crescimento nem avanço
socioeconômico sem o trabalho fundamental que exercemos por este país afora.
Para citar um só setor, o de energia, nosso
conhecimento é necessário desde um projeto de instalação elétrica de uma casa até
a construção de uma hidrelétrica.
E nosso papel cresce ainda mais de
importância num momento em que o Brasil cresce e se desenvolve em patamares
inéditos, com uma imensa demanda no
setor de infraestrutura.
Por isso, escolher os melhores nomes
para estarem à frente do Sistema CONFEA/CREAs nos próximos três anos é um

compromisso nosso com a sociedade e,
dentro dela, principalmente com os extratos mais carentes.
Um compromisso também com todos
nós. Ao mesmo tempo que o Sistema atua
para garantir a efetiva participação de
profissionais das áreas tecnológicas é também o canalizador de lutas e batalhas para
garantir avanços para os profissionais que
representa. Ficamos num exemplo recente: o empenho junto ao setor público pela
valorização e reposição dos quadros dos
profissionais de tecnologia, completamente
defasados e desatualizados.
E tudo está ligado. Defasagem e
desatualização que nega a prefeituras,
estados e União os avanços e técnicas
corretas das profissões de tecnologia,
essenciais para um país mais moderno,
que toda a sociedade quer.
Então, não deixe de comparecer e
votar. Acredite. Seu voto decide se o Brasil
avance mais ou menos rápido.
Esta edição da Revista CREA-PR é
especial. Traz 12 páginas apresentando
os candidatos a presidente do CONFEA,
CREA-PR, conselheiros federais, diretor
geral e administrativo da Mútua. Sua ideias
e propostas. Todas encaminhadas por eles
mesmos para que ajudem você a decidir.
Dia 8 de novembro esperamos você.
Boa leitura e bom voto.
André Luis Gonçalves
Engenheiro civil e presidente em exercício do CREA-PR

O Sistema é também
o canalizador de
lutas e batalhas por
avanços para os
profissionais que
representa”
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PLATEIA Apresentações dos EBDRs durante a Agenda Parlamentar de Apucarana: projetos relevantes e elogio de gestores públicos

apucarana Agenda Parlamentar da Regional aprova Estudos Básicos

Revista

CREAPR

EBDRs validados
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A Regional Apucarana aprovou os EBDRs (Estudos Básicos de Desenvolvimento
Regional) na Agenda Parlamentar realizada
na sede da Regional no dia 31 de agosto.
Os Estudos dessa região envolvem 56 municípios e abordam Saneamento/Coleta e
Tratamento de Esgoto (Centralidade Ivai-

porã), Resíduos Sólidos e Líquidos Urbanos (Centralidade Arapongas/Rolândia) e
A Mobilidade nas Cidades Integrada aos
Planos Diretores (Apucarana).
Presente, o secretário de Meio Ambiente de Arapongas, engenheiro agrônomo Luiz Gonzaga Pereira, elogiou o estu-

CAMPOS GERAIS

regional apucarana

Debate sobre
manejo de pragas

Fiscalização de agrotóxicos

A AEACG (Associação dos Engenheiros
Agrônomos dos Campos Gerais), com o
apoio do CREA-PR, organizou em agosto um
evento para profissionais que atuam na área
agrícola debaterem o manejo de pragas nas
culturas de soja e milho. Onze palestras com
especialistas trataram de temas ligados aos
riscos e formas de controle de pragas como
nematoides, percevejos, lagartas, ácaros e
pulgões. (por Jocilaine dos Santos)

O CREA-PR, SEAB (Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná), IAP
(Instituto Ambiental do Paraná) e Corpo de
Bombeiros visitaram 64 depósitos no Paraná para a fiscalização de estabelecimentos
armazenadores de agrotóxico. A fiscalização faz parte de um projeto piloto que contou com a participação de algumas regionais
do CREA-PR, incluindo a de Apucarana, e
pretende avaliar a situação e a segurança
no armazenamento dos produtos.
O trabalho dos fiscais começa com

do. “Estamos desenvolvendo um projeto
voltado para os resíduos no município e
vemos no CREA-PR um grande suporte,
já que traz descrito em Estudos as referências básicas para a mudança que estamos
promovendo.” (por Adriana Mugnaini)

treinamento nos núcleos regionais, ocorre
desde julho e a previsão de conclusão é para
novembro. “O projeto vai estabelecer uma
norma para os locais de armazenamento,
que ainda são tratados de forma superficial
no Paraná. Além disso, queremos estabelecer e reconhecer o encargo do responsável
técnico no armazenamento, que na maioria
das vezes é o engenheiro agrônomo”, afirma o engenheiro agrônomo Ralph Rabelo Andrade, agente da fiscalização da SEAB. (por
Adriana Mugnaini)
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Cabine de Medição e Proteção

em Média Tensão Classe 15 kV.

Facilidade e
rapidez na
instalação
de entradas
de energia
elétrica na
classe 15 kV.

A cabine metálica em média tensão Onix foi desenvolvida para facilitar a
entrada de energia elétrica.

Tensão Nominal – 15 KV

A cabine é fornecida montada, pronta para ser interligada ao sistema
elétrico ocupando pequena área.

Nível básico de impulso – 95 KV

Frequência Nominal – 60 Hz
Grau de proteção – IP54

Possui estrutura metálica com todos os produtos conectados entre si
através de barramento de cobre 400 ampéres, testada e pronta para ser
energizada.

Corrente de barramento – 400 A
Nível de curto – 12,5 KA

2.256

3

4

1 - Módulo de entrada (Para-raios e suporte para muflas).
2 - Módulo de medição (Suportes para TC´S, TP´S e caixa de medição).
3 - Módulo de seccionamento (Chave seccionadora com acionamento
e bloqueio mecânico Kirk).

1.430

3.710

Conheça a Cabine para
medição em Baixa
Tensão: potências de
75 a 300 kVA.

4 - Módulo de proteção (Disjuntor a gás SF6, 3TC´S, 1 TP, relê de
proteção 50/51, 50N/51N e disparador capacitivo).

Central de Vendas
44 3233-8500

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

Empresa do
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Um giro pelo Paraná

pato branco Emissão de alvarás cresce 600% em cinco anos e construção dispara

Explosão no interior

Foto Skyscrapercity.com

O crescimento da construção civil não é privilégio dos
grandes centros. As obras aceleram também no interior. Em
Pato Branco, por exemplo, de acordo com o Departamento de
Pesquisa e Planejamento Urbano da cidade, entre 2006 e 2010
o número de alvarás de construção emitidos cresceu 600%. Só
no primeiro semestre de 2011, o município liberou 417 alvarás.
O volume de área construída também saltou. Em 2006 as
construções totalizaram 94 mil metros quadrados, envolvendo
415 projetos. No ano passado, os 872 projetos expedidos ultrapassaram os 644 mil metros quadrados.
De acordo com o diretor do departamento, o arquiteto
Emerson Carlos Michelin, aproximadamente 70% dos alvarás
emitidos se referem à construção de casas e 30% a edifícios residenciais, comerciais e industriais. “A valorização dos imóveis de
Pato Branco impulsionou a procura, bem como os programas
de habitação do Governo Federal, que facilitaram a construção
da casa própria”, destacou. (por Leonardo Handa)
PARA CIMA Pato Branco reflete o Brasil e vive explosão imobiliária

CURITIBA

Revista
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Agenda Parlamentar
tem edição local
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O CREA-PR promoveu no dia 15 de setembro a edição local da Agenda Parlamentar de
Curitiba. Mais de 100 pessoas acompanharam
o evento, que já teve desdobramentos positivos: convites de municípios da RMC para que
o CREA-PR integre Comissões e Conselhos
Municipais. “Estas demandas são um reconhecimento do trabalho que as entidades de
classe e o CREA-PR vêm desenvolvendo junto aos municípios do estado”, diz o gerente
da regional Curitiba do CREA-PR, engenheiro
eletricista Mario Guelbert Filho, em alusão às
Comissões do Plano Municipal de Saneamento
Básico e Código Ambiental Municipal de São
José dos Pinhais, Conselho Municipal do Plano
Diretor de Paranaguá; e ainda à demanda da
Câmara de Vereadores de Almirante Tamandaré para orientação na revisão do Plano Diretor
Municipal. (por Adriana Mugnaini)

PARCERIAS Mais de 100 pessoas acompanharam o evento, com desdobramentos positivos:
convites de municípios da RMC para que o CREA-PR integre Comissões e Conselhos Municipais

LONDRINA CREA-PR firma com CEAL parceria para adotar Casa Fácil

Mais um convênio
O presidente em exercício do
CREA-PR, engenheiro civil André
Luis Gonçalves, firmou o convênio
do Casa Fácil com o CEAL (Clube de Engenharia e Arquitetura de
Londrina) durante a Agenda Parlamentar de Londrina, em agosto.
Segundo o presidente do CEAL,
Nilton Capucho, em mais de 20
anos o convênio já beneficiou 145
mil famílias em 300 municípios do
Paraná. “Com a regulamentação e
o novo formato, incluindo a Caixa Econômica no processo, entendemos que o resultado será ainda
melhor”, diz. (por adriana Mugnaini)

REGIONAL LONDRINA

Associação leva
projetos para as
salas de aula

Bandeirantes
conhece projeto
Campo Fácil

A AREA-CM Júnior (Associação Regional
de Engenheiros e Arquitetos de Campo Mourão)
prevê dois projetos de destaque para este semestre. Um deles – “Venha ser engenheiro” – leva
palestras a escolas sobre a profissão e os cursos
de engenharia na região de Campo Mourão. O
outro capta para reuso água em escolas públicas.
Ambos são feitos por estudantes de engenharia e
arquitetura associados à AREA-CM. Os alunos que
participarão dos projetos já foram selecionados.
A associação foi criada em novembro do ano
passado e conta com cerca de 60 estudantes da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná e Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo
Mourão, dos cursos de engenharia de produção,
civil, ambiental, eletrônica e de alimentos. “A associação júnior quer estreitar o relacionamento com
estudantes da região da Comcam (Comunidade
dos Municípios da Região de Campo Mourão)”,
informa a presidente da AREA-CM, engenheira
eletrecista Ligia Meaurio. (por Verônica Mariano)

A AEABAN (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de
Bandeirantes), em parceria com a Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos
de Cascavel e o CREA-PR, promoveram em
setembro palestra sobre o programa “Campo
Fácil”, em Bandeirantes.
“Apresentamos o projeto de Cascavel,
que facilita o acesso dos pequenos produtores ao crédito rural, mantendo-os no
campo e trazendo qualidade de vida para os
mesmos”, explica o coordenador da Agenda
Parlamentar, Claudemir Prattes, que representou o presidente em exercício do CREAPR, engenheiro civil André Luis Gonçalves.
Assim como o Casa Fácil, o Campo Fácil é um programa do CREA-PR que presta
asssistência a famílias de baixa renda, com
projetos e orientação, como acesso a crédito. O primeiro, na cidade e, o segundo, no
campo. (por Adriana Mugnaini)

Revista

CAMPO MOURÃO

CREAPR

PARCERIOS O presidente em
exercício do CREA-PR, engeheiro civil André
Luis Gonçalves, e o presidente do CEAL,
engeheiro civil Nilton Capucho, assinam o
convênio Casa Fácil, em Londrina
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eXPRESSO

Um giro pelo Paraná

ponta grossa 60 EETCG reúne 150 pessoas por dia

Tecnologia nos
Campos Gerais
curitiba

CREA participa de
Oficina Pró-Equidade
de Gênero
A facilitadora da regional Curitiba do
CREA-PR, Adriana Casagrande, representou o Conselho na 4a edição da I Oficina
Técnico Pedagógica do Programa PróEquidade de Gênero e Raça, realizada nos
dias 26 e 27 de setembro, em Brasília.
O CREA-PR é membro do Programa PróEquidade de Gênero e Raça da Secretaria
de Políticas Públicas para as Mulheres
(SPM), que promove a equidade de gênero e raça no ambiente corporativo.
O evento foi acompanhado pela ministra-chefe da SPM, Iriny Lopes, e serviu para as cerca de 95 empresas participantes reafirmarem os compromissos da
promoção da igualdade entre homens e
mulheres. “A valorização da diversidade
e igualdade de gênero e raça está cada
vez mais presente no mundo dos negócios e representa um potencial estratégico para o desenvolvimento sustentável
das organizações”, disse Adriana. (por
Daniela Licht)

Um dos destaques da programação
do 6º EETCG (Encontro de Engenharia e Tecnologia dos Campos Gerais),
realizado pela AEPG (Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Ponta
Grossa) com o apoio do CREA-PR e
outras entidades, foi a palestra com o
secretário da Indústria, do Comércio e
Assuntos do Mercosul, Ricardo Barros.
Barros falou sobre o programa Paraná
Competitivo. Segundo ele, o programa
flexibilizou e modernizou a política fiscal do estado, aumentando o número de

investimentos. “Queremos e buscamos
empreendimentos que criem empregos, gerem renda e melhorem a qualidade de vida da nossa gente”, disse.
Além de palestras, o EETCG também
contou com minicursos e apresentação
de trabalhos científicos. Para o presidente da AEACG, engenheiro civil
Roberto Pelissari, o evento superou
as expectativas. “Tivemos um público médio 150 pessoas por dia. É uma
grande satisfação isso ter acontecido”,
destacou. (por Jocilaine dos Santos)

SEM ACESSO

O edifício Executive Center, que passou por fiscalização integrada. MP vai pedir adequação

regional PONTA GROSSA
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Fiscalização de acessibilidade

12

Agentes de fiscalização da Regional Ponta
Grossa do CREA-PR participaram em setembro de uma ação de fiscalização integrada de
acessibilidade no edifício Executive Center, no
centro de Ponta Grossa. A ação foi desenvolvida
a pedido do Ministério Público e contou com
a participação de representantes da Prefeitura
e do Corpo de Bombeiros. O engenheiro civil e
inspetor do CREA-PR, Acylino Luiz Chemin, con-

ta que a avaliação constatou a inexistência de
rampas e demais benfeitorias de acessibilidade.
Segundo ele, é possível adaptar o prédio às normas de acessibilidade a um custo relativamente
baixo. “É sempre mais complicado adaptar uma
construção às normas de acessibilidade, mas
é possível.” O Ministério Público deverá agora
solicitar a adequação do prédio junto às autoridades competentes. (por Jocelaine Santos)

CASCAVEL Município passa a ter plano para gerenciar resíduos da construção civil

Do jeito certo
tamento de conduta preconizado pela
Promotoria Pública. Todo o material
recolhido nos canteiros de obras será
destinado para a pedreira municipal.
O plano de gerenciamento consiste em algumas etapas. O plano de gerenciamento simplificado é para obras
com tamanho similar ou superior a 70
metros quadrados. O plano completo,
para empreendimento com 600 metros quadrados ou superior e as obras
inferiores a 70 metros quadrados serão
inseridas em um manifesto para transporte de resíduos. (por Vandré Dubiela)

Vandré Dubiela

Desde outubro, a Prefeitura de Cascavel, por intermédio das Secretarias
de Planejamento e de Meio Ambiente,
passou a exigir junto com os projetos o
Plano de Gerenciamento dos Resíduos
da Construção Civil, atendendo resolução do Conama e do Ministério Público.
A obrigatoriedade ocorrerá a partir do pedido de liberação do alvará de
construção na Secretaria de Planejamento e terá de atender uma série de
critérios. Projeto de lei prevê também
a municipalização do gerenciamento.
A lei visa contemplar o termo de ajus-

pato branco

Empresa distribui
robôs para tarefas
domésticas
A Movix, que possui uma empresa em
Pato Branco, em parceria com a norte-americana iRobot Corporation, passará a
distribuir em território brasileiro robôs que
realizam limpeza doméstica de residências e piscinas. A ideia é que a tecnologia
seja fabricada no Brasil após um período
experimental. Vai depender da recepção
do produto no mercado. A expectativa é
que sejam comercializadas 18 mil unidades dos robôs nos próximos seis meses,
faturando o equivalente a R$ 20 milhões.
“Após o período de avaliação, poderemos
estruturar a fabricação do produto em
Pato Branco”, destacou o sócio-diretor da
Movix, Carlos André Gomide Mafra Magalhães. (por Leonardo Handa)

MUDANÇA A engenheira ambiental, Keila Kochem, durante explanação do

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, na Aeac, em Cascavel

Toledo realizou no fim de setembro o 10
Encontro Construindo uma Toledo Acessível,
organizado pela Coordenadoria da Pessoa
com Deficiência da Prefeitura e pela Comissão
Permanente de Acessibilidade. O encontro reforçou os programas, serviços e entidades que

valorizam e beneficiam a pessoa com deficiência. Também debateu a garantia de direitos
dos deficientes físicos. Na ocasião eles apresentaram algumas dificuldades encontradas na
cidade, que vão desde a acessibilidade até ao
preconceito. (por Vandré Dubiela)
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Uma cidade mais acessível

CREAPR

regional CASCAVEL
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CAMINHO ERRADO
O engenheiro civil Pedro Paulo Piovesan
de Farias, presidente do Ibraop: “Até
onde é conhecido por todos, aqui no
Brasil reina a corrupção, e obra pública
é sinônimo de desperdício e fonte de
enriquecimento ilícito. O RDC é uma
flexibilização temerária e inoportuna”
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RISCO REAL Para Farias, regime abre a porta para mais corrupção

Uma lei de exceção
Presidente do Ibraop faz duras críticas ao RDC (Regime Diferenciado
de Contratação) aprovado para as obras da Copa e Olimpíadas

Para começar, gostaria que o senhor explicasse quando nasceu, os
objetivos e como atua o Ibraop?
O Ibraop é um instituto de abrangência nacional que congrega
engenheiros e arquitetos que exercem a atividade de auditoria
em obras públicas, principalmente os servidores de Tribunais de
Contas, mas também da Polícia Federal e CGU. Seu objetivo
maior está centralizado no estudo e no aprimoramento do controle desse tipo de empreendimento e, por consequência, motivar melhorias na gestão de obras públicas.

O instituto, junto com várias entidades, como o CREA-PR e o CONFEA,
se manifestou contra o RDC (Regime Diferenciado de Contratação),
aprovado pelo governo para as obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Por quê?
O RDC é uma lei de exceção que, com a proposta de agilizar
as contratações de obras, sonha realizar construções com mais
celeridade e menos custo mas, infelizmente, está repleta de
mandamentos que proporcionam muitas maneiras de facilitar a
corrupção e o mau uso de recursos públicos. Premia a ausência
de projetos completos, por exemplo, que são indispensáveis à
licitação de obras para que possa haver condições de igualdade
entre as empresas proponentes. São inúmeras as armadilhas no
novo texto legal, mas o que existe de mais temerário é a in-

CREAPR

O engenheiro civil e presidente do Ibraop (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas), Pedro Paulo Piovesan de
Farias, não vacila: o RDC (Regime Diferenciado de Contratação), “é uma lei de exceção”. O Ibraop se juntou a várias entidades, como CONFEA e CREAs, em protesto contra a legislação
que fixou o RDC para contratação de obras para a Copa do
Mundo e Olimpíadas.
Para Piovesan, ao contrário dos que enxergam um modelo
mais ágil de contratação, a lei “está repleta de mandamentos
que proporcionam muitas maneiras de facilitar a corrupção e o
mau uso de recursos públicos”.
O presidente do Ibraop critica também os que acusam lentidão na Lei 8.666 (das Licitações), um dos motivos para criação do RDC. Para ele, a lentidão vem de “fatores como a falta
de planejamento adequado, projetos bem elaborados”. Aqui,
reforça uma bandeira antiga do CREA-PR, da defasagem dos
quadros públicos. “A carência de profissionais habilitados e o
descaso que a administração pública faz com relação à correta utilização das boas técnicas de engenharia são um grande
entrave ao sucesso de obras públicas”, afirma ele, que elogia a
parceria do instituto com o CREA-PR. “A gestão do presidente
Cabrini, hoje licenciado para concorrer às eleições, foi extremamente dedicada na aproximação entre o poder público e o Sistema CONFEA/CREAs.”

O Ibraop foi fundado em Salvador, em 2000, como consequência natural de cinco SINAOPs (Simpósios Nacionais de
Auditoria de Obras Públicas), para reunir técnicos de todo o
País no debate e troca de experiências. Hoje estamos no XIV
SINAOP, que será em novembro, no TCE MT, em Cuiabá.
O Ibraop, ao longo do tempo, tornou-se referência nacional sobre o tema obras públicas e tem atuado em parceria com instituições importantes como o CONFEA, CREAs, Senado Federal,
Tribunais de Contas, entre outros, colaborando e influenciando
positivamente para uniformizar entendimentos e aprimorar a
gestão e o controle de obras públicas. O CREA-PR tem sido
parceiro e apoiador do Ibraop desde 2006, participando ativamente de várias iniciativas, tais como a elaboração e divulgação
de nossas Orientações Técnicas. Entre elas a OT IBR 001/2006,
que define o projeto básico para licitações de obras. A gestão do
Presidente Cabrini foi extremamente dedicada na aproximação
entre o poder público e o Sistema CONFEA/CREAs, viabilizando a inserção do instituto nesse contexto e, por consequência, o
esclarecimento de situações conflitantes entre a administração
pública e o setor privado, influenciando os CREAs de todo o país
a interagirem com os respectivos Tribunais de Contas.

Revista
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tenção de que seja expandida a sua aplicação para todas as obras públicas no Brasil. E se
argumenta no Congresso Nacional que isso é necessário porque o país evoluiu e que esse
tipo de procedimento é compatível com os adotados em países do primeiro mundo, como
a Inglaterra. Mas no que evoluímos? Somos semelhantes à Inglaterra em termos de escândalos e desvios de recursos? Até onde é sabido por todos, aqui no Brasil reina a corrupção, e
obra pública é sinônimo de desperdício e fonte de enriquecimento ilícito. Até onde sei, nos
países de primeiro mundo, se isso existe, é mínimo. Então não há como comparar. Diante
do contexto nacional, as leis que regem as contratações públicas e o controle de gastos do
governo tem que ser rígidos sim. O RDC é uma flexibilização temerária e inoportuna.

O PROFISSIONAL
Pedro Paulo
Piovesan de Farias
nasceu em 1962, em Criciúma
(SC). É presidente do Ibraop
(Instituto Brasileiro de Auditoria
de Obras Públicas).
+ 1986 Forma-se engenheiro civil pela
UFPR (Universidade Federal do Paraná).
+ 1984 a 1993 Trabalha em empresas de
construção pesada na área de orçamento, planejamento e proposta para
licitações e, também, em construção de
edificações de pequeno e médio porte.
+ 1993 Ingressa no Tribunal de Contas
do Estado do Paraná, onde desde então
desenvolve atividades relacionadas com
auditoria de obras públicas.
+ 2001 Forma-se no MPA em Controle
Externo, pela Fundação Getúlio Vargas.
+ 2001 e 2002 Preside a Comissão de
auditoria de obras inacabadas no Estado
do Paraná, do TCE PR.
+ 2007 a 2008 É presidente do Ibraop
pela primeira vez.
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+ 2010 É novamente presidente do Ibraop.
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Além de se manifestar contra, o que mais o Ibraop e outras entidades podem ou estão fazendo para tentar barrar o regime?
O Ibraop manifestou opinião contrária à aprovação do RDC e, no curso dos debates
no Congresso Nacional, tentou interferir, influenciando na modificação de alguns dispositivos de modo a evitar os perigos que o projeto de lei trazia. Por mais que todos os
segmentos, tanto do setor público quanto do setor privado, tenham alertado nossos legisladores, a missão foi impossível e manteve-se o desejo do governo. Agora é lei e ela
será respeitada.O que pode ser feito no momento é orientar os gestores para a melhor
forma de sua aplicação. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por exemplo, já
alertou seus jurisdicionados de que não vai tolerar a utilização desse regime para obras
que não estejam na matriz de responsabilidades para a Copa.
O governo alega que o modelo é constitucional. O presidente do TCU, Benjamin Zymler, defende o RDC. Para ele, vai tornar as licitações mais transparentes, rápidas e até mais baratas.
Tanto o governo quando Zymler estão totalmente errados? Por quê?
Respeito a notoriedade do ministro Benjamin Zymler, mas infelizmente ainda não
posso concordar com ele neste ponto. No que diz respeito à transparência, por exemplo, como a lei pode trazer mais visibilidade se deixa de ser obrigatória a publicação
dos editais em jornais de grande circulação, ficando suficiente a publicação em diários
oficiais e sites das entidades que estão promovendo as licitações? Até onde posso perceber, o empreiteiro interessado vai precisar monitorar diariamente todos esses meios
de comunicação, ao invés de apenas os jornais de grande circulação. A divulgação dos
preços de referência, por outro lado, passa a ser restrita aos órgãos de controle até a
abertura das propostas. Não bastasse o fato de que a interpretação do texto pode gerar
controvérsias, quem vai conseguir garantir esse sigilo? E mais, informações privilegiadas dos orçamentos, que agora não são públicos, podem favorecer em muito a corrupção. Com a utilização do RDC pode até ficar mais rápida a licitação, mas isso não
garante a execução das obras com mais rapidez e com menores preços. Pelo contrário,
sem a exigência de projetos completos antes da licitação, associados a outras possibilidades tais como a de modificações “a pedido da administração”, as chances de aditamentos contratuais são grandes e, por consequência, os acréscimos de preços. Algo
que tem que ficar claro é que muitas entidades do setor privado e do setor público
também manifestaram-se contrários ao RDC, tais como o CONFEA/CREAs, CBIC,
SINAENCO e o Ministério Público Federal, esse último levantando vários pontos de
inconstitucionalidade na nova lei.
Independentemente de o Brasil ter acertado ou não ao se candidatar e vencer a disputa para
sediar Copa e Olimpíadas, os dois eventos são uma realidade. O custo de não conseguir estar
pronto para recebê-los não pode ser maior do que eventuais sobrepreços nas obras? Como
resolver essa equação?

Uma das principais razões para votar o RDC são críticas à lentidão da Lei 8.666 (das Licitações).
O que o senhor acha dela?
A lei de licitações é muito boa. Foi um grande avanço em relação ao seu antecessor, o Decreto 2.300. Após quase 20 anos de uso, ela já foi discutida e testada em muitos aspectos
e a experiência provou que em alguns pontos deve ser melhorada. Mas isso não quer dizer
que o RDC é uma evolução para a Lei de Licitações. Pelo contrário. No momento ele representa um retrocesso. Não se pode atribuir a lentidão nas licitações à Lei 8.666/93. O
que ocasiona a lentidão na contratação e na execução das obras são fatores como a falta
de planejamento adequado, projetos bem elaborados previamente à licitação e pessoal
capacitado. Sem esses elementos sempre haverá lentidão na consecução dos objetivos pretendidos. Se não for na etapa de licitação e contratação, será fatalmente na etapa de execução. Então não importa qual seja a legislação aplicada, e o RDC não é necessariamente
a solução para dar celeridade na realização de obras públicas.
O CREA-PR levanta há muito tempo a bandeira da defasagem dos quadros técnicos do setor
público – destaque para engenheiros, arquitetos e agrônomos. Um estado mais profissional seria
uma resposta, uma solução para a demanda que os dois eventos criam em obras, por exemplo?
Como?
Com certeza. A carência de profissionais habilitados e o descaso que a administração pública faz com relação à correta utilização das boas técnicas de engenharia são um grande
entrave ao sucesso de obras públicas, sejam elas para a Copa do mundo ou para qualquer
outra finalidade. O estado deveria estar bem aparelhado na área de obras para viabilizar o
progresso do país obtendo as melhores soluções envolvendo menores custos. Quadros técnicos adequadamente capacitados podem aparentar elevados gastos com pessoal, mas em
engenharia isso não representa burocracia e, sim, investimento em ferramentas técnicas
que resultam em minimização de custos.

Mais temerário é a
intenção de que seja
expandida a aplicação
(do RDC) para todas as
obras públicas no Brasil”

A carência de
profissionais habilitados
e o descaso da
administração pública
com o uso correto
das boas técnicas de
engenharia são um
entrave ao sucesso de
obras públicas”

O CREA-PR é apoiador
do Ibraop desde 2006,
participando ativamente
de várias iniciativas”
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Londres, que sedia as Olimpíadas de 2012, também optou por um regime diferenciado de contratação para as obras. No que a proposta londrina é diferente da brasileira?
São países e culturas bem diferentes. Os ingleses tem planejamento de longo prazo, pessoal capacitado e recursos financeiros mais do que suficientes. Além disso, o histórico de
corrupção e de desvios de dinheiro público são inversamente proporcionais aos nossos. Lá
as obras já devem estar prontas e sendo testadas, com antecedência. Toda uma área de
Londres foi revitalizada e restará como um legado dos jogos àquela cidade, na forma de
parques e residências em locais específicos, assim como o Centro Olímpico e a expansão
das linhas de metrô foram em Munique.Aqui no Brasil praticamente nada começou e
temo que muito pouco já esteja adequadamente planejado. Haverá a construção de grandes e modernos estádios e corredores de acesso a eles, envolvendo significativo comprometimento de recursos financeiros, mas que não necessariamente serão utilizados por toda a
população, depois dos jogos. Portando são ambientes bem diferentes. Creio que no Brasil
seja inviável a flexibilização dos controles adotada em outros países.

O RDC é uma lei de
exceção, repleta de
mandamentos que
facilitam a corrupção e
premiam o mau uso de
recursos públicos”
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O custo do Brasil não estar pronto para receber os tais eventos é alto para a imagem do
país e, principalmente, para o seu governo, que se mostraria incapaz de planejar e realizar
a infraestrutura necessária. Por outro lado, nosso país é carente de infraestrutura em diversas áreas, o que o condena a altos custos de produção, que inviabilizam seu progresso.
Talvez se todos esses recursos para sediar os eventos fossem canalizados diretamente para
resolver esses problemas, não tivéssemos hoje que viver à sombra desse impasse. O que
vale mais: a garantia da realização da Copa e das Olímpiadas, ou o atendimento das necessidades públicas de uma nação?
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GUIA cREA

Novidades a seu favor

LANÇAMENTOS

Baixe os Cadernos Técnicos em www.crea-pr.org.br (link Publicações) e www.paranaemdebate.com.br

Os novos cadernos técnicos
1 Arborização Urbana
2 Arquitetura e Engenharia Pública
3 Licitações I Contratação Direta
4 Licitações II Aquisição e Contratação de
Serviços
5 Mobilidade Urbana
6 Os Profissionais das Áreas Tecnológicas
na Gestão Municipal
7 Piscicultura
8 Programas de Qualificação de Mão de Obra
9 Recursos Financeiros para os Municípios
10 Sistema Viário e Trânsito Urbano

COLABORAÇÃO CREA-PR apresenta 10 novos cadernos técnicos

Caminho das pedras

Revista
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Novas publicações da
Agenda Parlamentar
orientam gestores da
piscicultura à licitação
de contratação direta
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Já estão disponíveis as novas edições
dos Cadernos Técnicos do CREA-PR,
um dos desdobramentos do programa
Agenda Parlamentar. Criada pelo Conselho em 2008, a Agenda tem em sua
essência a colaboração dos profissionais
das áreas técnicas com a gestão pública.
Entre os novos cadernos, Piscicultura e Arborização Urbana. “A publicação
orienta e auxilia gestores da arborização
urbana no planejamento e manejo das
cidades”, explica a engenheira florestal
Michiko Nakai de Araujo. “A ênfase é
discutir os principais elementos e etapas para a elaboração do PDAU (Plano
Diretor da Arborização Urbana), que
deve ser o balizador das ações para que a

arborização urbana contribua para melhorar a qualidade de vida dos paranaenses”, completa o engenheiro florestal
Antonio José de Araujo, que divide com
Michiko a autoria do Caderno Arborização Urbana.
Para o engenheiro de pesca Marco
Antonio Igarashi, responsável pelo Caderno Piscicultura, a publicação procura retratar a modernização da atividade.
“O livro foi elaborado para sensibilizar
os empreendedores sobre a importância
da piscicultura no Paraná, na tentativa
de subsidiar as decisões e ampliar as
vantagens competitivas”.
Claudemir Prattes, coordenador da
Agenda Parlamentar, destaca a importância das publicações. “Os cadernos
técnicos são fontes importantes de consulta a centenas de gestores públicos em
todo o país. Já são 30 títulos que orientam, apresentam propostas viáveis e tiram dúvidas. Obrigatório a todo gestor
público que realmente está interessado
no desenvolvimento de seu município e
de sua região”, finaliza.

No Orçamento
da União
A convite do deputado André Vargas, o CREA-PR participou, em outubro, na Assembleia Legislativa do Paraná, da
edição dos Seminários Regionais que discutem as propostas do orçamento da União para 2010 (PLOA 2012) e do
Plano Plurianual para o período de 2010 a 2015 (PLPPA
2012-2015), promovido pela Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.
O conselho foi representado pelo coordenador da
agenda Parlamentar, Claudemir Marcos Prattes, e pelo
diretor José Rodolfo de Lacerda. “Curitiba foi escolhida
para sediar o seminário e queremos ouvir sugestões das
entidades e todos os segmentos da representação popular
para elaborar o plano, que é nossa carta de navegação a
médio e longo prazo”, disse o coordenador da comissão,
Vital do Rego.
Prattes apresentou aos senadores, deputados e demais autoridades presentes a Agenda Parlamentar com foco
nos EBDRs - Estudos Básicos de Desenvolvimento Regional,
realizados pelo CREA-PR e entidades de classe de todo Estado, envolvendo mais de 100 municípios, 170 prefeitos, 400
vereadores e mais de cinco mil profissionais.

PONTE Parceria com instituições de ensino é essência da ARIEs

Inédito e inovador

OBJETIVO O engenheiro agrônomo Lineu Krull Guasque, coordenador da
ARIEs: aproximar as universidades e incrementar a formação profissional

Para Cláudio Marchand Krüger, coordenador do
curso de Engenharia Civil da Universidade Positivo,
a parceria com a ARIEs é um importante canal de
comunicação entre os coordenadores de curso e o
CREA-PR. “A ajuda é fundamental para a implementação das matrizes curriculares no sistema computacional da Resolução 1010 do CONFEA”, afirma.
Luiz Capraro, coordenador dos cursos de Engenharia Civil e de Engenharia Ambiental da UTP
(Universidade Tuiuti do Paraná), cita eventos da
ARIEs – como os Fóruns de Docentes e Discentes –
para a formação dos futuros profissionais do Sistema
CONFEA/CREA. “Discutimos acertos e erros, trocamos experiências, sempre focando na qualidade da
formação profissional”, diz.
“O contato aberto e franco da academia com o
CREA-PR, através da ARIEs, possibilita a atualização
constante com relação às solicitações do mercado. Isso
sem contar a discussão e propostas de atualizações curriculares, técnicas e práticas de ensino inovadoras”, avalia a geógrafa Janaina Chudzik, vice-presidente da AGB
(Associação dos Geógrafos Brasileiros-seção Curitiba).

CREAPR

Criada em 2009 para promover a aproximação entre as universidades e o CREAPR, a ARIEs (Assessoria de Relação com
as Instituições de Ensino) desenvolve um
trabalho que auxilia coordenadores para
incentivar a melhoria da qualidade dos currículos relacionados ao Sistema CONFEA/
CREAs. Segundo o coordenador da ARIEs,
engenheiro agrônomo Lineu Krul Guasque, o objetivo é fomentar a aproximação
com as universidades e verificar
possibilidades de incrementar
avanços na formação profissional. “Este é um trabalho
inédito, iniciado na segunda gestão do presidente
licenciado Álvaro Cabrini
e que já virou modelo aos
demais CREAs.”

A ARIEs já visitou e orientou 147 coordenadores de cursos relacionados ao Sistema espalhados pelo Paraná. A demanda foi
verificada com a promulagação, que define
nova metodologia para conceder atribuições aos novos profissionais, da Resolução
1010 pelo CONFEA. Exige que as instituições de ensino informem aos CREAs seus
currículos. “Recebi a incumbência de visitar
as universidades para orientar no fornecimento desses dados seguindo três anexos
fornecidos pelo Conselho Federal”, explica
Guasque, referindo-se à primeira fase de
cadastro da instituição, a segunda de preenchimento das disciplinas e a final, sobre o
entendimento da instituição em relação aos
conhecimentos transmitidos e atribuições
correspondentes. “Resumo como grande
conquista da ARIEs a colaboração para que
a implantação da Resolução 1010 ocorra da
forma mais harmônica possível”, diz.

Revista

por Daniela Licht

Braço direito dos
coordenadores

Divulgação

Assessoria do CREA-PR trabalha para a
melhoria dos currículos das áreas tecnológicas
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ARTIGO JURÍDICO

A opinião do Departamento Jurídico do CREA-PR

Uma visão histórica do Supremo Tribunal Federal acerca do
alcance do poder regulamentar do Sistema CONFEA/CREA
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por Renato Oliveira de Araújo
procurador do CREA-PR
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“Num País onde a preocupação do ganho fácil – ainda que à custa de
sacrifícios de elementares normas de segurança e eficiência – se faz prevalente, há que admitir a atuação dos órgãos fiscalizadores, para que a polícia
do exercício profissional possa assegurar desempenho mais eficiente e seguro das atividades.” Com base nessa ideia é que o Supremo Tribunal Federal
(STF), ao julgar o Recurso Extraordinário nº 105.052 em agosto de 1985,
consagrou a importância do Sistema CONFEA/CREA no intuito de exercer de forma plena as atribuições de fiscalização de atividades profissionais
no âmbito da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Interessante observar que referida decisão da Corte Suprema já fazia
expressa menção a uma “incipiente consciência da importância da regularidade do desempenho das profissões técnicas”. No entanto, passados
mais de vinte e cinco anos, parece-nos que tal consciência mostra-se ainda
incipiente. Daí porque, diuturnamente, faz-se necessário hercúleo esforço
para fins de reafirmar a legitimidade da atividade pública dos conselhos de
fiscalização profissional.
Vale dizer que a atividade pública aqui mencionada não se traduz em
mera prestação de serviços públicos à coletividade, mas de verdadeira atribuição estatal na esfera dos poderes regulamentar e de polícia administrativa, autorizando os órgãos fiscalizadores a agir amparados pelo regime
jurídico-administrativo, ou seja, sob o binômio supremacia do interesse
público e indisponibilidade do interesse público.
Nesse sentir, há uma dualidade de princípios que regem a atuação dos
conselhos que ao mesmo tempo em que possuem prerrogativas também
são restringidos em sua atuação, posto que a supremacia do interesse público é o fundamento maior das prerrogativas da administração pública, ao
passo que a indisponibilidade do interesse público, servindo de contraponto, limita o agir estatal no sentido de se deixar claro que o interesse público
não é “propriedade” da administração, apenas podendo ela agir nos exatos
limites da lei.
Ademais, o fato dos Conselhos Profissionais estarem circunscritos na
Administração Pública Indireta (descentralizada) em nada retira sua autonomia e independência em relação aos demais entes estatais, sendo certo
que a instituição por lei – Lei nº 5.194/66 – e a consequente titularidade
de serviço público em sentido amplo, confere aos conselhos o direito de
se oporem a indevidas ingerências no seu modo de organização, gestão e,
principalmente, atuação. Enfim, há aqui o reconhecido direito ao desempenho de atividade pública prevista em lei.
Doutro vértice, este direito ao exercício de atividade pública gera o
correlato dever de desempenhar as funções igualmente públicas atribuídas
pela lei. Logo, trata-se de um poder-dever de agir em uma atividade fulcrada nos tradicionais pressupostos da atuação administrativa: presunção de
legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade de seus atos.
E, especialmente quanto à polícia administrativa, caracteres especiais
marcam a atividade dos Conselhos Profissionais, notadamente em razão
de que o campo de trabalho aqui se refere às limitações administrativas
ao exercício das liberdades públicas. É por esta razão que renomados estudiosos do Direito Administrativo, como Hely Lopes Meirelles e Maria
Sylvia Di Pietro, ao pugnarem que o poder de polícia é inerente à atividade
administrativa, acabaram por consagrar o entendimento de que, em uma
acepção ampla, o poder de polícia abrange não somente as atividades de

execução, mas também as de regulamentação dos atos normativos em que
ele se fundamenta.
Uma das referências legislativas quanto à definição de poder de polícia
(art. 78 do CTN) remonta à ideia não apenas de mera fiscalização, englobando a regulação e disciplina de atividades em benefício da coletividade e
do próprio Estado. Enfim, há inegável contato entre polícia administrativa
e o poder regulamentar – em especial quanto aos chamados regulamentos
autorizados, sendo esses últimos destinados a órgãos de natureza técnica,
possuindo, como o próprio nome sugere, uma notável característica de tecnicidade quanto ao seu conteúdo.
Diz-se, no campo teórico, que a existência dos regulamentos autorizados é fruto de uma discricionariedade técnica da administração pública
diante de situações em que a execução da lei exige uma complementação
técnica. E mais, que uma eventual não aceitação de referidos regulamentos
ocasionaria um vazio normativo de grandes proporções, posto que não se
pode esperar que o Legislativo tenha conhecimento técnico e teórico de todas as matérias. Assim, a consequência lógica da admissão dos regulamentos autorizados é a de afastar a exigência de lei formal para todo e qualquer
ato destinado a regular as relações particulares, em especial as que possuem
reflexo no campo da polícia administrativa.
Não obstante o arcabouço teórico a fundamentar a atividade dos órgãos
de fiscalização profissional e atentos a precedentes históricos do STF, nota-se
que a emissão de regulamentos por parte do CONFEA já foi objeto de debate naquela Corte quanto ao respeito à liberdade de exercício das profissões
e ao princípio da legalidade.
Um dos casos mais emblemáticos, talvez, já julgados pelo STF data de
29 de junho de 1979, quando o Plenário da Corte Suprema, no Recurso Extraordinário nº 88.002/RJ, analisou se o CONFEA poderia ou não, por meio
de resoluções, exigir o registro de cada contrato de prestação de serviços.
Insta ressaltar que o caso julgado analisava resoluções e atos de fiscalização
anteriores à própria Lei Federal nº 6.496 de 1977 que instituiu a Anotação
de Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Como não poderia deixar de ser, o STF decidiu pela legalidade e validade dos regulamentos do CONFEA, ainda que sopesados em relação à
liberdade do exercício profissional e ao princípio da estrita legalidade. Isto
porque, o Supremo ressaltou o relevante serviço público de fiscalização do
setor profissional, deixando claro que a fiscalização, como convém aos superiores interesses sociais, há de ser efetiva, atuante e dinâmica, nunca se
reduzindo ao mero e vazio formalismo. Ou seja, para o Plenário do STF era
permitido ao Sistema CONFEA/CREA a exigência da ART antes mesmo
de existir lei formal a este respeito.
A mensagem do STF foi clara no sentido de que a Lei nº 5.194/66, ao
dar o poder-dever de fiscalizar, conferiu implicitamente o poder de regulamentar os meios que melhor atendam ao objetivo final da fiscalização,
posto que a ausência de um juízo discricionário próprio de regulamentação do poder de polícia tornaria inócuo o propósito da Lei nº 5.194/66.
Portanto, o decidido pelo STF é inegável registro histórico a inspirar
e nortear a atividade dos conselhos no sentido de que a finalidade pública na fiscalização do exercício da profissão é sempre acompanhada da
ideia de alta responsabilidade e relevância pública e social dessa tarefa,
dotando os CREAs de poderes, deveres e de instrumentos de regulamentação que sejam capazes e aptos ao legítimo e indeclinável dever de
zelar pela ordem profissional.

A hora do voto
SISTEMA CONFEA/CREAs vai às urnas dia 8 de novembro
escolher seus novos presidentes, conselheiro federal e diretoria das
Mútuas regionais. Nas próximas páginas, conheça os candidatos
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IMPORTANTE
As matérias das páginas a seguir foram enviadas e são de responsabilidade dos candidatos aos cargos da eleição do
Sistema CONFEA/CREA em 2011. O material não passou por interferência editorial . Está publicado o material dos candidatos que cumpriram a deliberação da Comissão Regional Eleitoral (CER) e enviaram o material até a data estabelecida.
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Exercício de democracia
Profissionais escolherão representantes. Serão eleitos os novos presidentes do
CONFEA, CREA-PR, conselheiro federal e diretores geral e administrativo da Mútua
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No dia 8 de novembro, das 9 às 19 horas, acontecem em todo o país as eleições gerais do Sistema
CONFEA/CREA. Profissionais adimplentes ligados ao sistema irão escolher os novos presidentes
do CONFEA, dos CREAs, conselheiros federais em
alguns estados e diretores da Mútua – Caixa de Assistência dos Profissionais Regionais. São cerca de
800 mil profissionais que possuem direito a voto em
todo o país.
No Paraná, será escolhido o novo presidente do
CREA-PR, conselheiro federal – modalidade Engenharia Civil.
Serão 100 pontos localizados em diferentes cidades do estado, distribuídas nas inspetorias do
CREA-PR, entidades de classe, empresas e instituições de ensino, para facilitar o acesso à votação. “A
votação deve ser entendida como uma possibilidade
única de participar deste importante processo de democracia no Sistema CONFEA/CREA. Convoco os
profissionais para que votem e mobilizem seus pares
em seus municípios para que o processo seja o mais
democrático possível. Votar é um ato de cidadania e
responsabilidade profissional”, diz o presidente em
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exercício do CREA-PR, engenheiro civil André Luís
Gonçalves.
Os profissionais que não fizeram a escolha do local
de votação serão alocados em locais seguindo critérios
estabelecidos pela Comissão Eleitoral Regional (CER).
O coordenador da CER, engenheiro civil e de Segurança do Trabalho, Itamir Montemezzo, frisa a importância da participação dos profissionais. “Precisamos colocar o Paraná em destaque com uma grande
participação dos profissionais em um pleito eleitoral
organizado e que transcorra dentro da normalidade.
Nessas eleições os profissionais têm uma dupla responsabilidade, já que temos também a possibilidade
de eleger um paranaense para a presidência do CONFEA”, afirma.
MÚTUA/PR
No dia 8 também será escolhido o diretor geral da
Mútua/PR e diretor administrativo. Para este cargo
podem votar os profissionais que são sócios da Mútua/
PR. As urnas estarão localizadas na sede da Mútua,
em Curitiba, e na sede das Regionais do CREA-PR
localizadas em Apucarana, Cascavel, Londrina, Maringá, Pato Branco e Ponta Grossa.

Quem são os candidatos
Conheça quem concorre aos cargos de representantes do Sistema
Presidente do CONFEA

Conselheiro Federal no PR

A Comissão Eleitoral Federal – CEF deferiu as seguintes candidaturas: engenheiro agrônomo Álvaro Cabrini Jr, engenheiro mecânico Francisco Machado da Silva, tecnólogo
Luis Fernando Buch e engenheiro civil José Tadeu da Silva.

Para conselheiro federal modalidade Engenharia Civil: engenheiro civil Ivo Mendes Lima (titular) e João Kovalechyn (suplente); e engenheiro civil Francisco José Teixeira Ladaga (titular) e Luz Mitsuaki Sato (suplente).

Presidente do CREA-PR

Mútua/PR

As candidaturas deferidas no Paraná para presidência do
CREA-PR, são: engenheiro civil Joel Krüger e engenheiro
civil Gilberto Piva.

Para diretor geral da Mútua - Caixa de Assistência dos
Profissionais: o técnico industrial Waldir Aparecido Rosa
concorrendo ao cargo de diretor-geral, e para diretor administrativo o engenheiro agrônomo Paulo Gatti Paiva.
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Nas páginas a seguir, teremos mais informações sobre os candidatos
que enviaram matérias dentro do prazo solicitado pela Comissão Eleitoral
Regional. Confira!
Mais informações relacionadas ao processo eleitoral também podem ser
consultadas no link Eleições 2011 do site www.crea-pr.org.br
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PRESIDÊNCIA CREA-PR
Gilberto Piva candidato à presidência do CREA-PR número 20

Profissionais em primeiro lugar
Propostas

O profissional
Engenheiro civil (UFPR), com 35 anos de atuação profissional. É técnico em edificações e especialista em consultoria empresarial. Trabalhou na Construtora Marna (10 anos). Há 30 anos fundou e dirige
a Tengel (Legnet) e, há 6 anos, a Construtora RPJ. Foi professor da
PUCPR. Participa ativamente em diversas entidades. Foi presidente
do IEP, Apeop e, interinamente, do CREA-PR, do qual foi conselheiro.
Atuou também na Abenc, Sinduscon, Fiep, Lactec, Urbs, Cic, Rotary,
entre outras instituições.
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Qual sua principal bandeira?

24

A atuação do CREA-PR deve ter como prioridade os profissionais. Eles
precisam de maior atenção, menos burocracia e serviços com maior
valor agregado. É necessário simplificar a vida dos usuários e também
gerar benefícios para aqueles que pagam as anuidades. Isso implica,
ainda, em inovar na ação institucional e no fortalecimento das relações
com as entidades de classe e instituições de ensino.

>> Melhoria dos serviços: reduzir prazos, simplificar requisitos, aprimorar a regulamentação e fiscalização, adequar taxas e anuidades
>> Fortalecimento das entidades de classe: apoiar a integração comunitária, o colegiado e os projetos conjuntos
>> Cooperação com instituições de ensino: subsidiar ajustes curriculares, contribuir com o ensino, valorização dos docentes e divulgação técnico-científica
>>Gestão participativa e valorização dos colaboradores: apoiar a
qualificação, valorizar o desempenho, promover a participação e a
transparência administrativa
>> Tratamento justo e integração: apoiar todas as modalidades
profissionais; combater a ilegalidade e ampliar as relações com os
setores produtivos e outros conselhos
>> Responsabilidade política, social e ambiental: debater políticas
públicas, acessibilidade e outras questões de interesse da sociedade
>> Promoção da autoridade profissional: aprimorar a fiscalização
da remuneração e das funções e cargos; divulgar a importância dos
serviços profissionais com tecnologia, segurança e economia; apoiar
a educação continuada e outras ações de valorização
>> Tratar os profissionais como prioridade disponibilizando serviços institucionais mais ágeis, simples, com maior valor agregado e com taxas mais adequadas
>> Fortalecer as bases institucionais, apoiando as entidades de
classe e as instituições de ensino, especialmente, através de
ações e projetos conjuntos
>> Promover a autoridade profissional, principalmente, com
a divulgação da importância dos profissionais para a obtenção
de produtos e serviços com qualidade, tecnologia, segurança
e economia

PRESIDÊNCIA CREA-PR
Joel Krüger candidato à presidência do CREA-PR número 21

Inovação, qualidade e compromisso

Joel Krüger é engenheiro civil, formado pela UFPR, coordenador do
curso de Engenharia Civil da PUCPR e consultor na área de transportes. De 2006 a 2010, a convite de Álvaro Cabrini, foi Diretor Financeiro
do CREA-PR e coordenou o Congresso Estadual dos Profissionais,
realizado em 2010. Foi conselheiro do CREA-PR por três mandatos,
presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Prefeitura
de Curitiba e da Associação dos Professores da PUCPR. Desde 1986,
é filiado ao IEP, e atualmente é diretor do Senge-PR.

Qual sua principal bandeira?
Compromisso com o fortalecimento da participação da comunidade
profissional e empresarial no processo decisório do CREA-PR. Promover a consolidação inovadora dos programas, processos e procedimentos, melhorando ainda mais seus resultados. Implantar soluções, no
campo do processo fiscalizatório, na desburocratização e simplificação
das normas dando agilidade nos produtos e serviços do conselho.
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O profissional

>> Implantar os Núcleos de Fiscalizações Especializadas de empreendimentos
>> Reformular o Fórum de Docentes e Discentes e aprimorar a relação com as instituições de ensino, implantando, por exemplo, o
Fórum de Coordenadores de Curso
>> Implantar o Fórum Permanente de Valorização e Defesa das Engenharias, Agronomia e das Geociências na gestão pública e nas
empresas privadas
>> Propor revisão da Resolução 1.025 do CONFEA, principalmente
do item “Recuperação de Acervo Técnico”
>> Implantar o Colégio de Presidentes das Entidades de Classe
>> Simplificar os procedimentos de certificação do acervo técnico
das empresas, do registro e visto de consórcios
>> Fortalecer o Programa de Incentivo à Formalidade
>> Ampliar as discussões sobre a implantação da Resolução
1010/2005 do CONFEA
>> Melhorar os produtos e serviços do CREA-PR
>> Implantar equipamentos de atendimento eletrônico para profissionais e empresas
>> Respeitar e promover a adoção dos princípios do Pacto Global
>> Trabalhar pela melhoria da infraestrutura do Estado, notadamente
a implantação do Plano Estadual de Logística e Transporte e do Plano
Estadual de Energia
>> Intensificar a fiscalização de combate ao exercício leigo das
profissões elevando em, no mínimo, 50% o número de fiscalizações
>> Propor a modernização do marco regulatório do Salário Mínimo Profissional
>> Buscar a fixação de valores justos para as taxas do Sistema
CONFEA/CREA

CREAPR

Propostas
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CONSELHEIROS FEDERAIS
Ivo Mendes e Ladaga concorrem ao cargo de conselheiros federais
Ladaga, número 41

Ivo Mendes, número 40

Luz Mitsuaki Sato (suplente)

João Kovalechyn (suplente)

Currículo
Engenheiro civil formado em 1977 pela UEM,
Mestre em Engenharia pela UFF, prof. Adjunto
da UEM. Sócio-proprietário da Emtecon Tecnologia e Construções ltda. Representante
da Engenharia Civil na CIAM.

Propostas

Revista

CREAPR

>> Ampliar a campo de aplicação dos
recursos financeiros provenientes da
ART junto às entidades de classe
>> Propor a cobrança de ART como taxa única e compatível com os
outros conselhos afins
>> Formatar propostas, juntamente com as entidades, visando sua
maior participação na fiscalização do Exercício Profissional e Desenvolvimento Regional, valorizando os profissionais
>> Rever a Mútua quanto à forma de arrecadação e aplicação de seus
recursos, defendendo uma independência maior das Caixas Regionais
>> Critério único para determinar as atribuições profissionais
>> Representação isonômica de todas as profissões e profissionais
perante o Conselho Federal
>> Combate ao exercício leigo das profissões
>> Defesa do resgate e valorização da engenharia pública nos diversos níveis de governo
>> Ampliar o campo de aplicação dos recursos financeiros provenientes da ART junto às entidades de classe
>> Propor a cobrança de ART como taxa única e compatível com
os outros conselhos afins
>> Critério único para determinar as atribuições profissionais
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Qual sua principal bandeira?
Defesa intransigente dos interesses e atribuições dos profissionais do
sistema, resgate da autoridade profissional, valorização das profissões
do sistema como carreira de Estado, ART como taxa única.

Currículo
Engenheiro civil, foi Secretário Nacional de
Habitação, Presidente da COHAB/CT, DAEP,
AEAC, IEP, CREA-PR, onde implantou o projeto Casa Fácil, premiado pela ONU como
uma “BOA PRÁTICA”.

Propostas

>> Propor resolução para a redução
das ARTs, Taxas e Emolumentos
>> Propor resolução para desonerar o setor produtivo, proibindo os
CREAs de múltiplas cobranças sobre a mesma obra/serviço
>> Propor resolução para a redução das despesas da Mútua, que
deverão ser limitadas em até 15% das contribuições anuais
>> Propor resolução para um programa de engenharia pública, a
exemplo do Casa Fácil do CREA-PR
>> Propor resolução para fortalecer as entidades de classe
>> Revogar/Adequar, as Resoluções CONFEA, que prejudicam os
Profissionais, especialmente a Resolução 1010
>>Imprimir, ao Conselho Federal, uma linha de ação para que se
atenha às suas atividades-fim
>> Debater amplamente a questão da fragmentação das profissões, combatendo a proliferação de títulos e a criação “indiscriminada” de cursos

Qual sua principal bandeira?
Como Conselheiro, trazer o CONFEA para perto dos profissionais, se
isto não for possível, levar a realidade, os problemas e as preocupações
dos profissionais para dentro do CONFEA e resolvê-las.

MÚTUA/PR
Waldir Rosa número 30 e Paulo Paiva para diretoria da Mútua

Paulo Gatti Paiva Diretor administrativo
Formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Paraná em 1984; em 1985 ingressou como Engenheiro Agrônomo na Secretaria
de Estado da Agricultura (SEAB) no Departamento
de Fiscalização e Defesa Agropecuária na cidade
de Londrina; atuou na SEAB em Curitiba. A partir
de 1989, passou a trabalhar na SEAB em Cornélio
Procópio, onde permanece até o momento. Participa
como Diretor na Associação dos Engenheiros Agrônomos de Cornélio Procópio desde 1990; participou
como Conselheiro no CREA-PR de 2001 a 2010; ocupou a função de Secretário da Câmara de Agronomia
do CREA-PR em 2006 e 2007; foi Coordenador da Câmara de Agronomia
do CREA-PR em 2008; participou como Diretor no CREA-PR em 2009 e
2010; participa como Diretor na Sociedade Rural da Região de Cornélio
Procópio desde 2001, atualmente como Diretor de Agricultura.

>> Maior interiorização da Mútua – Caixa de Assistência do CREA-PR, buscando o aumento do numero de associados, sem prejuízo as
ações já desenvolvidas na capital e região metropolitana
>> Sugerir à Diretoria Executiva a criação de novos benefícios reembolsáveis, com um estudo criterioso que garanta sua qualidade
>> Sugerir à Diretoria Executiva medidas que possam tornar os benefícios existentes ainda mais atraentes
>> Estabelecer novos convênios, com critérios que possam realmente proporcionar vantagens diferenciadas e de qualidade aos associados
>> Propor e concentrar esforços para a criação das representações
regionais, nas localidades onde o CREA-PR tenha inspetorias, buscando assim facilitar a divulgação das ações da Mútua junto aos
profissionais
>> Apoiar as Entidades de Classe em eventos que promovam, valorizem e divulguem as profissões vinculadas ao CREA
>> Inserir a Mútua – Caixa de Assistência do CREA-PR nas Instituições de Ensino Superior e Técnico, através de encontros com
acadêmicos, para que ao saírem para o mercado de trabalho os novos
profissionais do Sistema já façam tendo amplo conhecimento dos
benefícios que lhes podem ser proporcionados
>> Buscar sempre maior autonomia para as Caixas de Assistência,
visando à desburocratização e agilidade de suas ações
>> Aumentar a divulgação dos objetivos e benefícios da Mútua –
Caixa de Assistência do CREA-PR
>> Respeito e observância absoluta dos princípios norteadores da
administração pública na gestão administrativa e financeira da MÚTUA/PR, destacadamente a probidade, moralidade, legalidade, impessoalidade e transparência
>> Apoiar a criação da Cooperativa de Crédito dos Profissionais da
área tecnológica

CREAPR

Com segundo grau completo com formação Técnico Industrial em Eletrotécnica no Colégio Poli
em Maringá – concluído em 1985. Conselheiro
titular do CREA-PR de 2004 a 2009. Diretor Adjunto do Conselho em 2008 e 10 Secretário em 2009.
Profissional de nível técnico da Copel. Atualmente desempenha a função de Técnico Especializado em Manutenção bem como de Supervisor
da Sessão de Eletrônica, Automação e Obras da
Regional de Maringá. Diretor Regional do Sindicato dos Técnicos do Paraná desde 2002, na cidade
de Maringá/PR. Interventor da Mútua – Caixa de
Assistência dos Profissionais do CREA-PR – nomeado através de Portaria em 08 de junho de 2010.

Propostas
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Waldir Aparecido Rosa Diretor geral
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presidência CONFEA
Álvaro Cabrini candidato à presidência do CONFEA número 15

Quero seu voto para colocarmos o CONFEA no século XXI
Propostas

O profissional
Eng. Agr. Álvaro Cabrini: Presidente do CREA-PR (2006/2011); Conselheiro (1991/1993, 1999/2004), Coord. da Câmara Especializada
de Agronomia (1993 e 2000), Inspetor (1988/1989) CREA-PR; Dir.
Federação das Assoc. de Eng. Agr. (1990/1994); Pres. da Assoc.
Maringaense de Eng. Agr. (1988/1990); Eng. Agrônomo (UFPR,
1984); Especialista em Planej. e Desenv. Agrícola, MBA Executivo e Gestão Qualidade Total (UEM); Planej. Estratégico (UFMG);
Gestão de Pequenos Negócios (Universidade Nevada, EUA, 1997);
Empresário rural desde 1994, membro Sicoob Curitiba e Conselho
Administrativo da Ferroeste.

Revista
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Qual sua principal bandeira?
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São os profissionais que integram o Sistema CONFEA/CREA e que se
preocupam com a sua evolução. É pensando nestas pessoas – presentes nas entidades de classe, associações, sindicatos, em órgãos
públicos ou privados – que eu atuarei, primando por um serviço de
qualidade, sem burocracia e descentralizado, e desenvolvendo ações
efetivas de valorização e qualificação profissional.

>> Valorização das profissões das Engenharias, Arquitetura, Agronomia, Geociências e da Engenharia Nacional
>> Inserção dos profissionais na efetivação de políticas públicas
>> Fortalecimento e valorização das entidades de classe
>> Excelência na gestão administrativa do CONFEA
>> Maximização da eficiência e eficácia da fiscalização no exercício
das profissões no CONFEA/CREAs
>> Alinhamento do Sistema CONFEA/CREAs para a discussão de
uma gestão do processo de desenvolvimento sustentável
>> Respeito aos princípios da administração pública, probidade, legalidade e transparência no uso e aplicação dos recursos do CONFEA
>> Tratamento isonômico a todas as profissões em todos os níveis
>> Modernização e profissionalização da gestão da MÚTUA, sua
efetiva descentralização através de suas Caixas Estaduais
>> Compromisso com a defesa dos direitos profissionais, destacando o salário mínimo profissional e tabelas referenciais de honorários,
e na ocupação de cargos técnicos
>> Harmonização dos procedimentos entre os CREAs e aproximação
do CONFEA; Combate à proliferação de cursos e à fragilização do
processo de formação de novos profissionais
>> Valorização das profissões da Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geociências e inserção dos profissionais na efetivação
de políticas públicas
>> Fortalecimento e valorização das entidades de classe, por
meio do apoio à gestão
>> Alcançar a excelência na gestão das rotinas administrativas do CONFEA com base nas normas de qualidade reconhecidas
mundialmente
Proposta e currículo na íntegra: www.alvarocabrini.com.br.

presidência CONFEA
José Tadeu da Silva candidato à presidência do CONFEA número 11

Nós somos a mudança que queremos no SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA

Propostas

O profissional
José Tadeu da Silva: 1976 – Forma-se em Engenharia Civil pela
Puccamp. 1992 – Forma-se em Direito pela Fundação Otávio Bastos. 1989/1992 - Conselheiro do CREA-SP. 1987/ 2000 - Diretor da
FAEASP. 2000/2009 - Presidente da FAEASP. 2009 - Coordenador
do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea. Atualmente
membro titular da IBAPE e das instituições internacionais UPADI
e WFEO/FMOI. Vice-Presidente (licenciado) da FAEASP, Presidente
(licenciado) do CREA-SP, Presidente (licenciado) da FEBRAE.

>> Defesa dos profissionais e da engenharia brasileira
>> Valorização profissional
>> Reformulação e atualização da legislação profissional
>> Mobilização e fortalecimento das entidades profissionais
>> Formação e qualificação profissional
>> Descentralização e reestruturação do CONFEA
>> Salário mínimo profissional e ampliação dos direitos
>> Redução dos valores de taxas excessivas
>> Descentralização e reformulação da MÚTUA
>> Informatização, modernização e comunicação
>> Valorização profissional
>> Destinar recursos aos CREAs para torná-los fortes e sustentáveis, com estrutura de fiscalização que defenda os profissionais habilitados. Investir nos CREAs Jovens/Júnior/ Estudantes
>> Reformulação e atualização da legislação profissional
>> Discutir a atual Legislação Profissional e definir o futuro do
Sistema Profissional
>> Mobilização e fortalecimento das entidades profissionais
>> Colaborar com as entidades na fiscalização profissional e
destinar recursos para fortalecê-las

Revista

Precisamos pensar o CONFEA de forma democrática e promover as
mudanças necessárias para o fortalecimento do sistema profissional.
Vamos propor uma atualização e reformulação da legislação valorizando os profissionais da área tecnológica, ampliando seus direitos e
estabelecendo um salário mínimo digno para toda a nossa categoria.
Vamos lutar por isso com toda a nossa força e dedicação.

CREAPR

Qual sua principal bandeira?
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presidência CONFEA
Luis Fernando Buch candidato à presidência do CONFEA número 17

Coragem e trabalho
Propostas

O profissional
Luis Fernando Buch, tecnólogo em Máquinas e Equipamentos pela
Faculdade SENAI/SC. Funcionário (licenciado) do CREA-SC, atuando
no conselho na função de fiscal há 12 anos. Conhecedor do sistema,
obcecado pela verdade e equidade, diplomático, espírito empreendedor. Facilitador e hábil na solução de conflitos. Experiência como
gestor no mercado de capitais e seguros e de projetos sociais.

Revista
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Qual sua principal bandeira?
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Promover a unidade de ação na fiscalização e procedimentos dos
CREAs, a fim de que, em qualquer estado deste país, a sociedade
profissional e empresas registradas tenham à sua disposição todos
os serviços e procedimentos padronizados, coibindo o desvio de finalidade dos CREAs de prestar serviços ao poder público, restringido
o mercado de trabalho.

>> Promover oficinas em todos os CREAs para discutir e formatar
ferramentas que aprimorem o julgamento dos processos de ética,
procurando dar maior celeridade na resposta à sociedade
>> Desenvolver e aplicar diretriz nacional para fiscalização, no sentido de valorização e reconhecimento dos agentes fiscais, criando
carreira única, com salário digno e garantia de estabilidade
>> Compor Assessoria Parlamentar com profissionais do Sistema
>> Defender a composição de bloco parlamentar com profissionais
registrados no Sistema, eleitos no Senado e Câmara dos Deputados
para atuar em defesa dos interesses do CONFEA/CREA
>> Defender a sustentabilidade do Sistema, lutando para a redução dos percentuais repassados pelos CREAs ao CONFEA a 10% e à
MÚTUA a 10%
>> Financiar a fundo perdido aos CREAs, os equipamentos para a
implantação de CURSOS via satélite
>> Concentrar esforços e recursos para atender ao objetivo
principal do Sistema, fiscalizar o exercício profissional, combater
o exercício ilegal das profissões vinculadas ao Sistema. Coibir o
desvio de finalidade dos CREAs em prestar serviços técnicos a
terceiros
>> Administrar o CONFEA sem reservas e privilégios, dando
importância a todas as categorias profissionais nível médio ou
superior
>> Defender alteração na Lei 4950-A/66 contemplando os técnicos com remuneração de 6 SM, bacharéis e tecnólogos com 10
SM para 8h, estendendo aos estatutários
Conheça as propostas na íntegra em www.buchpresidente.com

Quem vota
Confira quem são os profissionais aptos a votar
>> Podem votar nestas eleições os profissionais em dia com as anuidades e sem outros débitos junto
ao CREA-PR. A última data válida para pagamentos de anuidade e débitos foi dia 7 de outubro, ou seja,
30 dias antes das eleições
>> Por decisão da Comissão Eleitoral Federal a votação deve ser feita onde o profissional pagou a última
anuidade. Por exemplo: os profissionais com registro ou visto que pagaram suas anuidades no CREA-PR
votarão no Paraná
>> O profissional não pode ter débitos em dívida ativa
>> Não será permitido voto em trânsito
>> Por determinação do CONFEA, arquitetos e urbanistas não participam da eleição
>> Antes de se dirigir até a urna consulte seu local de votação na área restrita. Caso ainda não tenha
login, ligue para 0800 410067

Revista
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Mais informações relacionadas ao processo eleitoral também podem ser
consultadas no link Eleições 2011 do site www.crea-pr.org.br
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DISPUTA Conselho de Arquitetura fará eleições no dia 26 de outubro

Um novo caminho

Arquitetos e Urbanistas escolherão seus representantes em todo o país

Revista
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por Anna Preussler
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A criação do CAU é fruto de uma das
mais antigas lutas da categoria. Com o
conselho, os arquitetos poderão avançar
com maior eficiência na valorização da
profissão e na defesa da sociedade.
Agora, como determina a Lei
12.378/10, os arquitetos e urbanistas
escolherão seus representantes em todo
país. As eleições para a escolha dos primeiros representantes no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) acontecerão no dia 26 de outubro. Mesmo com
a maioria dos estados sendo representados com chapas únicas, o voto é obrigató-

rio para todos os arquitetos e urbanistas
brasileiros devidamente registrados no
sistema CONFEA/CREA de seu estado
ou Distrito Federal.
O processo eleitoral se dará de forma
eletrônica, das 00 às 20 horas, e a senha
de acesso ao portal da eleição - www.
votaarquiteto.com.br - está sendo enviada via correspondência para o endereço
cadastrado no registro do profissional
junto ao Sistema CONFEA/CREA.
Para votar basta acessar o portal, seguir as instruções e votar na chapa estadual escolhida, composta do Conselheiro
Federal titular e suplente para o CAU
nacional, e dos Conselheiros Estaduais ti-

tulares e suplentes. Concluído o processo,
será emitido comprovante eletrônico de
votação para o eleitor.
O voto é obrigatório para todos os
arquitetos e facultativo para os arquitetos
com 65 anos ou mais. As senhas foram
enviadas aos profissionais, exclusivamente pela ECT.
O arquiteto que não votar deverá
protocolar justificativa ao CAU do seu
domicílio eleitoral, até 120 (cento e vinte) dias a partir da sua instalação. Depois
do prazo sem a apresentação de justificativa, ou caso a justificativa não tenha sido
acatada, o profissional passa a dever uma
anuidade do CAU.

CAU Conheça a chapa do Paraná

saiba mais

Chapa União

Tire dúvidas sobre
o processo eleitoral

Conselho Estadual CAU/PR
Navolar (titular)
Arq. João Carlos Diório (suplente)
Orlando Busarello (titular)
Flavio Egydio De Oliveira Carvalho Neto (suplente)
Carlos Hardt (titular)
Zani (suplente)
Maiolino (titular)
Adolfo Sakaguti (suplente)
Dalton Vidotti (titular)
Silvana Weihermann Ferraro (suplente)
João Suplicy (titular)
Carlos Domingos Nigro (suplente)
Marli Antunes Aoki (titular)
Leandro Costa (suplente)
Manoel De Oliveira Filho (titular)
Ideval Dos Santos Filho (suplente)
Luiz Becher (titular)
Taila Felleiros Lemos Schmitt (suplente)
Ricardo Luiz Leites De Oliveira (titular)
Ricardo Sardo (suplente)
André Sell (titular)
Carlos Antonio Galbe Domingues (suplente)
Prof. Alex (titular)
Aníbal Verri Junior (suplente)
Eli Loyola (titular)
Jucenei Monteiro (suplente)
Glauco Jr. (titular)
Luiz Fernando Braga (suplente)
Bruno Martins (titular)
Luiz Werlang Roncato (suplente)

Caso tenha dúvidas sobre o endereço
em que irá receber a sua correspondência, procure o CREA de seu estado
e solicite o endereço de correspondência que consta de seu registro
profissional.
O eleitor poderá alterar sua senha a
qualquer tempo, antes do dia da votação no www.votaarquiteto.com.br.
O arquiteto poderá votar de qualquer
computador com acesso a internet via
o site www.votaarquiteto.com.br. No
Paraná, regionais e inspetorias disponibilizarão computadores para votação.
Confira os locais no link ELEIÇÕES CAU
NO PARANÁ do site do CREA-PR.
Mais informações no:
www.cau.org.br

Leia mais
Para se informar sobre
o CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo) e as
eleições, acesse www.cau.org.br
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Laércio de Araujo (titular)
Salvador Gnoato (suplente)

Revista

Conselho Federal CAU/BR

Os Correios tentarão entregar as
senhas por três vezes e, se não
conseguirem, ela ficará por alguns dias
em um Centro de Distribuição, onde
poderá ser retirada pelo destinatário,
com um documento de identidade.
Depois disso, será devolvida ao remetente – a Coordenadoria Nacional de
Câmaras Especializadas de Arquitetura
do CONFEA, em Brasília.
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Faça
seu
negócio

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

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

Venha!
Coloque seu negócio aqui.

A MAIOR DO PARANÁ

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

PONTO DE PARTIDA
Operários trabalham na construção da Usina Mauá, que serviu de inspiração para engenheiros montarem projeto de fiscalização

GANHO Projeto propõe aperfeiçoamento da fiscalização e valoriza as profissões

por renata Sguissardi
colaboração Vanessa Moura
Os agentes fiscais eng. eletricista Gabriel Ribeiro, eng. civil Maurício Bassani e
eng. químico Tiago Godói Jr elaboraram
um projeto-piloto de fiscalização para a implantação de usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas em suas diversas
fases. Com isso, pretendem aperfeiçoar a
ação do conselho nesta área e valorizar as
profissões envolvidas.
A ideia surgiu após análise do Setor
de Planejamento quanto à demanda destes tipos de empreendimentos no Paraná.
“Realizamos reunião na Copel para discutir
os principais aspectos de implantação ddas
PCHs no estado a fim de subsidiar as diretrizes desta fiscalização. A partir deste contato uma equipe formada por agentes de
fiscalização, assessores e analistas técnicos
do CREA-PR realizaram a visita técnica
na Usina Hidrelétrica de Mauá”, afirma
a arquiteta e urbanista Vanessa Moura,
facilitadora do Setor de Planejamento e
Controle da Fiscalização. Com base neste
estudo de caso, foram definidas as linhas de

ação do projeto. “Nós precisávamos antes
entender como funciona todo o processo,
quais as etapas que constituem uma obra
desse porte. Pudemos aprender sobre o
funcionamento da usina, como é a operação e quais procedimentos são adotados”,
explica o engenheiro Mauricio Bassani.
“São muitas etapas e segmentos diferentes
de trabalho. Existem profissionais de várias
áreas, o que aumenta a complexidade do
projeto”, afirma o engenheiro Tiago Godói. Segundo ele, em alguns casos são mais
de 50 projetos diferentes apenas na fase de
estudos de viabilidade.
O trabalho do grupo também foi
baseado na lista da ANEEL, em que
estão os projetos básicos para obter a
concessão para construção de usinas e
pequenas centrais hidrelétricas. “Ao fazer a análise deste material, percebemos
uma série de irregularidades, como falta
de ART. Nosso objetivo é melhorar a
qualidade destes serviços”, completa o
engenheiro Gabriel Ribeiro.
O projeto-piloto foi apresentado e
bem recebido no Seminário de Fiscalização de 2010. “Valoriza ainda mais o

Leia mais
Dados sobre pequenas centrais e usinas hidrelétricas. http://bit.ly/qJck6s

A proposta de metodologia para fiscalização de
usinas e centrais hidrelétricas passa pelas fases
de estudo e projeto básico, usinas e centrais em
construção e usinas e centrais já em operação.
Fiscalização de estudos e projetos básicos
Estudo do inventário, de viabilidade técnica e
projeto básico. O agente de fiscalização realiza a coleta de informações para a instrução do
processo através de visita à sede do proprietário e identificação das técnicas. No Relatório de
Fiscalização, constam os estudos de inventário,
viabilidade técnica e projeto básico.
Fiscalização da construção do empreendimento O agente de fiscalização realiza o seu trabalho
de acordo com a fase da obra. As atividades envolvem o contato com o proprietário para avaliação da documentação, visita à obra, elaboração
de documentação fotográfica e elaboração dos
relatórios das atividades técnicas fiscalizadas.
Fiscalização da operação e manutenção do
empreendimento Essa etapa de fiscalização
avalia a documentação comprobatória de serviços
terceirizados e a elaboração de Relatórios de Fiscalização de cada atividade identificada.

profissional que busca em sua entidade
o reconhecimento e proteção do seu trabalho”, afirma Antônio Carlos Dequech,
coordenador da Câmara Especializada de
Energia Elétrica do CREA-PR. Para Dequech, o setor elétrico tem contribuído
em vários projetos e pesquisas em diversas áreas e isso requer um reconhecimento cada vez maior do profissional.

CREAPR

CREA-PR desenvolve projeto pioneiro na
fiscalização de usinas hidrelétricas

Uma síntese do projeto
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Mais valor

Em resumo
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RESULTADO Programa de Acessibilidade do CREA-PR mostra sua força

Cinco anos de sucesso
Seminário internacional
destacou a importância
da iniciativa
por Maigue Gueths

Revista
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O Programa de Acessibilidade do
CREA-PR completou cinco anos em
setembro e o resultado positivo pode
ser comprovado pelos números significativos do trabalho desenvolvido neste
período. Nos cinco anos, 8 mil pessoas
participaram dos mais de 100 eventos
realizados em 34 municípios do estado. Foram seminários, fóruns, palestras
e cursos de capacitação, que tiveram
como objetivo principal conscientizar
a sociedade civil e em especial os profissionais da engenharia, arquitetura e
agronomia sobre a responsabilidade de
cada um para que as leis de acessibilidade sejam aplicadas, garantindo, assim, o acesso pleno de todas as pessoas.
“O programa tem sido muito interessante. Tem várias abordagens, uma
delas é sensibilizar os profissionais para
que elaborem seus projetos e obras
sempre pensando na acessibilidade”,
afirma a engenheira civil Vivian Curial
Baêta de Faria, coordenadora do pro-
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grama. Ela ressalta que o assunto não
interessa apenas a quem tem alguma
deficiência. “Há um conceito muito
mais amplo em jogo. Numa sociedade
em que a vida está mais longa, é preciso
garantir acesso ao idoso ou a quem está
com a mobilidade reduzida temporariamente, como a grávida, a mãe com
carrinho de bebê ou uma pessoa com
a perna machucada”, afirma. Por isso,
uma das preocupações tem sido atingir
principalmente os gestores públicos e
vereadores para alertá-los sobre a importância de ter boas leis aplicadas.
O programa deu um passo ainda
maior, com a realização do 1º Congresso Internacional de Acessibilidade
- Uma Responsabilidade Profissional,
nos dias 3 e 4 de agosto deste ano, em
Foz do Iguaçu. O evento contou com a
participação de 400 pessoas, entre profissionais do sistema, gestores públicos,
advogados, psicólogos e outros profissionais, oriundos de quatro países e de
15 estados brasileiros. Do Paraná, 42
municípios estiveram representados.
“Pela primeira vez, o CREA-PR,
através do Programa de Acessibilidade,
realizou um seminário internacional
reunindo representantes do Mercosul. Pelas manifestações que o Conselho tem recebido após o evento, nossa

NÚMEROS E AÇÕES
O que aconteceu em
5 anos do programa

69 seminários
28 palestras
12 fóruns
8 cursos de capacitação
1 Congresso Internacional
34 municípios do Paraná recebe-

ram as atividades

Mais de 8.500 pessoas
participaram das atividades
intenção de reciclar, de proporcionar
aprendizado contínuo e de capacitar
nas diversas áreas afetas à acessibilidade foi plenamente atingida”, avalia o
engenheiro mecânico Silmar Brunatto van der Broocke, 1º Tesoureiro do
CREA-PR e membro da Comissão Organizadora do seminário.

SEM FRONTEIRAS
Plaza da Independencia, em Montevidéu. Exemplo do Uruguai foi debatido
no Congresso (leia na página ao lado)

Outra visão da
acessibilidade

Encontro reuniu experts
Uma das preocupações da organização do seminário foi trazer pessoas com
experiência de ponta em suas respectivas
áreas, para que tivessem um efeito multiplicador entre os profissionais participantes do evento. O evento contou com
15 palestrantes, que abordaram políticas
públicas dirigidas à acessibilidade no
Brasil e no Paraná; iniciativas em edificações de interesse turístico; processos
de certificação em acessibilidade, entre
outros aspectos.
A acessibilidade em áreas urbanas foi objeto de duas palestras. Com o
tema “Desenho Universal: Realidade na
Urbe”, a arquiteta Silvana Cambiaghi,
secretária Executiva da Comissão da Pessoa com Deficiência da Prefeitura Muni-

cipal de São Paulo, fez uma viagem sobre
a implementação do desenho universal
em vários setores de uma cidade, como o
urbanismo, edificações e transportes. “A
ideia é implantar o conceito de desenho
universal em todas as áreas. E nós levamos uma vantagem, porque hoje temos
inúmeras experiências que já deram certo
pelo mundo, e que podem abrir nossos
caminhos”, diz.
Já a engenheira florestal Daniela Biondi, professora da Universidade Federal do
Paraná, falou sobre um aspecto pouco
lembrado no dia a dia das discussões sobre
a acessibilidade: a arborização de ruas. “É
preciso priorizar o acesso das pessoas nas
vias públicas, e o plantio de árvores tem
que levar isto em conta”, afirma.

O 10. Congresso Internacional em números
15 palestras
400 participantes

Vindos de

220

42

profissionais da área

15

4

países,

estados brasileiros e
municípios do Paraná

Leia mais
Entrevistas com a
arquiteta Teresita
Amarillo, sobre o processo
de Certificação em
Acessibilidade do Uruguai, e
com o intendente do Parque
Nacional Iguazú, Daniel Crosta,
contando porque o parque
integra o Programa Natureza
sem Barreiras. http://bit.ly/nbKyxT
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META Um dos objetivos foi garantir efeito multiplicador
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SUCESSO Presidente em Exercício, eng. civil André Luis Gonçalves, fala no Congresso Internacional sobre Acessibillidade: iniciativa do CREA-PR

Uma visita ao Parque Nacional Iguazú,
o lado argentino do parque, bastou para que
se constatasse na prática os benefícios de
um local planejado para a acessibilidade. O
parque, hoje, recebe visitas de muitas famílias,
com crianças de colo e bebês em carrinhos,
assim como de idosos e cadeirantes. E isso
só é possível porque o espaço foi projetado
para ser acessível a todos, “de forma segura,
satisfatória e o mais independente possível”,
como define o intendente do Parque Nacional
de Iguazú, Daniel Crosta, um dos palestrantes.
Daniel conta que, com a adequação do
local durante a reforma de toda infraestrutura, em 1995, o parque conseguiu ser incluído
nos circuitos turísticos internacionais de Máxima Acessibilidade. “Para estar dentro da
qualificação do programa “Arquitetura sem
Fronteiras”, foram eliminados os elementos
arquitetônicos que impediam o deslocamento normal de crianças e pessoas com algum
tipo de incapacidade, e introduzidos elementos de segurança e conforto para o trânsito
de todos os visitantes”, diz.
Do Uruguai veio o exemplo de Cerificação em Acessibilidade, experiência abordada
pela arquiteta Teresita Amarillo, secretária
Técnica do Comité Especializado de Accesibilidade do UNIT (Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas). Para ela, a certificação
resultou em incentivo para a qualificação dos
profissionais. “No Uruguai, não existe uma
formação curricular em acessibilidade para
os arquitetos, o que torna esta matéria nova
e desconhecida para muitos. Com a certificação, muitos começam a aplicar as normas e
se aperfeiçoam no tema”, afirma.
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Debate
internacional
Cidade sedia dois encontros ibero-americanos
de Engenharia Civil de 29/11 a 3/12
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Curitiba sedia de 30 de novembro
a 3 de dezembro de 2011, no Salão
de Atos do Parque Barigui, o 3º Congresso Ibero-americano de Engenharia
Civil, o primeiro no Brasil. Antes, nos
dias 29 e 30 de novembro, irá sediar
o 3º Encontro das Associações Profissionais de Engenheiros Civis dos Países
de Língua Oficial Portuguesa e Castelhana, nas instalações do Lactec. Esses
dois eventos internacionais são organizados pela Abenc (Associação Brasileira de Engenheiros Civis, com apoio do
CONFEA e do CREA-PR.
O Presidente Nacional da Abenc,
engenheiro Ney Fernando Perracini de
Azevedo, afirmou que o Encontro dos
Países de Língua Oficial Portuguesa e
Castelhana é para representantes das
entidades nacionais de engenheiros civis.
Já o Encontro das Associações Profissionais é aberto a todos os interessados.
“É importante que os engenheiros civis
brasileiros, e especialmente os paranaenses, participem do Congresso Ibero-americano, ajudando-nos a recepcionar
os visitantes de outros países”, diz.
Com o tema da mobilidade urbana

dominando o cenário internacional, o 3º
Congresso não deixaria de dar sua contribuição. Serão aproximadamente 30 palestrantes que irão falar sobre as experiências
de seus países. Segundo o presidente da
Abenc, Ney Perracini, será uma oportunidade de trocar experiências. “A intenção
principal do congresso é debater os aspectos da sustentabilidade e em especial o trabalho que deve ser realizado para que esse
processo seja possível nas cidades de a toda
região. Nesse sentido, são importantes a
criatividade e a inovação”, afirmou.
“O Congresso Ibero-americano se propõe a discutir o papel dos engenheiros civis
no planejamento e no desenvolvimento das
cidades, enfatizando as inovações”, diz o
engenheiro civil Gilson Fernando Gomy de
Ribeiro, Coordenador Operacional da Comissão Organizadora do evento.
Já o encontro com engenheiros de países com línguas portuguesa e castelhana,
que ocorre paralelamente, Ney destaca o
intercâmbio de experiências e também a
mobilidade profissional. Entre os temas
estão as prevenções de catástrofes, além
da utilização do lixo e dos resíduos. “Uma
solução inovadora está sendo aplicada em
Barcelona, e por isso convidamos representantes da cidade”, disse.

Foto de Ana Castilhos, do http://mukifuchic.blogspot.com

TODO MUNDO Engenharia Civil foca sustentabilidade em Curitiba

O LUGAR O Parque Barigui, onde serão os eventos. Curitiba e o Brasil sediam
pela primeira vez congresso e encontro
ibero-americano de engenheiros civis

Mobilidade
profissional
será destaque
Segundo Perracini, há grande interesse de todos os profissionais para que
sejam facilitadas as atividades fora de
seus países.
“Esse é um tema palpitante, muito
complexo. No caso de Portugal, a Ordem
de Engenheiros está empenhada em conseguir ampliar esse relacionamento e essas possibilidades de atuação fora e aqui
no Brasil nós temos estudado o assunto,
embora dependa muito para reconhecimento do profissional, para ele poder
atuar aqui, de reconhecimento por instituição de ensino, então passa pela área
educacional, pela área do MEC”, concluiu.
LEIA MAIS
A história do
processo
de inserção
internacional da
Abenc.
http://bit.ly/rpiy65

AVANÇO PR ganha até 2014 terminal para 500 mil contêineres/ano

Um porto para crescer
O projeto prevê a construção de um
cais de mil metros de extensão, por
36 metros de largura, destinado
à atracação de três navios porta-contêineres com até 16 metros
de calado. O pátio de armazenagem
possui 450 mil m2.

Fabio Scremin/APPA

Com relação aos equipamentos principais, está planejada a aquisição
de seis portêineres super post-panamax, para as operações de cais,
e a aquisição de 24 transtêineres,
para as atividades de movimentação
e organização das pilhas de armazenagem no pátio.

por Adriane Schmitt
Até 2014 o Paraná deve dar um grande passo no desenvolvimento portuário.
Até lá, entra em funcionamento o TCPR
(Terminal de Contêineres de Pontal do
Paraná). O porto privado apenas para contêineres dará ao estado vantagens competitivas em exportação, importação e navegação de cabotagem. “O TCPP está na fase
de projeto e deve atender exclusivamente
o transporte de produtos industrializados”,
explica João Guilherme Reichmann Ribeiro – da JCR Administração e Participações
– responsável pelo projeto do TCPP. “Hoje,
para transportar papel e peças de aviões,
por exemplo, é preciso buscar portos em
outros estados”, lembra. Com a construção
inicial de dois berços de atracação, o terminal permitirá a movimentação de 500 mil
contêineres por ano. “A escolha do espaço
que pertence ao grupo há mais de 50 anos
em Pontal do Paraná se deve ao ótimo calado que o local oferece, com opção para

atender os grandes navios que não podem
acessar a baía de Paranaguá”, explica João
Guilherme. “A área fica na entrada do Canal da Galheta e possui profundidades naturais que chegam até a 24 metros”. Com
esta profundidade, o TCPP poderá receber
navios com capacidade para até 12 mil contêineres.
O porto deve atender inicialmente Paraná, Santa Catarina e parte de São Paulo.
Vem suprir a necessidade da ampliação de
terminais. “O Brasil está carente de novos
portos. Os que existem hoje estão superlotados. E não descartamos a possibilidade da
ampliação com novos berços”, diz Ribeiro.
O responsável pelo projeto lembra que
Pontal sairá ganhando, com a vinda de novas empresas. “A estimativa é de que sejam
gerados de 4 a 5 mil novos empregos, o que
deve aumentar em 30% a arrecadação.”
Para o estado, a grande vantagem é a
facilitação da cadeia logística. “Todo o processo será dentro do Paraná, o que poderá
diminuir o tempo e a despesa”, conclui.

LEIA MAIS
Na foto, terminal
de contêineres do
Porto de Paranaguá, que ganhou
mais quatro linhas,
ampliando de 16
para 20 as unidades, mais um
reforço no setor
portuário de logística do estado
http://bit.ly/qtNDyG
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O que prevê o TCPR
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A ESTRUTURA

TCPR vai melhorar logística, gerar pelo menos
5 mil empregos e incrementar economia estadual
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SALTO Brasil lança o revolucionário Plano Nacional de Eficiência Energética

Uma revo
Novidade mexe em
toda a sociedade e
pede participação
ativa dos profissionais
do Sistema
CONFEA/CREAs
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por Luiz Carlos Beraldo
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Depois de passar por um processo de
consulta a diversos setores envolvidos direta ou indiretamente, e contando com
participação de institutos de pesquisas,
universidades e entidades de classe, está
na reta final para ser lançado pelo Ministério das Minas e Energia o PNEf (Plano
Nacional de Eficiência Energética).
Resultado da preocupação crescente
da sociedade com o uso racional da energia
elétrica, o plano é a resposta natural à mudança de hábitos desencadeada a partir da
primeira crise do petróleo, dos anos 1970, a
preocupação global com sustentabilidade e
com o aquecimento global e, mais recente-

mente, com os apagões de energia no Brasil, em 2002, 2005, 2007 e 2009.
O plano consolida programas já
existentes, como o Procel (Programa
Nacional de Conservação de Energia) e
o Conpet (Programa Nacional de Racionalização do Uso de Derivados de Petróleo e do Gás Natural). Foi desenvolvido
com participação de colaboradores permanentes, como o Ministério de Minas
e Energia, Centrais Elétricas Brasileiras
S.A, Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, Petrobras, EPE (Empresa de Pesquisa Energética), INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial) e UNIFEI (Universidade Federal de Itajubá), além de
outros 36 participantes convidados.
Uma das principais metas do programa é conseguir reduzir em 10% o consumo-base de energia elétrica do país, previsto para 2030, cujas projeções indicam
que será da ordem de 1 milhão de GWh,
ou seja, mais que o dobro dos 441.091
GWh a serem atingidos este ano.
O CREA-PR teve participação decisiva na formulação das sugestões encaminhadas pelo sistema CONFEA. Boa
parte das sugestões foram coletadas e

encaminhadas pela CEEE (Câmara Especializada de Engenharia Elétrica) do
CREA-PR. “O plano traz para população
economia de energia que vai se refletir em
ganhos para o meio ambiente e melhoria
da qualidade de vida”, diz o coordenador
da CEEE, eng. eletricista Antônio Carlos
Dequech José. Sérgio Luiz Cequinel Filho,
conselheiro e membro da Câmara, avalia
o plano como sendo “a maior evolução já
ocorrida no país nas últimas décadas. Terá
impacto positivo em diversos setores e atividades, na economia e até nos hábitos de
consumo e de comportamento da sociedade em relação ao uso de produtos que
consomem energia”.
Mas acrescenta: “Quando se fala em
eficiência energética, a tendência é pensar em racionamento. Não se trata disso. Ao contrário, o objetivo é conseguir
racionalizar e otimizar ao máximo todo
o processo, para que tenhamos maior
eficiência em todos os elos da cadeia, a
começar pela produção, passando pelos
produtos que consomem energia, até
chegar aos usuários finais. Mas ninguém
terá que abrir mão do conforto, segurança nem de qualidade de vida proporcionado pelo uso da energia”.

Leandro Taques

UM E OUTRO
Sérgio Luiz Cequinel Filho, conselheiro e
membro da CEEE (Câmara Especializada de
Engenharia Elétrica do CREA-PR). Para ele,
“é importante a participação do CREA-PR nas
questões de eficiência energética em função da
garantia de uma prestação de serviço de qualidade e na busca pela valorização do profissional
habilitado, gerando assim maior credibilidade ao
profissional contratado e aumento da confiabilidade para quem contrata”, afirma

FOCO Principal contribuição foi no setor de edificações, com definição das ARTs

CONFEA/CREAs teve participação ativa
AS NOVIDADES EM EDIFICAÇÃO

Tipos de obra já disponíveis para anotação de ARTs
1 Eficientização de energia elétrica
2 Fontes de energia tradicionais, alternativas e renováveis
3 Impactos ambientais na geração, transmissão e distribuição de energia
4 Diagnóstico energético
5 Sistemas e métodos de conservação e conversão de energia
6 Análise tarifária de energia elétrica
7 Gestão, regulação e comercialização de energia
8 Ecoeficiência na utilização da energia elétrica
Cada tipo de obra acima pode ter no mínimo um e no máximo os oito serviços abaixo:
35 Projeto
50 Execução
59 Laudo Técnico
163 Avaliação / Vistoria / Perícia

165 Supervisão / Coordenação / Orientação
166 Assistência / Assessoria / Consultoria
167 Direção de Obras / Serviços
170 Gerenciamento de Obras / Serviços

O custo da ART será sobre o valor do serviço

O consumo de energia no país
47,6%

Indústria

Residências

14,2%
Comércio

8,2%

4,3%

Setor Público

Agropecuária

4,2%

LEIA MAIS
Confira na íntegra e baixe o Plano Nacional de Eficiência Energética. http://bit.ly/pUwYmo

Energia

0,4%
Transporte

CREAPR

22,1%
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O plano contempla a eficiência energética em diversos aspectos e setores. Entre os principais tópicos estão os setores
da indústria e das pequenas e micro empresas, o setor de transportes, a educação,
as edificações, os prédios públicos, a iluminação pública, o saneamento. A participação do CREA-PR relaciona-se principalmente ao setor de edificações, mais
especificamente na definição das ARTs
(Anotações de Responsabilidade Técnica)
e na capacitação dos profissionais para verificar e fiscalizar a adequação de edificações ao plano, segundo Sérgio Cequinel.
Ele observa que a conformidade será
verificada tanto nas edificações já existentes como nas em construção, contemplando três etapas principais: a energia
consumida quando da construção, a energia consumida pelas atividades fins dos
prédios e uso dos equipamentos, e a energia consumida pelas edificações durante
seu uso pelas pessoas que as habitam ou
utilizam para trabalhar ou produzir bens
e fornecer serviços.
Foram implementados tipos de obras
relativos à Eficiência Energética para fins
de registro de ARTs destas obras. Confira
ao lado.
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Roosewelt Pinheiro/Abr

FARTURA E RISCO
Colheita de soja, um dos produtos agrícolas que o Brasil se destaca no
mercado mundial. Dependência de insumos como fosfato pode inibir produção

FOSFATO Brasil é o 40. consumidor mundial e só o 60. produtor

O mapa da mina
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Projeto busca identificar jazidas do minério,
essencial na produção agrícola brasileira
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O consumo de fertilizantes cresce de
forma significativa no Brasil. Hoje, o país é
o quarto consumidor mundial, atrás apenas
da China, da Índia e dos Estados Unidos.
O fosfato é uma das principais matériasprimas para a fabricação de insumos, ao
lado do enxofre e do potássio, grupo designado como agrominerais. Mas a extração
de rocha fosfática no Brasil está aquém da
demanda pelo mineral. Segundo dados do
Instituto Brasileiro de Mineração, o país é
o sexto maior produtor de fosfato. Atingiu
cerca de 6 milhões de toneladas de concentrado em 2010, volume equivalente a
3,7% da produção mundial. A China lidera
a produção do minério, com 55 milhões de
toneladas, seguida pelos Estados Unidos,
Marrocos, Rússia e Tunísia.

Para ampliar as reservas brasileiras e reduzir a dependência externa no suprimento
de fosfato, um elemento estratégico para o
setor agrícola, o CPRM (Serviço Geológico
do Brasil) desenvolve desde 2009 o projeto
Fosfato do Brasil. A meta é identificar potenciais mineralizações e estimular a produção doméstica. A pesquisa inclui o uso de
métodos de prospecção geofísica, mapeamento espectral, prospecção geoquímica e
estudos laboratoriais, com análise integrada
em SIG (Sistema de Informações Geográficas). Os trabalhos de campo para pesquisa
de fosfatos pela CPRM ocorrem na Bahia,
Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Roraima, São Paulo e Tocantins.

Os pesquisadores do projeto, por
meio de um acordo de cooperação entre
a CPRM e a Acadia University, do Canadá, passaram por um treinamento em
fosfogênese. O curso, em Salvador (BA),
foi ministrado pelo professor doutor Peir
Pufahl. A aulas teóricas e de campo englobaram a apresentação e discussão dos
resultados das áreas de pesquisa de fosfato
sedimentar do Projeto Fosfato Brasil e visitas técnicas a áreas de pesquisa do projeto. Ainda, caracterizações dos depósitos
de fosfato cretáceos dos estados da Paraíba
e Pernambuco e os depósitos neoproterozóicos associados ao Grupo Bambuí. Também foram visitadas as minas de Campos
Belos, em Tocantins/Goiás, mina de Lagamar e mina de Rocinha.

LEIA MAIS

A história do Serviço
Geológico do Brasil, com
mais de 500 profissionais
das áreas técnicas.b
r http://bit.ly/q6tujQ

FONTE DE GARIMPO Para Fabro Dias, da Mineropar, PR merece atenção do projeto

CAMINHO
O geólogo Marcos Vitor Fabro Dias, da
Mineropar: no Paraná, regiões do Vale do
Ribeira, Banhadão e Barra do Itapirapuã
têm depósitos de fosfato

CREAPR

A exploração comercial do minério
é determinada pelo teor e pela forma de
ocorrência. Para que as apatitas estejam
disponíveis para o uso na agricultura, é necessário o uso de ácidos. Um beneficiamento caro, só viável economicamente quando
a concentração de fosfato é alta. Já as rochas sedimentares são mais solúveis, com
elaboração para a forma final mais simples,
bem como a absorção pelas plantas.
Segundo Fabro Dias, o Paraná possui depósitos de fosfato, em especial as
regiões do Vale do Ribeira, Banhadão e
Barra do Itapirapuã. “São áreas que têm
grandes possibilidades e mereceriam um
estudo aprofundado pelo projeto Fosfato
do Brasil da CPRM. Todos os ambientes
favoráveis devem ser alvos de investigação, inclusive algumas formações da Bacia do Paraná”, ressalta.
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Nosso país ocupa um importante
papel na produção agrícola e precisa ser
autossuficiente. Daí a importância de um
projeto como o Fosfato do Brasil”, afirma o Geólogo Marcos Vitor Fabro Dias,
da Mineropar. Ele conta que o fosfato é
encontrado tanto em rochas de origem
ígnea, as chamadas apatitas, quanto sedimentar, denominadas fosforitas. No Brasil, a apatita representa 80% das reservas,
ao contrário do resto do planeta, onde a
mais comum é a fosforita.
A extração do minério é feita com
a fragmentação da rocha fosfática, independentemente da origem ígnea ou
sedimentar. “Com a moagem é extraído
o material estéril e o mineral é concentrado. Depois é preciso passar por processos
químicos e térmicos para se obter o produto final”, explica o geólogo.

Leandro Taques

Campo pede autonomia
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profissão & Mercado
“mágico” Antes de chegar ao mercado, todo produto tem engenharia química

Da matéria-prima ao produto final
Profissional integra área da engenharia voltada
ao desenvolvimento de processos industriais

Antes de chegar ao mercado, produtos como combustíveis, medicamentos,
cimento, papel e celulose, alimentos, bebidas e muitos outros passam por transformações químicas. A matéria-prima
depois de processada chega às prateleiras
dos supermercados ou aos postos de combustíveis pronta para o consumo. Todo
esse trabalho é desenvolvido pelo engenheiro químico. O profissional faz parte
da área da engenharia voltada ao desen-

Perfil
do estudante
No curso de Engenharia Química os
alunos aprendem cálculo, física e
química, ferramentas básicas para
as disciplinas fundamentais. Também
estudam a movimentação dos fluídos, transporte de energia e matéria.
Como funcionam os reatores, destiladores, trocadores de calor, secadores
e outros. É preciso raciocínio abstrato e analítico.

volvimento de processos industriais.
E a procura pela profissão só cresce.
O vestibular do ano passado da UFPR
(Universidade Federal do Paraná) teve
relação candidato/vaga de 9,99. O número de vagas aumentou de 88 para
108. Um dos motivos é a procura pela
área da engenharia e a oferta de trabalho
relacionada a petroquímica, biocombustíveis, meio ambiente, aditivos químicos
e produtos farmacêuticos.
Segundo o engenheiro químico e coordenador do curso Alexandre Knesebeck,

Mercado de trabalho crescente
O engenheiro químico pode trabalhar na área pública ou privada, institutos de pesquisa, laboratórios e na agroindústria. Também pode atuar na área de pesquisa, projetar e dirigir a construção
e montagem de usinas de reciclagem e tratamento de rejeitos. Um termômetro para o mercado em
alta é o aumento do número de programas de trainee - estágio anterior ao emprego.
Fabio Batista é aluno do 70 período de Engenharia Química da UFPR. Quando cursava o ensino
médio, ouvia histórias sobre as “alquimias” realizadas pelo pai de um amigo, engenheiro químico.
Gostou do assunto e foi procurar mais informações na Feira de Profissões da universidade. Prestou
vestibular e não se arrepende da escolha. “Acredito que a demanda por profissionais qualificados
só vai aumentar. Estou bastante otimista”, diz.
Leandro Taques

por Ana Paula moraes

há destaque para as disciplinas práticas,
além das disciplinas estruturantes. O curso conta com laboratórios tradicionais de
física e química e com quatro disciplinas
independentes de práticas da engenharia
química. “Procuramos mostrar aos alunos
o funcionamento dos processos”, destaca.
O professor se interessou pela engenharia química porque é “fascinante descobrir como a madeira se transforma em
papel, reagentes químicos em remédios e
cana-de-açúcar, em combustível.”
O curso oferece ainda projetos de iniciação científica e mobilidade acadêmica
com universidades da França e Alemanha. A duração é de 5 anos e os alunos
têm aula em período integral, no campus
Politécnico, em Curitiba.

onde estudar
UFPR - Curitiba
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PUC PR - Curitiba
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Unioeste - Toledo
UEM - Maringá

OTIMISMO O engenheiro químico e coordenador do curso, Alexandre Knesebeck, e Fabio Batista,
aluno do 70 período: “Acredito que a demanda por profissionais qualificados só vai aumentar”, diz Fabio

dE PONTA

Novidades a seu favor

Modelo Instituições desenvolvem moradia-conceito em eficiência energética

A casa ecológica
Uma parceria entre a UFSC/LABEEE
(Universidade Federal de Santa Catarina/
Laboratório de Eficiência Energética em
Edificações), Eletrobrás e Eletrosul deu origem ao projeto Casa Eficiente, que investe
na eficiência energética.
O engenheiro eletricista do Setor de
Eficiência Energética da Eletrobrás, Éverton
Leandro Alves, lembra que as edificações
respondem por uma porcentagem considerável do consumo total de energia no país.
“A Casa Eficiente é um projeto pioneiro, que consiste em uma edificação em formato de residência com a função tanto de
laboratório de estudos de eficiência energética como de vitrine de demonstração dos
conceitos e tecnologias relacionadas”, diz.
O projeto da Casa Eficiente foi avaliado pela CERTI (Fundação Centros de
Referência em Tecnologias Inovadoras) e

recebeu nota máxima de eficiência nas três
fases de análise: Fase de Projeto, Fase de
Simulação e Fase de Edifício, conquistando
três etiquetas de eficiência genética com o
nível “A” do PBE (Programa Brasileiro de
Etiquetagem).
Esse foi o primeiro processo de etiquetagem para um edifício com características
residenciais feito por um OI3E (Organismo
de Inspeção de Eficiência Energética em
Edificações). “Ao se atentar à inserção da
eficiência energética em prédios, principalmente na fase de projeto dos mesmos, um
novo nicho do mercado imobiliário começa
a se consolidar gradualmente. A etiqueta
agrega valor ao prédio, o que é bom para o
meio ambiente, para quem compra e para
quem vende”, complementa Alves. Para
ele, a conscientização de uma sociedade que
se preocupa mais com o seu planeta e recursos será um importante fator para que
as obras civis tenham sucesso e aceitação.

Os detalhes do projeto
O projeto arquitetônico da Casa Eficiente
foi concebido para apresentar tecnologias de
ponta, de eficiência energética e uso racional
da água. “Diversas estratégias de adequação
climática, aproveitamento da ventilação e da
luz natural foram adotadas como alternativas
ao uso da refrigeração e iluminação artificiais”,
explica o engenheiro eletricista Éverton Leandro
Alves: Confira:
1. A energia solar térmica é aproveitada
para aquecer a água e condicionar a temperatura dos ambientes no inverno, além
do aquecimento da água da torneira da
cozinha e do chuveiro.
2. A energia fotovoltaica, com o uso de
um sistema de painéis no telhado da edificação, gera energia elétrica conectada à
rede.
3. Outra estratégia do projeto reduz o
impacto com uso eficiente da água. Para
isso, aproveita a água da chuva para fins
não potáveis (máquina de lavar roupas,
vaso sanitário, tanque e torneira externa).
4. Além disso, possui sistema de reuso
de águas. Efluentes recebem tratamento
biológico por zona de raízes e podem ser
utilizados na irrigação do jardim da Casa.

SUCESSO ECONÔMICO
A Casa Eficiente, avaliada pela CERTI
(Fundação Centros de Referência em
Tecnologias Inovadoras) e que recebeu nota
máxima de eficiência nas três fases de
análise: Projeto, Simulação e Edifício,
conquistando três etiquetas de eficiência
genética com o nível “A” do
PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem)

CREAPR

por Adriana Mugnaini

COMO FUNCIONA

Revista

Projeto traz formas eficientes para o consumo de
energia elétrica e de água em construções civis
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PLURAL

Um tema, duas opiniões

OPINIÕES Sérgio Cequinel Filho e Ivo Pugnaloni falam sobre a novidade no setor energético

O PNEf e suas consequências
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA e o CREA-PR

o gambá é quem deve cuidar do galinheiro

O CREA-PR, por ser signatário aos Princípios do Pacto Global, tem
em seus compromissos incentivar a todas as organizações ligadas ao Sistema
CONFEA/CREA a participarem do enorme desafio das questões que envolvem a sobrevivência e zelo do planeta para as próximas gerações, já que
a engenharia e desenvolvimento sustentável caminham juntos. A eficiência
energética pode ser um dos caminhos que interligam o conhecimento e aplicação da engenharia com os conceitos de sustentabilidade.
A iniciativa do CREA-PR, por meio da constituição do Grupo de Trabalho em Eficiência Energética, tem como objetivo alinhar os interesses que
surgirão em função da responsabilidade técnica e econômica, por meio da
otimização energética e inúmeros desafios de consultoria, prestação de serviços técnicos, inovação tecnológica e pesquisa, além das linhas de crédito
ou financiamentos que serão proporcionados.
Diante disso, o Sistema CONFEA/CREA pode ser um parceiro, tanto
na disseminação do PNEf nas universidades por todo o Paraná e procurando
valorizar o profissional devidamente habilitado em E.E., e defender as empresas dos serviços e produtos de baixa qualidade.
Nesse aspecto, a soma de esforços, junto com o CREA no apoio e acompanhamento do PNEf, premiará os profissionais e empresas que lutam
constantemente com a concorrência informal e desleal. Isso fará com que
as expectativas não acabem no afastamento definitivo das empresas que se
mostrarem interessadas pelos serviços e produtos em E.E. Contudo, a mais
terrível das consequências está relacionada ao descrédito pelos próprios profissionais do sistema ligados aos serviços de otimização energética.
No PR, onde diversas empresas de consultoria atuam há muito tempo,
observa-se que há uma atenção especial com relação às mudanças no PNEf.
As ações em eficiência energética atreladas às metas da sustentabilidade,
fazem com que sejam geradas ainda mais expectativas e oportunidades.
Nesse contexto, as vantagens surgirão para as pequenas, médias e grandes empresas. E estas empresas âncoras, por possuírem um maior consumo
e demanda contratada de energia e oferecerem inúmeras possibilidades de
prestação de serviços podem, por meio de seus contratos, exigirem que seus
fornecedores as acompanhem nos indicadores de sustentabilidade.
As condições favoráveis parecem que agora estão batendo à porta dos
que conseguem enxergar que conservar energia não está na perda de conforto ou redução na produção, mas sim na simples observação de que o
desenvolvimento sustentável dentro das empresas está fortemente ligado a
um dos pilares da sustentabilidade que tem atraído muitos, que é o econômico-financeiro.

A Lei 9991/00, que estabeleceu o programa nacional de eficiência
energética é a principal causa dos baixíssimos resultados alcançados até
aqui pelo Brasil: menos de 0,5% de economia nos últimos onze anos.
Em primeiro lugar, porque a lei atribuiu às distribuidoras de energia, (que naturalmente são interessadas em vender cada vez mais), a
administração do programa que deveria reduzir o seu consumo.... Ou
seja: a lei colocou o gambá para vigiar o galinheiro.
Em segundo lugar porque a lei, ao invés de estimular todos os empresários e consumidores individuais do Brasil a trocarem equipamentos
por outros mais eficientes para economizar dinheiro (por exemplo, reduzindo impostos sobre equipamentos usados em projetos de aumento
de eficiência, como em outros países) deu às distribuidoras o poder de
escolher quais serão os consumidores que farão as substituições de equipamento gratuitamente, à custa dos outros 62 milhões de consumidores, que pagam 1% a mais em suas contas de luz, com essa finalidade.
Evidentemente, 99,99% dos consumidores nem fica sabendo que
essa lei existe, pois as distribuidoras que gastam bilhões em propaganda, praticamente escondem a sua existência. Mas um clube de elite em
Curitiba, por exemplo, já foi contemplado.
Promulgada por FHC, basta ler a lei 9991/00 para compreender a
forma como o governo daépoca buscava favorecer os grupos estrangeiros
que compraram, com financiamento do BNDES, as distribuidoras que
hoje atendem quase 70% do lucrativo mercado de energia no Brasil.
Vale notar que essas empresas não investiram nada em geração nova,
provocando o apagão de 2001 e com isso tiveram mais lucro, já que os
contratos de concessão, elaborados pela ANEEL, traziam uma cláusula
que obriga os consumidores a indenizá-las em caso de perdas de faturamento. E foi assim que elas ganharam, sem vender um só kWh, mais 52
bilhões de reais, que todos nós pagamos, como “seguro-apagão”.
Por isso, sem uma reforma do setor elétrico não há a menor chance do nosso Brasil perder o posto de vice-campeão mundial da energia
elétrica mais cara, atrás apenas da Itália, o país de Berlusconi. E muito
menos que o nosso programa de expansão do setor elétrico (PDEE) tenha sucesso quando prevê que em 2020, 10% da energia provenha do
aumento da eficiência energética... Afinal, com a lei 9991/00, não há
para as distribuidoras o menor risco de que isso venha a acontecer. E os
gambás podem continuar sossegados, cuidando dos seus galinheiros...
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