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Como o Programa Agricultura de Baixo Carbono 
pretende incentivar produtores rurais a adotarem 
técnicas agrícolas sustentáveis e, com isso, reduzir 
a alarmante emissão de gases de efeito estufa

• Os compromissos 
e metas de Joel 
Krüger, novo 
presidente do 
CREA-PR

• Sistema em 
Cascavel integra 
funcionalidades 
e informações do 
Google Maps

• Academia 
Guatupê ganha 
rampa e complexo 
terá banheiros 
adaptados
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12
O engenheiro civil Joel Krüger assume a presi-
dência do CREA-PR com compromissos cla-
ros e metas para levar o Conselho a um novo 
patamar. Também nas páginas 16 e 17, confira 
mais sobre os objetivos do novo presidente.

A favor do reconhecimento
30 CRQ

Proposta inova na área da fiscalização 
das profissões regulamentadas.

Leia outras notícias e acompanhe a 
parceria no site do CREA-PR.

Mudanças a favor da vida
40 Novo código de segurança

Nova legislação incorpora o que há de 
mais moderno no mundo.

O novo código e as três grandes 
mudanças que ele traz.

Decisão de resultados
38 Valorização profissional

Prefeituras que investem em engenheiros 
têm resultados mais rápidos.

Conheça o “Casa Fácil”, do CREA-PR, 
que já beneficiou 150 mil famílias.

Vale o que impacta
32 Prêmio Inove 

CREA-PR reconhece trabalhos 
voltados à melhoria da fiscalização. 

Informe-se mais sobre o 
Prêmio Inove no site do CREA-PR.

Novo urbanismo
24 Georreferenciamento

Sistema integra funcionalidades 
e informações do Google Maps.

O documento Cadastro Territorial como 
Instrumento de Sustentabilidade.

O campo na era verde
20 Plano ABC

Programa Agricultura de Baixo Carbono 
incentiva técnicas sustentáveis.

A íntegra do Plano ABC, de incentivo à 
produção agrícola sustentável.

A nova Academia Guatupê
26  Acessibilidade

Prédio administrativo ganhou rampa e 
complexo terá banheiros adaptados.

Criada em 2001, Universidade Estadual 
ainda não foi implantada.

Renovado e reforçado
29 Obras públicas

Convênio entre CREA-PR e Tribunal de Con-
tas do PR é estendido e ampliado.

Ambiciosa, meta agora é obter um retrato 
de cinco mil obras no estado. 

Referência nacional
28 CREAjr-PR

Meta é colaborar com a formação e conec-
tar estudante com o sistema profissional.

Eleitos em dezembro serão empossados 
em abril. Saiba quem são.
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Mais seções

8 EXPRESSO Federação e CREA-
PR fiscalizam estádios do PR para o 
Campeonato Estadual.

6 CARtA  Numa reflexão sobre os 
desafios e metas frente ao CREA-PR.

18 GUIA CREA
Anuidade reforça os compromissos do 
CREA-PR com a qualidade dos serviços.

34 ARTIgOS TéCNICOS
Leia três artigos escritos por 
profissionais da área de tecnologia.

44 PROFISSÃO e MERCADO 
A Engenharia Sanitária cresce e 
abre novos campos de atuação num 
mercado aquecido.

43 ARTIgO JURÍDICO
A contribuição ambiental em análise 
pela área Jurídica do Conselho.

46 PLURAL O presidente Luiz 
A.C. Lucchesi, do departamento de 
Solos e Engenharia Agrícola da UFPR, 
e Erikson Chandoha, secretário do 
Ministério da Agricultura, falam sobre 
o Plano ABC.

45 DE PONTA Casa Popular de 
Plástico usa garrafas PET é solução 
barata e já foi até premiada.

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

fale com a gente
1. Pelo site  www.crea-pr.org.br, link Fale 
Conosco 
2. Pelo Twitter twitter.com/CREA_PR
3. Pelo Facebook facebook.com/creapr
4. Endereço Rua Dr. Zamenhof, 35, 
Alto da Glória, Curitiba-PR 
CEP 80.030-320

CREAPR 
nas mídias sociais

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

2 Código Florestal  Prós e contras da nova lei na 
opinião de engenheiros agrônomos e ambientais.

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

14 PALAVRA Joel Krüger traça 
um roteiro de como será sua gestão 
e apresenta sua proposta para que o 
Conselho avance ainda mais.12

20

Sisitema fiscaliza estrangeiros
42 Ação

Ação do CREA-PR verifica e formaliza traba-
lho estrangeiro em todo o estado.

28
40

Saiba mais sobre matérias e ações 
do Conselho de Engenharia e Agro-
nomia (CREA-PR) seguindo a página 
no twitter - twitter.com/CREA_PR e 
Facebook - facebook.com/crea-pr
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Informação que interessa e a opinião de quem lê

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

Curitiba
10, 11 e 12

Curitiba
30

Londrina
13

Curitiba
27

ABRIL

MARçO

para se aprimorar

Este ano o CREA-PR fará um evento único integrando a Agenda 
Parlamentar, Inspetores e estudantes. Nos dias 10 e 12 os 
públicos terão palestras em conjunto e também específicas. No 
dia 11 acontece o encontro da Agenda Parlamentar na Assembleia 
Legislativa com visita ao gabinete dos deputados e pronuncia-
mento do presidente do CREA-PR, engenheiro civil Joel Krüger no 
grande Expediente. O local ainda será definido. Acompanhe mais 
informações pelo site do CREA www.crea-pr.org.br

O curso de Engenharia de Segurança Contra Incêndio e Pânico da PU-
CPR faz dos profissionais habilitados conhecimedores para gerenciar, 
projetar eatuar em situações de sistemas preventivos contra incêndio 
e pânico. Aulas presenciais, quizenais. Os profissionais afetos ao 
CREA poderão apostilar o título de Especialista
e/ou gerar atribuições específicas conforme Resolução 1010 CON-
FEA.  ww.pucpr.br/especializacao/

Promoção do SENAI de Londrina tem por objetivo formar 
profissionais com visão em automação industrial e novas 
tecnologias de forma integrada através de redes industriais, 
atualizando os conhecimentos de técnicos nas empresas e 
inserindo-os no novo contexto tecnológico. Inscrições até 
31/03 www.pr.senai.br/senailondrina. 

O Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná - Senge-PR em 
parceria com o IPOg oferece o curso para capacitar profissionais, 
por meio do desenvolvimento de um conjunto de competências na 
área de gestão de projetos voltados para as áreas de engenharias 
e arquitetura e profissionalizar para atuação no gerenciamento 
de projetos, com base nos pressupostos das melhores práticas 
do “Project Management Institute (PMI). Matrículas até 27/04. 
aeatoo@crea-pr.org.br

Agenda Parlamentar, Fórum 
de Inspetores e Encontro CREAjr-PR

Engenharia de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Pós-graduação em Automação Industrial

MBA Gestão de Projetos 
em Engenharias e Arquitetura

Cursos que interessam a você
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para ler

para navegar Sites que têm valor

Elementos do Direito Ambiental

Livros que valem a pena palavra do leitor 
A sua opinião

CREA-PR

Meu nome é Luiz Henrique Maleski. Sou eng. civil e estou formado 
desde 1990. Antes de tudo, acho que o CREA-PR deveria explicar aos 
profissionais o por quê de um aumento de mais de 50% entre um ano e 
outro. O mero fato de haver uma permissão para que isto ocorra, como 
cita a primeira frase do e-mail enviado pelo Boletim Creanet, comunican-
do estes valores, não justifica a decisão do Conselho. Se não há dúvida 
com relação a isto, sobre ser certo ou errado um aumento de 50%, 
peço que executem uma enquete na página do CREA-PR com a seguinte 
pergunta: “Você acha correto o valor proposto para a anuidade de 2011?” 
e as respostas “sim”, “não” e “não sei opinar”. Acrescentem ainda um 
espaço para comentários e aí sim receberão sugestões úteis para nosso 
Conselho. Acho que há coisas muito boas no CREA-PR. A iniciativa do 
CD de profissionais; o modo como se é atendido, tanto pessoalmente 
quanto por telefone; o boletim de divulgação de cursos são excelentes. 
Mas acho também que quando se fala em transparência, ética e outros 
valores, estas palavras devem ser aplicadas a todos os assuntos. Simples 
assim. Agora, outra questão. Não há clareza e não se consegue achar o 
local de acesso para a impressão do boleto da anuidade. Parece ser um 
ponto a ser melhorado no site. Se puderem publicar este texto em sua 
íntegra na revista, agradeço. 

Engenheiro Civil Orçamentista Luiz Henrique

CORREçÃO   

Só corrigindo uma informação errada na revista dnúmero 72. A 
Universidade Estadual de Maringá oferece as opções de licenciatura 
e bacharelado em Geografia. Já a UNIOESTE, campus Marechal 
Cândido Rondon, somente licenciatura. 

geógrafo Bruno Aurelio Camolezi

TéCNICOS

Segue sugestão de tema/assunto a ser abordado na Revista 
CREA-PR. Por que as prefeituras não abrem vaga nos 
concursos para profissionais de nível técnico, uma vez que 
é visível a necessidade desses profissionais? O máximo 
que uma prefeitura ou outra contrata é um técnico em 
segurança. Por que não técnicos em eletrotécnica, eletro-
nica, eletromecânica, edificações e áreas afins? Não existe 
necessidade desses profissionais nas prefeituras? Acho 
que a existência de técnicos teria umimpacto nos serviços, 
com benefício para a população. Seria muito interessante 
se tivéssemos alguma matéria na revista sobre o assunto. 
Agradeço a atenção!

Werner Mainardes, Técnico em Eletrônica

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

Construção civil e o o direito
Tem a coordenação dos advogados Alfredo de Assis Gonçal-
ves Neto e Leonardo Sperb de Paola. Por ser uma atividade 
em franco crescimento no país, é natural que se multipliquem 
os problemas jurídicos do setor. O manual tem o intuito de 
preencher esta lacuna e colaborar com o desempenho da ativi-
dade, respeitando todas as exigências legais. Entre os temas 
do livro, Estruturas Empresariais e Negócios Imobiliários. 

De Anderson Furlan e William Fracalossi, fornece uma 
abordagem ampla da matéria. Os capítulos levam em conta 
os principais tópicos do Direito Ambiental abordados pela 
doutrina e cobrados em concursos públicos. Em cada um de-
les o leitor encontrará as noções doutrinárias básicas a respeito 
do tema tratado, a indicação das normas pertinentes, os pre-
cedentes jurisprudenciais atuais e questões de concursos, para 
que possa consolidar o aprendizado mediante a sua solução. 

Um site exclusivo para agrônomos, 
“Agronomia, O Portal da Ciência e 
Tecnologia” explica sua missão: Pro-
curamos transmitir conhecimentos e 
tecnologias para o desenvolvimento 
sustentado do complexo produtivo 
da pecuária, integrando planta, ani-
mal, ambiente e o homem. Traz arti-
gos científicos, produtos selecionados, 
consultoria profissional, além de links 
úteis, parceiros e, claro, notícias e uma 
área para contato. Acesse via   www.
agronomia.com.br

O site Engenharia Civil é um portal por-
tuguês com todo tipo de informação útil 
para o profissional e o estudante. Tem 
várias áreas. Na parte superior, notícias, 
softwares, notificação, calculadora, fó-
runs, vídeos, dicionário, rankings, em-
pregos e uploads. Na aba esquerda, os 
links superiores são divididos em subte-
mas. Na esquerda, uma série de artigos. 
No final da página, traz top de univer-
sidades, projeto e consultoria, constru-
toras e maiores construtoras internacio-
nais. Acesse www.engenhariacivil.com

Enhenharia Civil Agronomia

ACESSE          .crea-pr.org.br
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CREAPR

Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba-PR, CEP 80.060-240
e-mail comunicacao@crea-pr.org.br 
site www.crea-pr.org.br 
Fones (41) 3350-6700 ou 0800-410067

CÂMARAS ESPECIALIZADAS
Câmara Especializada de Engenharia Mecânica
Coordenador: Engenheiro Mecânico Nelson Hidemi Okano
Secretário: Engenheiro Mecânico Silmar Brunatto Van Der Broocke
Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas
Coordenador: Técnico em Geologia Roberto Eustáquio dos Anjos Santiago
Secretário: Geólogo Jairo de Lara Filho
Câmara Especializada de Engenharia Química
Coordenador: Engenheiro Químico Ernesto Galvão Ramos de Carvalho
Secretário: Engenheiro Químico Renato João Sossela de Freitas
Câmara Especializada de Engenharia Civil
Coordenador: Engenheiro Civil Newton Rogério Rutz da Silva
Secretário: Engenheiro Civil Massanori Hara
Câmara Especializada de Agronomia
Coordenador: Engenheiro Agrônomo Luiz Antônio Correa Lucchesi
Secretário: Engenheiro Agrônomo Gilberto Guarido
Câmara Especializada de Engenharia Elétrica
Coordenador: Engenheiro Eletricista Aldino Beal
Secretário: Engenheiro Eletricista Jorge Irineu Demétrio
Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho
Coordenador: Engenheiro de Segurança do Trabalho Flávio Freitas Dinão
Secretário: Engenheiro de Segurança do Trabalho Élbio Gonçalves Maich

Realização Toda Editora Av. Cândido de Abreu, 526 
Torre B, sala 1502 | Curitiba (PR) | (41) 3236-2141
toda@todaeditora.com.br | www.todaeditora.com.br

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

* tIRAGEM 60.000 exemplares

DIRETORIA
Mandato 01/01/2012 a 31/12/2014

PRESIDENTE 
Engenheiro Civil Joel Krüger

10 VICE-PRESIDENTE 
Engenheiro Agrônomo Osvaldo Danhoni

20 VICE-PRESIDENTE 
Engenheiro Agrônomo Orley Jayr Lopes

10 SECRETÁRI0 
Engenheiro Eletricista Antonio Carlos Dequech José    

20 SECRETÁRIO 
Engenheiro Civil Nilton de Oliveira Capucho                                                            

30 SECRETÁRIO 
Engenheiro Mecânico Carlos Alberto Bueno Rego

10 TESOUREIRO 
Engenheiro Civil André Luis Gonçalves

20 TESOUREIRO 
Engenheiro Agrônomo Luiz Antonio Caldani

DIRETOR ADJUNTO 
Técnico Modalidade Elétrica Joel Correa Simão

Revista

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

Siga o CREA-PR no Twitter:
 twitter.com/CREA_PR 

e no Facebook:
facebook.com/creapr

A gestão estará 
fortemente voltada à 
inovação, qualidade 
e sustentabilidade”

A palavra do presidenteCARtA

O futuro do CREA-PR
Joel Krüger apresenta 
suas metas para a 
gestão 2012/2014

PONTO DE VISTA Compromisso com a inovação, qualidade e sustentabilidade

Assumo a gestão do Conselho para os 
próximos três anos, tenho como desafio 
colocar em prática os compromissos firma-
dos durante a campanha. Neste sentido, a 
gestão estará fortemente voltada a inova-
ção, qualidade, compromisso e sustentabi-
lidade. 

Como um Conselho que reúne os 
profissionais das áreas tecnológicas, o 
CREA-PR deve estar na vanguarda do 
conhecimento e da reinvenção. Inovação 
muitas vezes remete a grandes mudanças, 
mas também pode ser feita nos detalhes, 
com pequenas mudanças no dia a dia. 
Nesta questão, a intenção é de que o Con-
selho esteja cada vez mais alinhado com o 
século XXI.

A fiscalização é a razão de existência do 
Sistema CONFEA/CREA. Por isso, para 
que tenhamos mais qualidade, fiscalizar 
mais e melhor é fundamental. Meu com-
promisso, além de profissionais mais bem 
treinados e capacitados, é elevar o número 
de fiscalizações das atuais 50 mil para 80 
mil por ano. Também vamos implantar 
os núcleos especializados de fiscalização, 
fazendo dela algo cada vez mais focado.

Destaco também a gestão colegiada 
como um grande desafio. Nossos 75 mil 
profissionais precisam conhecer e partici-
par cada vez mais das decisões do Conse-
lho. Um bom caminho para isto, e onde 
pretendemos fazer uma pequena revo-
lução, é na comunicação, hoje cada vez 
mais veloz. E o papel das mídias e redes 
sociais será fundamental para esta mudan-
ça, como explico melhor na entrevista que 
começa na página 12.

Também precisamos avançar. Cito dois 
exemplos: os EBDRs (Estudos Básicos de 
Desenvolvimento Regional) que, dentro 
da Agenda Parlamentar, diagnosticaram 
e apresentaram caminhos para o desenvol-
vimento do estado. Isso, colocou os enge-
nheiros na vanguarda do desenvolvimento. 
E a importância da valorização profissional, 
um diálogo constante com as várias esfe-
ras públicas da importância de renovar os 
quadros, levar o engenheiro para o centro 
das decisões.

Apresentei aqui apenas um resumo 
dos nossos compromissos, que ao longo 
de 2012 estarão em pauta para discussão 
junto a profissionais, empresas e sociedade.

Obrigado a todos e uma ótima leitura!

Joel Krüger 
Engenheiro civil e presidente do CREA-PR
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Representes da Regional Ponta Grossa integraram 
a Comissão de Vistorias da Federação Paranaense de 
Futebol, sobre as condições dos estádios Germano 
Kruger, em Ponta Grossa, e Coronel Emílio Gomes, em 
Irati, em dezembro. Em Ponta Grossa, a equipe solici-
tou a colocação de calçada para a torcida e pintura de 
escada de acesso a arquibancadas. Em Irati, diversos 
ajustes, como a construção de banheiros para Pessoas 
com Deficiência e local adequado para que estes pos-
sam assistir aos jogos. (por Jocelaine Santos)

Uma das grandes conquistas da AREA-CM (As-
sociação Regional de Engenheiros e Arquitetos de 
Campo Mourão) em 2011 foi a criação do AREAjr, for-
mado atualmente por 56 acadêmicos. O grupo surgiu 
da necessidade tanto dos profissionais da associação 
quanto dos alunos – necessidade de novas ideias e de 
um espaço para os futuros profissionais. A associação 
júnior já implantou importantes projetos como o uso e 
uso da água da chuva em escolas públicas e o “Venha 
ser engenheiro”.  (por Verônica Mariano)

O Centro Esportivo Ciro Nardi, em Cascavel, pode 
ser o Centro de Excelência de Atletismo no estado. O 
espaço foi visitado pelo secretário de estado do Esporte, 
Evandro Rogério Roman, o presidente da Federação de 
Atletismo, Ubiratan Martins Junior, e o superintendente 
da Confederação Brasileira de Atletismo, Martinho No-
bre dos Santos. O projeto quer levar a modalidade para 
as crianças da rede estadual de ensino, de 7 a 12 anos, 
em busca de promessas de atletas para futuras com-
petições. (por Flávio Arantes, com assessoria)

Regional fiscaliza 
estádios de futebol

AREA-jr é novidade 
de associação

Centro pode ser 
polo em atletismo

PONTA GROSSA CAMPO MOURãO CASCAVEL

Em conjunto com a Federação Pa-
ranaense de Futebol, fiscais da Regional 
Curitiba do CREA-PR realizaram uma 
série de vistorias nos cinco estádios onde 
ocorrerão as partidas do Campeonato Pa-
ranaense de Futebol 2012. 

Foram fiscalizados os estádios Couto 

Por um bom espetáculo
PARANÁ Federação de Futebol e CREA-PR fiscalizam estádios do Paranaense

Pereira, Durival de Britto, Sport Club Co-
rinthians Paranaense e o Estádio Municipal 
de Paranaguá.

 “Nosso trabalho consiste em efetuar o 
laudo de engenharia, elétrica, arquitetura 
e acessibilidade. Se o estádio apresentar al-
guma restrição, isso é apontado para que o 

proprietário providencie a reforma”, expli-
ca o fiscal e engenheiro civil Mauricio Luiz 
Bassani. “Os espaços fiscalizados na Regio-
nal Curitiba têm que passar por pequenas 
mudanças, uma vez que não apresentam 
nenhuma restrição para sediar os jogos.” 
(por Daniela Licht)

DE OLHO
O estádio do Atlético-PR: fiscalizado

EXPRESSO Um giro pelo Paraná



9

CR
EA

PR
R

e
v

is
ta

9

PATO BRANCO

Solução para resíduos sólidos
Pato Branco desenvolve um programa de 

recolhimento de resíduos sólidos, promovido 
pela iniciativa privada e administração muni-
cipal, para descarte correto de isopor, pneus 
e peças eletrônicas. A primeira etapa do pro-
jeto recolheu cerca de 80 metros cúbicos de 
isopor, encaminhados para a Cooperativa de 

Desde dezembro, ruas e avenidas da cidade 
de Paranavaí estão sendo monitoradas por 23 
câmeras de segurança. Com uma amplitude de 
360 graus, o sistema trabalha com se fosse um 
reforço de quase cem policiais nas ruas. “As câ-
meras foram instaladas em pontos estratégicos, 
discutidos por mais de um ano e meio com todos 
os segmentos envolvidos com a segurança públi-
ca do município”, explica o engenheiro eletricista 
e inspetor do CREA-PR, Fabio Havro, esteve à 
frente da implantação. (por Verônica Mariano)

O CREA-PR adotou nova nomenclatura em 
virtude da criação do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU). A partir de agora a 
nomemclatura passa a ser Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Paraná. O Conselho 
possui cerca de 75 mil profissionais registrados 
e com visto no Paraná, nas áreas da Engenharia 
e Agronomia. 

O Conselho também passa a contar com no-
vos gerentes regionais. Confira quem são: 

Regional Curitiba  
Engenheira agrônoma Adriana Casagrande
Regional Ponta Grossa   
Engenheiro agrônomo Vânder Moreno
Regional Guarapuava   
Engenheiro civil Geraldo Canci
Regional Londrina  
Engenheiro eletricista Edgar Tsuzuki
Regional Maringá  
Engenheiro civil Hélio Xavier Filho
Regional Cascavel   
Engenheiro civil Israel Ferreira de Melo
Regional Pato Branco   
Engenheiro agrônomo Gilmar Ritter
Regional Apucarana   
Engenheiro civil Djalma Bonini Júnior

(por Daniela Licht)

Câmeras monitoram 
e auxiliam polícia

CREA-PR com 
nova nomenclatura

PARANAVAí

PARANÁ

O Ministério Público Federal solici-
tou à Regional Curitiba do CREA-PR a 
realização da Fiscalização Integrada de 
Acessibilidade nos projetos de reforma 
e ampliação do Terminal de Passageiros 
do Aeroporto Afonso Pena, da Requali-
ficação da Rodoferroviária de Curitiba e 
do Estádio Joaquim Américo Guimarães 
(Arena da Baixada). O trabalho foi desen-
volvido pelos fiscais e arquitetos Danielle 
Cenci Mazuroski e Paul Albert Kopf que, 
de posse dos projetos, verificaram se os 

Voo para todos
SãO JOSÉ DOS PINHAS CREA-PR fiscaliza acessibilidade

requisitos da NBR 9050 estavam sendo 
contemplados. “Essa análise permite que 
eventuais falhas possam ser corrigidas an-
tes da finalização dos projetos”, diz Paul. 

“Constatamos que os projetos já ob-
servam alguns itens de acessibilidade de 
acordo com a legislação pertinente ao 
uso das edificações, o que evidencia a 
preocupação com o tema por parte dos 
contratantes e dos contratados para a 
sua elaboração”, completa Danielle. (por 
Daniela Licht)

Agentes Ambientais do município. De acordo 
com o secretário municipal de Meio Ambien-
te, Normélio Bonato, o programa coloca bags 
nas empresas que vendem esses materiais. 
Quando cheias, os responsáveis pelo empre-
endimento entram em contato para o recolhi-
mento.  (por Leonardo Handa)

SEGURANÇA Monitoramento em ruas de Paranavaí.
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O IV Ciclo do Prêmio CREA de 
Qualidade nas Organizações Profissio-
nais (PCQ), realizado em Foz do Iguaçu 
em novembro, foi marcado por um ato 
simbólico protagonizado pelo presidente 
do Clube de Engenharia e Arquitetura de 
Londrina (CEAL), engenheiro civil Nil-
ton Capucho. 

Na cerimônia, que marca a entrega 
dos prêmios em dez categorias às entida-
des de classe, Capucho assinou a primeira 
ficha de inscrição para o V Ciclo do PCQ, 

Já na largada
LONDRINA  Ceal se antecipa e já se inscreve para 5o PCQ

que inicia em 2012.
“Resolvemos firmar o compromisso 

por perceber o aprimoramento em nos-
sa entidade a partir da participação no 
PCQ. Evoluímos na união entre os asso-
ciados e no trabalho por metas em co-
mum. Fazer parte do PCQ permite dei-
xar enraizado na entidade caminhos para 
os próximos presidentes seguirem, bem 
como a continuidade nos procedimentos 
em busca de constantes melhorias”, disse 
Capucho. (por Adriana Mugnaini)

APUCARANA

Para combater a saúva
Cerca de 60 pessoas se reuniram em no-

vembro na Regional Apucarana do CREA-PR, 
com os membros do Conselho de Sanidade 
Agropecuária de Apucarana, para organizar as 
estratégias de controle da formiga cortadeira 
(saúva). Segundo o engenheiro agrônomo Ade-

nir de Carvalho, da EMATER, a apresentação téc-
nica apontou a morfologia, hábitos, identificação 
e métodos de controle. “A intenção foi conscien-
tizar os produtores locais onde há maior foco 
e, como meta, realizar o combate da saúva”, 
explica.  (por Adriana Mugnaini)

O engenheiro civil José Teixeira Coelho 
Ladaga foi eleito conselheiro federal na moda-
lidade Engenharia Civil pelo Paraná no CONFEA, 
e participou de 25 a 27 de janeiro da primeira 
Sessão Plenária, em Brasília. Ladaga participará 
da Comissão de Educação e Atribuição Profissio-
nal (CEAP), pela experiência na área educacio-
nal como professor da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) e o conhecimento a respeito da 
Resolução 1010. O conselheiro federal também 
fará a representação do plenário do CONFEA na 
Comissão do Mérito e atuará como primeiro su-
plente da Comissão Eleitoral Federal.

Tenho como meta apoiar as propostas do 
presidente do CONFEA, desde que venham ao 
encontro das defendidas pelo CREA-PR, como 
o fortalecimento das Entidades de Classe e a 
valorização profissional. Também vou trabalhar 
para que o Sistema defina critérios para que 
as atribuições sejam fornecidas pela formação 
e não com base no título profissional”, afirma. 
(por Patrícia Blümel)

CREA-PR na 1a 

Sessão Plenária 
do CONFEA

PARANÁ

PIONEIRO O presidente do CREA-PR, Joel Krüger, com o ex- presidente Alvaro Cabrini 
Jr, o presidente do CEAL, Nilton Capucho, e o gestor da Assessoria de Apoio às Entida-
des de Classe, Claudemir Prattes, durante a assinatura da inscrição. 

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos do Norte Pioneiro comemorou em 9 
de dezembro o Dia do Engenheiro e do Arquiteto  
e também prestou contas do ano e anunciou uma 
novidade. “A prefeita de Jacarezinho nos cedeu 
dois terrenos para construirmos a nossa sede”, 
declarou o engenheiro agrônomo Roberto Simões, 
presidente da entidade. (por Adriana Mugnaini)

Associação anuncia 
sua nova sede

NORTE PIONEIRO

EXPRESSO Um giro pelo Paraná

NOME Ladaga, eleito conselheiro 
federal na modalidade Engenharia 
Civil pelo Paraná no CONFEA
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Cascavel, com sua tradição no auto-
mobilismo, recebeu uma boa notícia. O 
Autódromo Internacional de Cascavel 
Zilmar Beux será revitalizado. A ordem 
de licitação para a execução do asfalto já 
foi assinada. O projeto prevê o nivela-
mento e alargamento da pista de nove 
para 12 metros, construção de novos bo-
xes, ampliação das áreas de escape, ajar-
dinamento, pinturas, lanchonetes, res-
taurantes, banheiros, estacionamento, 
revitalização florestal no entorno da área.

“O prefeito Edgar Bueno pediu 
para a equipe da Secretaria de Planeja-
mento elaborar os projetos e conversar 
com os pilotos, saber a opinião deles 
sobre a obra. A pista continuará com 
o mesmo tracado, hoje temos um dos 
melhores do Brasil. Foi estudada para 
o alargamento passando de nove para 
12 metros. Teremos as saídas nas cur-
vas, 36 box, base de apoio”, explica o 
secretário de Planejamento e Urbanis-
mo, Ronald Drabik. O investimento é 
de R$ 10 milhões. (por Flávio Arantes, 
com assessoria)

Para acelerar ainda mais
CASCAVEL  Tradicional Autódromo Internacional Zilmar Beux será revitalizado

CREA-PR (Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia do Paraná) segue a 
proposta de inovação defendida pelo novo 
presidente, eng. civil Joel Krüger, com 
mandato de 2012-2014, e intensifica a co-
municação institucional via mídias sociais.

A proposta é estimular os profissionais 
a se conectarem com o CREA-PR virtual-
mente, uma vez que redes como o Facebook 
e o Twitter possibilitam intensificar o alcan-

Conexão virtual
PARANÁ CREA-PR fortalece comunicação via redes e mídias sociais

ce das informações a respeito das ações do 
Conselho junto ao público conectado.

Nos canais de informação oficiais do 
CREA-PR no Twitter (@CREA_PR) e no 
Facebook (facebook.com/crea-pr) são di-
vulgadas novidades sobre a atuação pro-
fissional e assuntos relacionados às ativi-
dades desenvolvidas em todas as regionais 
do Conselho.

“Esta estratégia está alinhada às me-

tas da nossa gestão, que tem o desafio 
de promover uma ampla inovação nos 
produtos e serviços oferecidos pelo Con-
selho, além de aproximar a entidade dos 
profissionais”, explica o novo presidente 
da entidade. “Aliado a isso, o fato de ser 
um Conselho formado por profissões das 
áreas tecnológicas, o que demanda supe-
ração somada à tecnologia”, finaliza.(por 
Daniela Licht)

A CARA 
Perspectiva de 
como ficará o 
autódromo
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TEMPO MINUTO
O presidente eleito do 
CREA-PR destaca que sua 
gestão será mais próxima 
a profissionais e empre-
sas e terá como foco a 
inovação, qualidade e 
compromisso

Perguntas e respostasPALAVRA
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Engenheiro civil e coordenador do curso de Engenharia Civil da PUCPR assume 
com visão de futuro e quer maior aproximação com profissionais e empresas

Inovação e qualidade
COMPROMISSO  Joel Krüger assume CREA-PR pelos próximos três anos

por PATRíCIA BLüMEL

O engenheiro civil Joel Krüger assumiu em janeiro a presidên-
cia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-PR). 
Nesta entrevista ele fala sobre seu plano de trabalho e os princi-
pais desafios de sua gestão com a busca constante de inovação nos 
produtos e serviços e de maior aproximação do Conselho com os 
profissionais, empresas, Entidades de Classe e sociedade. 

Outro desafio, segundo ele, será o de dar continuidade a pro-
gramas desenvolvidos e que já comprovaram sua eficácia em prol 
da valorização profissional como, por exemplo, a Agenda Parla-
mentar, que busca contribuir com propostas e soluções para os mu-
nicípios paranaenses. 
Quais são os principais compromissos de sua gestão frente ao CREA-PR?

Na minha campanha adotei o slogan: inovação, qualidade e com-
promisso e estas também serão as bandeiras do meu trabalho no 
Conselho. Inovação no sentido de que o CREA-PR esteja cada vez 
mais acompanhando a vanguarda do conhecimento e as mudan-
ças que hoje impulsionam as instituições a uma busca constante de 
reinvenção. E a inovação muitas vezes remete as pessoas a pensa-
rem em grandes mudanças, capazes de revolucionar a humanidade, 
mas eu acredito que a inovação também pode ser feita nos detalhes, 
com pequenas mudanças no dia a dia. Acredito que nesta questão 
o Conselho, sendo um Conselho de tecnologia, deve estar cada vez 
mais alinhado com o século XXI. Entre os projetos em andamento 
e que se enquadram neste compromisso de inovação está a constru-
ção da nova sede. O projeto, escolhido em um concurso nacional, 
está agora em fase de contratação dos projetos complementares. E a 
ideia é construir uma sede que seja referência na questão da susten-
tabilidade, com um cuidado especial com a questão ambiental e de 
economia de energia, por exemplo. Também estamos implantando 
mudanças no setor de fiscalização, com o objetivo de aprimorar o 
processo fiscalizatório. A fiscalização é o ato de ofício e a razão da 
existência dos conselhos profissionais. Nesta área, temos duas gran-
des diretrizes: aumentar o número de fiscalizações de 50 mil para 
80 mil por ano e criar núcleos especializados de fiscalização, para 
que a fiscalização seja cada vez mais especializada.

Quais os maiores desafios do CREA-PR hoje para atender aos anseios 
dos profissionais?

Acredito que o maior desafio hoje seja o de alcançar uma gestão 
colegiada e participativa do Conselho, com maior proximidade aos 
80 mil profissionais. E nesta área temos algumas metas. Uma delas 
é de aprimorar nossas formas de comunicação com os profissionais. 
Tendo em vista o nosso objetivo de inovar e estar em consonância 
com novas tecnologias, observamos que a cada dia crescem novas 
formas de comunicação com as mídias sociais, tendo como exemplo 
o Facebook e o Twitter. Sendo assim, é necessário revolucionar a 
nossa comunicação com os profissionais. Situações em que informa-
ções levem meses para chegar aos profissionais hoje são inadmissí-
veis. A comunicação hoje está muito imediata.  Saímos da unidade 
de tempo mês, para chegar à unidade de tempo dia e hoje estamos 
na unidade de tempo minuto. Um dos focos do trabalho será na 
mudança da nossa comunicação e, com isso, termos como resultado 
uma maior aproximação com os profissionais e o acompanhamento 
dos novos tempos. Outra ação é que as reuniões de Plenário e de 
Câmara, ou seja, reuniões na instância deliberativa do Conselho e 
das quais participam os conselheiros que representam as Entidades 
de Classe e as Instituições de Ensino, sejam transmitidas por vide-
oconferência para todas as Regionais do CREA no estado. Atual-
mente elas acontecem em Curitiba, mas quem está no interior não 
pode acompanhar. Vamos trabalhar para que os profissionais pos-
sam acompanhar mais de perto a instância deliberativa do CREA, 
onde são tomadas as grandes decisões do Conselho. O CREA-PR 
também terá o Colégio de Entidades (CDER-PR), mais uma ação 
que fará com que a presidência e a diretoria estejam no interior do 
estado e mais próximo aos profissionais. Com isso, poderemos per-
ceber muito mais rapidamente quais são as necessidades e quais são 
os temas e as questões preponderantes das nossas profissões. Assim 
teremos uma gestão do conselho mais alinhada com as necessidades 
das profissões. Outra ação é a criação de uma nova Regional, que 
é a Regional Guarapuava e que também nasce tendo em vista a 
reivindicação para melhor atendimento aos profissionais.

O CREA-PR deu uma grande contribuição às gestões públicas com o 
programa Agenda Parlamentar, que junto com as Entidades de Classe 
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O PROFISSIONAL
JOEl KRüGER  
Graduado em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal do Paraná e mestre 
em Educação pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR)

Possui dois Cursos de Especialização: 
Didática no Ensino Superior e gestão 
Técnica do Meio Urbano, promovidos 
pela PUCPR e pela Université de Tech-
nologie de Compiègne. Atualmente é 
coordenador do curso de Engenharia 
Civil da PUCPR. 

tem experiência profissional na área 
de Engenharia de transportes, com 
ênfase em Planejamento e Organiza-
ção do Sistema de Transporte, atuando 
principalmente nas áreas de mobilida-
de urbana, acessibilidade e logística.

Áreas em que atuou:

Diretor do Sindicato dos Engenheiros 
do Estado do Paraná, conselheiro e 
diretor financeiro do CREA-PR por 
cinco anos.

Professor da Sociedade Educacional de 
Santa Catarina (SOCIESC)

Consultor da Paranave Sociedade Civil

Diretor no Instituto do Instituto Inter-
nacional de gestão Técnica do Meio 
Urbano

Engenheiro do Departamento Estadual de 
Construção de Obras e Manutenção 
(DECOM)

Servidor público da Prefeitura Munici-
pal de Curitiba e na Urbanização de 
Curitiba (URBS)

Associado do Instituto de Engenharia do 
Paraná (IEP)
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Perguntas e respostasPALAVRA
propõe políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos municípios. Em seu plano de trabalho este 
programa será intensificado. Como garantir que estas políticas sejam absorvidas pelo poder público?

Estamos dando uma ênfase grande na participação e no debate das políticas públicas. Por exemplo, 
na questão da mobilidade urbana, do saneamento, na questão dos resíduos sólidos e de energia. Em 
âmbito estadual, o Conselho deve participar das discussões em todas estas áreas e outras que sejam 
afetas às profissões e que venham contribuir com a melhoria da qualidade de vida. O papel do Con-
selho, neste sentido, é de ser um agente estimulador do debate. Não é papel do CREA desenvolver 
políticas públicas, mas o CREA pode discutir e apresentar propostas para estas políticas. Tendo 
em vista esta diretriz, vamos fortalecer um programa que já está em andamento que é a Agenda 
Parlamentar. O trabalho será muito focado nos produtos oriundos desta agenda e que representam 
um grande estudo com propostas e soluções para os municípios paranaenses. Um dos exemplos 
são os Estudos Básicos de Desenvolvimento Regional (EBDRs), documentos técnicos que já foram 
entregues a representantes das diversas instâncias do poder público. Para ampliar o debate também 
criaremos Câmaras Técnicas que discutirão os temas e que irão fortalecer ainda mais este programa.

Quais são as metas para as Entidades de Classe e as Instituições de Ensino?

Com as Entidades de Classe a principal ação será a criação do Colégio de Entidades, que reunirá 
as associações de engenheiros e agrônomos em encontros nas oito Regionais do Conselho para am-
pliar o debate nas questões tanto corporativas, quanto de discussão das políticas públicas. Também 
vamos aprimorar as relações com as Instituições de Ensino. A ideia é integrar os diversos públicos, 
as Entidades de Classe, Instituições de Ensino e os profissionais. É preciso que os diversos sistemas 
se conversem para a busca de maior fortalecimento, ampliação do debate por soluções colegiadas.

Na sua avaliação, o que precisa ser feito para garantir a valorização dos profissionais, seja na área 
pública ou privada?

O CREA-PR já tem um histórico de luta pela valorização profissional, principalmente na área pú-
blica. Boa parte dos municípios perderam profissionais em seus quadros técnicos e um dos motivos 
é a baixa remuneração. O mercado hoje está aquecido e podemos afirmar que a iniciativa privada 
tranquilamente está pagando o dobro aos profissionais do que o setor público. Com isso, está muito 
difícil manter profissionais no setor público e, como resultado, o estado perde qualidade em cumprir 
o seu principal papel, que é o papel de planejamento, de monitoramento e de controle, e isso não 
pode ser privatizado e nem terceirizado. É necessária a urgente recomposição dos quadros técnicos 
e isso se consegue com um trabalho continuado junto ao Governo do Estado e às prefeituras de 
divulgação do importante papel dos profissionais nas atividades públicas, nas políticas públicas e a 
necessidade de valorização deste profissional, o que passa também pela adoção do salário mínimo 
profissional. Esta é uma linha de ação.

Seguindo esta linha de raciocínio, como o senhor vê o aumento da atuação de profissionais estrangei-
ros no mercado de trabalho brasileiro?

Esta questão é vista com preocupação e é um tema recorrente e bastante explorado na mídia. O 
CREA-PR vem discutindo a questão da entrada de profissionais estrangeiros no mercado de traba-
lho brasileiro. Recentemente o governo federal, por meio da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República (SAE), anunciou a elaboração de uma política nacional de imigração, que 
tem por objetivo facilitar o ingresso no mercado de trabalho de profissionais estrangeiros. E uma das 
áreas prioritárias da política nacional de imigração é justamente a área das engenharias. Não somos 
contra o ingresso dos profissionais estrangeiros, mas é preciso que esta questão seja bem controlada e 
analisada. A entrada de estrangeiros é bem-vinda nos casos em que o Brasil não possua profissionais 
especializados. Porém, não é aceitável nas áreas em que o Brasil possua profissionais formados que 
possam atender à demanda. Mas, além disso, existem outras questões que devem receber um olhar 
atento do governo federal, como o baixo índice de profissionais que se formam nas áreas tecnológi-
cas e que efetivamente atuam na área. Estudos mostram que cerca de 70% dos formandos acabam 
atuando em outras áreas. Os profissionais de engenharia são bastante requisitados em áreas como 
administração, qualidade e finanças e que muitas vezes são mais bem remuneradas. Acredito que 
esta questão deve ser estudada com parcimônia e que se estabeleça uma política de reciprocidade 
para que os nossos profissionais, que também são altamente especializados, possam encontrar o 
mesmo tratamento quando quiserem desempenhar suas funções no exterior. 
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A gestão será focada 
em inovação, qualidade 
e compromisso. Estas 
serão as bandeiras 
do meu trabalho no 
Conselho”

O maior desafio hoje é 
alcançar uma gestão 
colegiada e participativa 
do Conselho”

Além da entrada 
dos profissionais 
estrangeiros existem 
outras questões que 
devem receber um 
olhar atento do governo 
federal, como o baixo 
índice de profissionais 
que se formam nas 
áreas tecnológicas e 
que efetivamente atuam 
na área”

Como será o relacionamento do CREA-PR com o CONFEA?

Em relação ao CONFEA, precisamos entender um pouco mais como funciona o sistema. O Con-
selho Federal é composto por um plenário formado pelos conselheiros federais. Não há vagas para 
representação de todos os estados, são apenas 18 representantes para 26 estados mais o Distrito Fe-
deral. Então, em alguns anos, existem estados que ficam sem representação. Agora neste mandato 
2012/1014 nós temos um conselheiro federal da modalidade de engenharia civil e que representa 
o Paraná em Brasília, o conselheiro José Francisco Teixeira Coelho Ladaga. E este plenário do Con-
selho Federal é quem toma as decisões estratégicas em relação ao sistema e que refletem nos 27 
CREAs. Entre estas decisões está a definição de anuidades, de valores de taxas. Elas são definidas 
pelo Conselho Federal e cabe aos Conselhos Regionais implementá-las. Os Conselhos Regionais não 
possuem autonomia para fazer alteração nestes valores. Em termos institucionais o CREA-PR e o 
CONFEA são duas autarquias federais complementares, mas autônomas e independentes. As nor-
mativas e algumas orientações vêm do CONFEA, mas temos autonomia financeira e operacional.  
Dentro deste cenário, a relação do CREA-PR com o CONFEA tem que ser uma relação institu-
cional boa. Não temos condições de sermos alheios ou independentes do CONFEA, bem como o 
Conselho Federal necessita dos Conselhos Regionais.

Quais são atualmente as principais discussões em pauta com o Conselho Federal?

Algumas resoluções consideramos extremamente polêmicas e que são gargalos. Eu vou citar duas: 
a Resolução 1010, que se refere à forma de estabelecer as atribuições profissionais. O CREA-PR 
entende que esta resolução, do ponto de vista de conceito, é muito boa porque determina que deva 
ser dada atribuição de acordo com a formação profissional, ou seja, dar a atribuição baseada no 
estudo. Este conceito não há o que reparar. Ele é corretíssimo. A grande dificuldade é como tornar 
esta resolução operacional. Então o gargalo da resolução não está no conceito e sim na forma de 
operacionalizar, tanto que ela já foi editada em 2005 e nós estamos em 2012 e ainda estão discutin-
do como torná-la operacional. Outra resolução, que é mais específica para as Entidades de Classe, 
mas que é um gargalo, é a Resolução 1032. Ela regulamenta a forma que os CREAs repassam o 
apoio financeiro às Entidades de Classe. Hoje, são repassados 10% do total recolhido com as ARTs 
(Anotações de Responsabilidade Técnica) para as Entidades de Classe (EC). Este recurso serve para 
que as ECs deem apoio ao sistema de fiscalização e valorização profissional. A resolução 1032 es-
tabeleceu critérios, que vão muito além da razoabilidade do que a legislação exige. Ela estabeleceu 
procedimentos que praticamente inviabilizam essa possibilidade de repasse às Entidades de Classe 
e as ECs necessitam deste recurso, então é uma resolução que nós temos uma posição totalmente 
contrária e nós já pedimos ao presidente do CONFEA, engenheiro civil José Tadeu da Silva, para 
que faça junto ao plenário um trabalho para a revogação desta resolução ou, se necessário, faça uma 
nova resolução com parâmetros mais compatíveis na aplicação destes recursos. Nossos principais 
esforços vão girar, em um primeiro momento, na busca da discussão e revisão destas resoluções.
Como o senhor avalia a saída dos arquitetos do Conselho? Como será a relação com o recém-criado 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)?

O CREA-PR tem uma história construída em conjunto com os arquitetos.  Agora, com a criação 
do CAU, temos algumas questões conceituais que temos que conviver e harmonizar e também 
questões operacionais. Entre as questões conceituais a principal discussão será em relação ao “som-
breamento” nas atribuições profissionais, que ocorrem tanto nas atividades da arquitetura quanto 
da engenharia civil e da engenharia agronômica. O sombreamento é quando profissões diferentes 
atuam na mesma atividade. E esta solução precisa ser discutida de maneira harmônica, com conver-
sa entre os dois conselhos, a exemplo do que já acontece com outros conselhos profissionais em que 
ocorre a mesma situação.  Na questão operacional temos o convívio do processo fiscalizatório por-
que tanto o CREA quanto o CAU vão fiscalizar o mesmo objeto, a mesma obra e será preciso criar 
uma forma para que não aconteça de os dois conselhos fiscalizarem a mesma obra. Então teremos 
que criar alguns ajustes operacionais para que a inteligência a articulação do processo fiscalizatório 
sejam pensadas em conjuno. O CREA-PR já está colaborando com a instalação do CAU, até porque 
os arquitetos já saíram efetivamente do Conselho no dia 16 de dezembro. Já na rotina do CREA, 
na rotina do nosso processo fiscalizatório e de nossas ações eu diria que pouca coisa muda. Teremos 
algum impacto financeiro que nos levará a fazer ajustes no orçamento, mas esta é uma situação que 
será resolvida com o tempo. A maior mudança será mesmo na construção de uma nova relação. 
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OBRAS PúBLICAS Krüger quer participação de profissionais e empresas nas decisões

Gestão 2012/2014 estabelece metas para 
fiscalização, valorização profissional, certificação 
de profissionais e melhoria de produtos e serviços 

por ANNA PREUSSLER

O presidente do CREA-PR, enge-
nheiro civil Joel Krüger, que assumiu 
o Conselho para a gestão 2012-2014, 
tem como grande desafio promover 
uma ampla inovação do Conselho que 
é referência em todo o Brasil.

Coordenador do curso de Engenha-
ria Civil da PUCPR e com experiência 
como diretor tesoureiro e presidente da 
Comissão de Acessibilidade do CREA-
-PR, Krüger assumiu um compromis-
so com a inovação e qualidade. “Estou 
comprometido com a participação de 
profissionais e empresas no processo de-
cisório do CREA-PR, para que possamos 
consolidar de forma inovadora os pro-
gramas, processos e procedimentos do 
Conselho”, diz. Para isso, será fortalecido 
o modelo de Governança Cooperativa, 
que prima pela participação de todas as 
partes no processo de regulamentação, 
organização, fiscalização e controle do 
exercício profissional, além de propiciar o 
debate e a percepção de diferentes visões 

a inovação e a 
sustentabilidade

Compromisso com

sobre um mesmo assunto, resultando 
em maior eficácia e eficiência da atuação 
do Conselho, das Câmaras Especializa-
das e do seu Plenário.

A Agenda Parlamentar, programa 
destaque promovido pelo CREA-PR 
em conjunto com as entidades de classe 
paranaenses e que desde 2006 colabora 
com a gestão pública, será um dos pon-
tos fortes de sua gestão. “Concretizare-
mos as propostas de políticas públicas 
e os Estudos Básicos de Desenvolvi-
mento Regional – EBDRs, que podem 
se consolidar tanto como instrumen-
tos de valorização profissional quanto 
de melhoria da qualidade de vida dos 
paranaenses”, avisa, lembrando que 
os Estudos contemplam temas como 
saneamento básico, infraestrutura e 
logística, mobilidade urbana, resíduos 
sólidos, energia e agricultura de baixo 
carbono, entre outros.

Melhoria contínua - Estão também 
entre as metas da gestão de Joel Krü-
ger frente ao CREA-PR a continuida-
de das rotinas inseridas nas normas da 

ISO 9001:2008; novos convênios e 
parcerias como as já efetuadas com o 
Tribunal de Contas do Estado do Para-
ná, o Ministério Público e a Secretaria 
Estadual de Agricultura e Abasteci-
mento (SEAB); o fortalecimento do 
apoio às entidades de classe; a desbu-
rocratização dos procedimentos admi-
nistrativos do Conselho; a continuida-
de na aproximação com as instituições 
de ensino; a criação do Fórum Perma-
nente de Valorização e Defesa da Boa 
Engenharia, Agronomia e Geociências 
na Administração Pública; e um for-
te incremento da fiscalização, elevan-
do em no mínimo 50% o número de 
ações de fiscalizações praticadas pelo 
Conselho.

“Ampliaremos a atuação do CREA-
PR para além de seu compromisso de 
fiscalizar o exercício das profissões das 
áreas tecnológicas”, fala. “Precisamos 
nos desafiar e inovar, promovendo efeti-
vamente a transformação do futuro em 
um tempo melhor para o exercício das 
nossas profissões”, conclui.

LEIA MAIs Acompanhe as novidades da gestão Joel Krüger também pelo site do CREA-PR www.crea-pr.org.br
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Fiscalização 
Implantar os núcleos especializados de fiscalização; operacio-
nalizar a fiscalização especializada em todas as modalidades; 
elevar o número de fiscalizações do exercício leigo da profissão.

Governança Cooperativa
Implantar o colégio de Entidades de Classe; melhorar a eficácia 
do Colégio de Inspetores; e agilizar o tratamento das demandas 
dos colegiados regionais pelas áreas deliberativas.

Instituições de Ensino
Atualizar os dados de todas as Instituições de Ensino, conforme 
Anexo III da Resolução 1010; internalizar nas Instituições de En-
sino o entendimento quanto ao processo de registro profissional 
e concessão de atribuições; reestruturar o Fórum de Docentes 
e Discentes.

Excelência do exercício das profissões
Implantar processo de resgate e valorização dos quadros técni-
cos públicos; elevar o número de profissionais certificados nos 
programas de excelência do CREA-PR.

OBJETIVOS PARA 2012
Gestão das Entidades de Classe
Ampliar o apoio à gestão das Entidades de Classe. 

Agenda Parlamentar
Elevar a eficácia das ações fomentadoras de melhoria das gestões 
públicas Municipais, Estadual e Federal em 2012; implantar as 
Câmaras Técnicas de fomento aos EBDRs – Estudos Básicos de 
Desenvolvimento Regional; fortalecer a Agenda Parlamentar junto 
com as Entidades de Classe.

Produtos e serviços
Elevar a qualidade dos processos e procedimentos em 2012; 
manter a certificação ISO 9001:2008; elevar a satisfação dos 
clientes externos com os prazos dos produtos e serviços; elevar 
a eficácia da comunicação com os profissionais, empresas, en-
tidades de classe, instituições de ensino e sociedade em 2012; 
ampliar os canais de comunicação do Conselho através de mídias 
sociais e outras tecnologias disponíveis; implantar procedimento 
de atualização e manutenção dos dados cadastrais de profissio-
nais e empresas.

O QUE VEM 
O novo presidente do CREA-PR 
elaborou um plano de metas para 
o primeiro ano do seu mandato 
que pode ser dividido em sete li-
nhas principais. Veja abaixo



18

CR
EA

PR
R

e
v

is
ta

ANUIDADE Boleto pode ser impresso no próprio site do CREA-PR

Pague sem juros até dia 31 de março
por PATRÍCIA BLüMEL

Os boletos para pagamento da anui-
dade de 2012 do CREA-PR já estão 
disponíveis no site www.crea-pr.org.br, 
ícone “Anuidade 2012”. Os profissio-
nais das áreas tecnológicas registrados 
no Conselho podem acessar o banner e 
optar em imprimir. A opção visa contri-
buir com a sustentabilidade, tendo em 
vista que o CREA é um dos signatários 
do Pacto Global, evitando o retorno de 
correspondência por endereço desatuali-
zado. No momento da opção, o profis-

Anuidade 2012
sional também poderá fazer a atualiza-
ção de seus dados cadastrais. 

Os valores das anuidades foram 
fixados recentemente pelo Sistema 
CONFEA/CREA, nos termos da Lei nº 
12.514, de outubro de 2011, que estabe-
lece os valores máximos das taxas e anui-
dades de todos os Conselhos Profissionais 
do país. A mesma lei estabeleceu que os 
Conselhos Federais devessem definir o 
valor exato da anuidade.

Desta forma, o Conselho Federal 
da Engenharia e Agronomia (CON-
FEA) aprovou as Resoluções 528 e 

529, fixando os valores das anuidades 
para pessoas físicas e jurídicas para o 
exercício de 2011, bem como a Re-
solução 530, que fixa os valores da 
ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica). 

As anuidades de pessoas físicas ti-
veram um aumento de 36,45% em 
relação ao valor da anuidade paga em 
31/03/2011. Já as ARTs tiveram uma re-
dução no valor máximo, que será de R$ 
150 a partir de 7/3/2012. O valor má-
ximo vigente atualmente é de R$ 833. 
O prazo do vencimento das anuidades de 
pessoa física e jurídica, sem a incidência 
de juros, se encerra em 31/3/2012. Aces-
se www.crea-pr.org.br e saiba mais.

RETORNO  ISO e serviços online são alguns exemplos

CREA-PR reforça compromisso com qualidade
Os valores pagos pelas anuidades têm 

um papel fundamental na manutenção e 
prestação de serviços dos Conselhos. O 
CREA-PR é referência entre os conselhos 
profissionais pela qualidade dos produtos e 
serviços prestados. Certificado pela NBR ISO 
9001:2008, com duas recertificações, em 
2010 e 2011, o Conselho conta atualmente 

com adesão de 97% às normas. Para manter 
este nível o CREA-PR trabalha para a melho-
ria contínua em seus produtos e serviços.

Entre os serviços, destaque aos pra-
zos de atendimento e à fiscalização. Boa 
parte dos serviços é oferecida on line, via 
internet. Em 2011 os serviços on line fo-
ram acessados por 39 mil profissionais, 
com 820 mil acessos. Foram baixadas 84 
mil certidões emitidas via internet gratuita-
mente e 133 mil baixas de ARts (Anotações 
de Responsabilidade Técnica), além de 111 
mil CAT (Certidões de Acervo Técnico).

A eficiência dos serviços prestados é 
avaliada constantemente por meio da pes-
quisa Fale da gente pra gente, que coleta 

dados por questionários, entregues ao usu-
ário após o serviço prestado. A pesquisa 
mostra um índice de satisfação de 98%. O 
Conselho também investe em qualificação 
profissional, com envolvimento de 30 mil 
profissionais em 2011 e atua fortemente em 
fiscalização orientativa.

Para o triênio 2012/2014 a meta é au-
mentar a aproximação do Conselho com os 
profissionais com um forte investimento em 
tecnologia para ampliar o atendimento ao 
maior número de municípios e evitar que os 
profissionais se desloquem para ter acesso 
às inspetorias e regionais. Outro ponto será 
a intensificação da fiscalização do exercício 
leigo da profissão em todo o estado.

A UM CLIQUE O site do CREA-PR, um mundo de facilidades que teve 39 mil acessos

Novidades a seu favorGUIA CREA
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NOMES DE DESTAQUE

EM AÇãO Profissionais são homenageados por serviços meritórios

Durante posse, profissionais foram reconhecidos por 
trabalho em prol do desenvolvimento do Estado

O CREA-PR homenageia a cada três 
anos os profissionais das áreas de engenharia 
e agronomia que se destacam em suas áreas 
de atuação por serviços prestados em favor 
do desenvolvimento do Estado, durante a 
solenidade de posse do engenheiro civil Joel 
Krüger, no último dia 9 de janeiro. Os pro-
fissionais homenageados são indicados pelas 
Câmaras Especializadas do Conselho.

A entrega das condecorações foi pres-
tigiada pelas autoridades presentes na pos-
se: secretário de Estado de Infraestrutura e 
Logística, José Richa Filho (representando o 
governador do Paraná, Beto Richa), o presi-
dente eleito do CONFEA, engenheiro civil 
José Tadeu da Silva, o prefeito de Curitiba, 
Luciano Ducci, e o presidente da FIEP, Edson 
Campagnolo.

Reconhecimento 
público

“Este reconhecimento prestado pelo 
CREA-PR é repassado aos familiares do pro-
fissional, e a condecoração da Medalha do 
Mérito é, sem dúvida nenhuma, o máximo 
que um profissional pode almejar”, comen-
tou o Secretário de Agricultura e do Abas-
tecimento do Paraná, engenheiro agrônomo 
Erikson Camargo Chandoha, em discurso 
representando todos os homenageados. 

“Receber essa condecoração e saber do 
seu significado e relevância aumenta a nossa 
responsabilidade. No meu caso específico, 
de continuar a caminhada por uma agricul-
tura mais sustentável e cada vez mais produ-
tiva. Que esta comenda estimule os home-
nageados para continuar na luta incessante 
em prol do desenvolvimento do Paraná e do 
progresso da nação brasileira”, disse.

sOLENIDADE
Cerimônia, realizada na pos-
se de Joel Krüger, contou 
com a participação de auto-
ridades: eng. civ. José Richa 
Filho, secretário de Infraes-
trutura; Edson Campagnolo, 
presidente da FIEP; Luciano 
Ducci, prefeito de Curitiba, 
dentre outras

LEIA MAIs Posse teve entrega de certificados e inscrições no livro do Mérito www.crea-pr.org.br

Quem foram os profissio-
nais homenageados

CREA-PR reforça compromisso com qualidade

. Engenheiro mecânico José Viriato Coelho 
Vargas  Câmara Especializada de Engenharia 
Mecânica e Metalúrgica
Engenheiro civil Francisco José Teixeira Co-
elho Ladaga Câmara Especializada de Enge-
nharia Civil
. Geólogo Antonio Manuel de Almeida Rebelo 
Câmara Especializada de geologia e Enge-
nharia de Minas
. Engenheiro eletricista Cláudio Martin Câ-
mara Especializada de Engenharia Elétrica
. Engenheiro agrônomo Erikson Camar-
go Chandoha Câmara Especializada de 
Agronomia
. Engenheiro de segurança do trabalho An-
tonio Cezar Carvalho Benoliel Câmara Es-
pecializada de Engenharia de Segurança do 
trabalho
. Engenheiro químico Ivo Neitzel Câmara Es-
pecializada de Engenharia Química
. Arquiteto Lubomir Antonio Ficinski Dunin 
Câmara Especializada de Arquitetura

NOMES DE DESTAQUE
Os inscritos no livro do Mérito in memorian

Engenheiro mecânico Nelson Bergonse Jú-
nior (Câmara Esp. de Engenharia Mecânica 
e Metalúrgica), engenheiro civil Armando 
Martins Pereira (Câmara Esp. de Engenharia 
Civil), engenheiro eletricista Josemar Cars-
tens (Câmara Esp. de Engenharia Elétrica), 

engenheiro agrônomo Rafael Figueiredo 
(Câmara Esp. de Agronomia), geólogo Eliseu 
Calzavara (Câmara Esp. de geologia e Enge-
nharia de Minas) e engenheiro civil Nelson 
Baraúna Moreira (Câmara Esp. de Engenharia 
de Segurança do Trabalho).
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CAMINHO  Meta é aperfeiçoamento contínuo da sustentabilidade

sob o céu que nos  
protege

O Programa ABC tem como 
público principal agentes econô-
micos da agropecuária brasilei-
ra, especialmente os produtores 
rurais, os técnicos das áreas de 
ciências agrárias e os demais pro-
fissionais ligados às cooperativas 
e empresas públicas e privadas de 
Assistência Técnica, Planejamen-
to e Extensão Rural.

Segundo o secretário de Desen-
volvimento Agropecuário e Coopera-
tivismo do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, engenhei-
ro agrônomo Erikson Chandoha, as 
tecnologias incluídas no plano são 
comprovadamente sustentáveis, via-
bilizam a redução dos  GEE (gases de 
efeito estufa), aumentam a renda do 
produtor rural e a conservação dos 
recursos naturais. “Outras práticas 

por MARCELA MENDES

Incentivos e recursos para pro-
dutores rurais adotarem técnicas 
agrícolas sustentáveis e assim re-
duzir a emissão de gases que provo-
cam o efeito estufa. 

É o que propõe do ABC (Progra-
ma Agricultura de Baixo Carbono). 
Criado em 2010 pelo Governo Fe-
deral, quer garantir o aperfeiçoa-
mento contínuo das práticas, uso 
e manejo sustentáveis dos recursos 
naturais, especialmente de solo e 
água. Possibilitar a adaptação do 
setor agropecuário às mudanças 
climáticas, melhorar a sustenta-
bilidade das comunidades são os 
efeitos esperados do plano, que vai 
destinar R$ 3,15 bilhões para a Sa-
fra 2011/2012.

Programa Agricultura de Baixo Carbono incentiva 
com projetos, práticas e recursos produtores rurais 
para adotarem técnicas agrícolas sustentáveis e reduzir 
a emissão de gases que provocam o efeito estufa 

e sistemas poderão vir a fazer parte 
das alternativas do Plano ABC, desde 
que a academia comprove que é sus-
tentável, além de mitigar os GEE.”

Além disso, as técnicas preci-
sam focar na redução dos custos de 
produção, na ampliação da produ-
tividade e estabilidade dos sistemas 
de produção ao longo do tempo.

O Programa ABC é uma linha 
de crédito - um dos pilares do Plano 
ABC. “Esta linha de crédito é de ex-
trema importância para o segmento 
agropecuário, pois é necessário apor-
tar recurso público, a juros diferen-
ciados, para que o produtor promova 
o salto tecnológico de uma agropecu-
ária tradicional e emissora de GEE, 
para outra mais tecnificada e susten-
tável, que fixe carbono e diminua a 
emissão”, destaca Chandoha.

1 Plantio direto na palha – técnica que dispensa o revolvimen-
to do solo e evita a erosão com a semeadura direta na palha da 
cultura anterior;
2 Recuperação de áreas degradadas - transforma terras de-
gradadas em áreas produtivas para a produção de alimentos, 
fibras, carne e florestas;
3 Integração lavoura-pecuária-floresta - busca alternar pas-
tagem com agricultura e floresta em uma mesma área;
4 Plantio de florestas comerciais - plantio de eucalipto e de 

O ABC EM SÍNTESE
Programa incentiva 6 iniciativas

pinus reduz o gás carbônico do ar graças ao oxigênio liberado 

pelas árvores;

5 Fixação biológica de nitrogênio – técnica que busca desenvol-

ver micro-organismos para captar o nitrogênio existente no ar e 

transformá-lo em matéria orgânica para as culturas;

6 Tratamento de resíduos animais - aproveita os dejetos de su-

ínos e de outros animais para a produção de energia e de com-

posto orgânico.
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CAMINHO  Meta é aperfeiçoamento contínuo da sustentabilidade VERBA   Valor é apenas para exercício 2011/2012 e soma R$ 3,15 bilhões 

sob o céu que nos  R$ 3 bi em crédito 

foram aprovados em projetos do pro-
grama ABC só no Paraná. Outros R$ 
53 milhões em propostas estão sendo 
analisados. “Ainda temos que arrumar 
algumas coisas, mas o programa ABC é 
uma ferramenta que está ajudando no 
ganho para a área ambiental e também 
para o agricultor”, defendeu.

Para obter um financiamento pelo 
programa, é preciso consultar um pro-
fissional habilitado para elaboração de 
projeto técnico. A proposta deve ter, 
obrigatoriamente, a identificação do 
imóvel e da área total. Também precisa 
constar no projeto o croqui descritivo 
e histórico de utilização da área a ser 
beneficiada.

O Programa ABC reservou, para 
o exercício de 2011/2012, R$ 3,15 bi-
lhões em créditos. Agentes financeiros, 
como o Banco do Brasil e BNDS, e a 
rede de assistência técnica possuem 
sistemas próprios de difusão de infor-
mações sobre o programa, tradicional-
mente utilizadas nas demais operações 
da política de crédito rural. De acordo 
com o secretário do MAPA, Erikson 
Chandoha, outros recursos foram e 
serão alocados para atendimento de 
outros eixos do Plano ABC.

O vice-presidente de Agronegó-
cios do Banco do Brasil, engenheiro 
agrônomo Osmar Dias, informou que 
aproximadamente R$ 9 milhões já 

.

Ministério diz que outros recursos 
foram e serão alocadados para atender 
outros eixos outros eixos do Plano ABC

Difusão O secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Erikson Chandoha: tecnologias incluídas 

Agronegócio 
Brasil foca no 
Baixo Carbono

A quarta edição do evento Agro-
negócio Brasil (IV AnB), realizada 
entre os dias 23 e 26 de novembro na 
Fazenda Canguiri, da Universidade 
Federal do Paraná, foi totalmente 
voltada para a questão da Agricul-
tura de Baixo Carbono. O foco era 
a elaboração de projetos pelo Pro-
grama ABC, um passo a passo para 
conseguir financiamentos voltados 
a esse tipo de técnica.

Como explicou o presidente da 
Federação dos Engenheiros Agrô-
nomos do Paraná, engenheiro agrô-
nomo Luiz Antônio Correia Lucchesi, 
o encontro foi dividido em quatro 
partes – todas com objetivo de capa-
citar os profissionais na elaboração 
de projetos: 1) encontro anual dos 
engenheiros agrônomos, 2) simpó-
sio Nacional sobre Agronegócio e 
segurança Alimentar Ciência e semi-
nário sobre o PIsA – Produção Inte-
grada de sistemas Agropecuários, 3) 
Dia de Campo de Olericultura (horti-
cultura orgânica) e 4) Visita Técnica 
à Fazenda Modelo do IAPAR.

Lucchesi destaca a importância 
de um evento como o IV AnB, uma 
vez que o Programa ABC visa recu-
perar no Brasil 20 milhões de hecta-
res de áreas degradadas até 2020. 
“Esse incentivo é uma resposta do 
Brasil ao protocolo do Estocolmo e 
também de Kioto. Mas, para fazer 
parte, é preciso elaborar projetos. 
O evento também buscou mostrar 
que é possível fazer isso na práti-
ca, ligando o mundo acadêmico ao 
mundo real.”

LEIA MAIs leia a íntegra 
do Plano em 
www.agricultura.gov.br/abc/
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DE QUE LADO 
EsTAMOs?
A produção agrícola não 
é só uma atividade eco-
nômica de ponta para o 
crescimento do Brasil; 
por outro lado, produzir 
de forma cada vez mais 
sustentável é essencial. O 
que o Plano ABC se propõe

FALAM As ENTIDADEs   Para especialistas, plano é uma conquista

Tem que ir ao produtor 

Agropecuário (Apepa) destaca que o 
Programa ABC vem dar suporte finan-
ceiro e apoio técnico para os produtores 
rurais que desejem adotar práticas agro-
nômicas a fim de reduzir a emissão de 
gases de efeito estufa, através de práticas 
agrícolas sustentáveis. “Isso resultará no 
melhor aproveitamento da propriedade 
e maior remuneração financeira.”

Sobre a efetividade do programa, 
Koslovski explica que no primeiro ano, 
devido a sua complexidade e por não ter 
havido uma divulgação ampla, a procu-
ra pelos recursos não foi muito expres-
siva. “No atual ano-safra, houve uma 
melhor divulgação. As cooperativas do 
Paraná e seus cooperados já apresenta-
ram diversos projetos que foram apro-
vados pelos agentes financeiros”. A falta 
de divulgação também foi criticada por 
Galafassi. “Ele poderia ser melhor di-
vulgado entre os produtores, uma vez 
que grande parte dos agricultores que 
não utiliza o crédito rural, muitas vezes, 
pelo excesso de burocracia, não têm co-
nhecimento do plano”.

O engenheiro agrônomo João Paulo 
Koslovski, presidente da Ocepar, lembra 
que as cooperativas paranaenses são 
pioneiras na implantação de iniciativas 
destinadas a amenizar os impactos das 
mudanças climáticas, através de práticas 
agrícolas consolidadas e projetos especí-
ficos. Por isso, ele salienta a importân-
cia do Programa ABC como ferramenta 
para viabilizar e ampliar as ações de re-
cuperação de áreas degradadas.

“O programa é resultado de mais de 
dez anos de discussões, nas quais nós 
mesmos nos envolvemos ativamente 
através da participação em reuniões 
e elaboração de propostas. É uma boa 
oportunidade para a implantação e 
melhoria de práticas na agricultura, 
na produção florestal, na integração 
lavoura-pecuária e na recuperação de 
pastagens, contribuindo também para 
a diversificação da atividade rural. É 
também um grande desafio.”

O engenheiro agrônomo Daniel 
Roberto Galafassi, presidente da As-
sociação Paranaense de Planejamento 

Maior temor de representantes de 
entidades é que o programa não 
chegue efetivamente ao produtor

DEsTAQUEs
Galafassi, presidente da 
Apepa: ABC dá suporte 
financeiro e apoio técnico 
a produtores

Canguiri 
renasce como 
modelo 

Depois da declaração do local 
como Área de Proteção Permanente 
(APA), os pesquisadores da Univer-
sidade Federal do Paraná (UFPR) que 
utilizavam a Fazenda Canguiri – ou 
Estação Experimental do Canguiri 
- para atividades convencionais fi-
caram desestimulados. A área ficou 
praticamente desativada, mas pouco 
depois a mudança serviu de estímulo 
para a busca de atividades adequa-
das a um modelo não contaminante. 
Agora, embora ainda em um proces-
so inicial, a área está reativada.

Hoje o que se procura fazer na 
fazenda, segundo o coordenador 
do Núcleo de Inovação Tecnológica 
em Agricultura da UFPR, engenheiro 
agrônomo Aníbal de Moraes, está 
dentro do conceito da Agricultura de 
Baixo Carbono. E vai além, por meio 
do programa PIsA (Produção Inte-



23

CR
EA

PR
R

e
v

is
ta

23

FALAM As ENTIDADEs   Para especialistas, plano é uma conquista EIXO  Estudos Básicos são uma iniciativa do CREA-PR e parceiros

Tem que ir ao produtor Colaboração de peso

engenheiro civil , e Osvaldo Danhoni, en-
genheiro agrônomo, também estiveram 
à frente da elaboração do EBDR sobre 
Agricultura de Baixo Carbono.

“Na parte final do EBDR propomos 
a divulgação na região do Programa 
ABC do Governo Federal - incentivo à 
adesão - como forma de reverter o qua-
dro de empobrecimento do solo e suas 
consequências econômicas, sociais e 
ambientais”, acrescenta Robertina.

Claudemir Prattes, gestor da Asses-
soria de Apoio às Entidades de Classe do 
CREA-PR, conta que o tema Agricultu-
ra de Baixo Carbono foi priorizado na 
região de Maringá para “potencializar 
os elevados recursos financeiros dispo-
níveis para esta atividade”. “Em contra-
partida, visamos elevar a preservação 
ambiental em uma região eminente-
mente agrícola, sem causar prejuízos 
aos produtores agrícolas da região. O 
projeto visa a sustentabilidade dos pro-
dutores rurais, em especial os pequenos 
e médios produtores”, explica.

Prattes destaca que o EBDR não 
é um projeto, mas sim um estudo que 
gera a necessidade da elaboração de um 
projeto. “Ele traz todas as orientações 
para o desenvolvimento de um projeto 
técnico que será necessário aos muni-
cípios na busca pelos recursos públicos 
disponíveis”.

O estudo ficará disponível a todos 
no site www.paranaemdebate.com.
br, o portal da Agenda Parlamentar do 
CREA-PR e das Entidades de Classe do 
Estado do Paraná.

Com objetivo de orientar o trabalho 
de representantes políticos de cada re-
gião sobre as reais necessidades da po-
pulação paranaense, uma parceria en-
tre o CREA-PR e as entidades de classe 
resultou nos Estudos Básicos de Desen-
volvimento Regional (EBDR). Um deles 
traz o diagnóstico da região de Maringá 
e sua caracterização básica, com as nu-
ances de solo, clima, economia, poten-
cial agropecuário e problemas do setor.

Trata-se do EBDR focado na Agricul-
tura de Baixo Carbono, desenvolvido em 
parceria pelo Sindicato dos Engenheiros 
no Estado do Paraná (SENGE-PR), As-
sociação de Engenheiros e Arquitetos 
de Maringá, Associação Maringaense 
dos Engenheiros Agrônomos (AEAM) e 
Academia Euclides da Cunha. Segundo 
o gerente da Regional Maringá do CREA, 
engenheiro civil Hélio Xavier Filho, fo-
ram feitas inúmeras reuniões até a finali-
zação do material, que segue um modelo 
estabelecido pelo CREA. Ele foi entregue 
às autoridades no dia 27 de novembro e 
agora será repassado a lideranças locais.

O engenheiro agrônomo Angelo Li-
bério Robertina, diretor do Senge e um 
dos envolvidos na elaboração do estudo, 
explica que dentro do diagnóstico da 
região de Maringá foi demonstrado que 
há problemas de empobrecimento do 
solo e efeitos correlatos, que podem ser 
corrigidos com tecnologia disponível e 
recursos financeiros na forma de Crédi-
tos de Investimentos dentro do Progra-
ma ABC. Orlando Lisboa de Almeida, 
engenheiro agrônomo, Samir Jorge, 

EBDR faz diagnóstico e auxilia na 
elaboração de projetos para o Plano 
ABC, entre outras ações de relevância

grada de sistemas Agropecuários), 
busca-se a redução - não extinção 
- do uso de insumos. Já o uso dos 
chamados “cidas” (inseticidas, pes-
ticidas, fungicidas, etc) é proibido 
por lei.

“O intuito da Fazenda Canguiri 
é a formação dos alunos, mas tam-
bém o de ser um espelho para a re-
gião, bem como para outras áreas 
de preservação ambiental”, afirma 
Moraes.

Algumas atividades já estão bem 
consolidadas e demonstram resul-
tado. é o caso da pecuária, tanto de 
gado de leite como de ovinocultura. 
Uma experiência que já mostrou ser 
eficiente nesse ramo é a valorização 
das gramíneas nativas, um estímulo 
à biodiversidade. “Enquanto no Bra-
sil 90% do que se cultiva é exótico, 
nos fazemos o contrário e incentiva-
mos as espécies nativas.”

Outros projetos estão ainda no 
começo, mas já trazem grandes pro-
messas. O jardim da biodiversidade 
vegetal, já em fase de implantação, 
será o maior do Paraná. E será aberto 
à visitação.
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EXEMPLO Cascavel investe em sistema de mapeamento de cadastro

Sistema tem por objetivo fornecer ao cidadão, 
de forma ágil, informações cadastrais

por  JULIO CESAR LIMA

A Prefeitura de Cascavel deu mais 
um passo para a modernização de seu 
sistema de urbanismo ao investir, des-
de o ano passado, R$ 600 mil em um 
sistema de mapeamento que integra 
as funcionalidades e informações do 
Google Maps com a base cadastral do 
município. Segundo o secretário de Pla-
nejamento e  engenheiro civil Ronald 
Peixoto Drabik, “o objetivo é fornecer 
ao cidadão, de maneira ágil e rápida, 
informações sobre as parcelas (lotes), 
como seu número de cadastro (ou ins-
crição imobiliária), utilização, área, tes-
tada e outras informações cadastrais. 

Na sequência, virá a consulta pré-
via de viabilidade de construção”. Ele 

Solução tecnológica
adianta que a próxima fase oferecerá  
acesso ao portal à população. O siste-
ma vai contar com dados sobre os lo-
tes do distrito sede. “Assim, a popula-
ção poderá consultar localização, área, 
imagens, viabilidade, zoneamento dos 
terrenos, entre outros.” Atualmente os 
dados estão disponíveis somente para 
os administradores do sistema.

Para o novo serviço, a Prefeitura 
contratou uma consultoria especiali-
zada que elaborou um diagnóstico do 
CTM (Cadastro Territorial Multifinali-
tário). O relatório mapeou os principais 
problemas e lançou uma expectativa de 
ações. Com essa agilização por conta do 
georreferenciamento, o secretário con-
sidera que o município esta cada vez 
mais “inteligente”. “O projeto GeoPor-

tal está integrado ao Projeto Cascavel 
Digital e no futuro ele irá oferecer ser-
viços para a população, transformando 
Cascavel em uma cidade inteligente”, 
disse.

No portal – de acesso exclusivo à 
administração – é possível localizar os 
imóves cadastrados por meio de GPS, 
além de ferramentas disponíveis para 
ajudar nas buscas, na navegação e tam-
bém nas informações da base cadastral. 
Segundo a secretaria, a maioria das in-
formações corresponde ao registro de 
imóveis, no qual serão integradas em 
breve. “Essa ação visa dar garantias 
jurídicas ao mercado imobiliário, agili-
dade na aprovação de novos empreen-
dimentos e aperfeiçoar o controle social 
na gestão territorial urbana”, afirma.
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Entenda o GeoPortal Cascavel

COLABORAR Prefeitura assinou convênio com o CREA-PR 

Ações valorizam profissionais da Engenharia 
O trabalho, porém, não para nesse item. 

Além da reestruturação cadastral, estão sen-
do desenvolvidas ações que valorizem profis-
sionais da Engenharia, por meio de cursos de 
capacitação, cursos de especialização e par-
ticipação em eventos com estudos de caso. 

A prefeitura também assinou convênio 
de cooperação com o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA-PR, para 
troca de informações entre a fiscalização 
do Conselho e a fiscalização municipal em 

tempo real. “Essa ação tem o propósito 
de aumentar o controle urbanístico da ci-
dade, impedindo obras clandestinas, sem 
responsáveis técnicos. Os primeiros testes 
já foram realizados e é possível a troca de 
informações entre o Cadastro Municipal 
e o Sistema de Informações Geográficas 
- SIG-CREA. A próxima etapa é o desen-
volvimento de aplicativos para efetiva troca 
de informações entre os fiscais”, assinala a 
assessoria da Prefeitura.

A aplicação dessa tecnologia tem libe-
rado mais o fluxo de pessoas no setor de 
Planejamento e também excluído a neces-
sidade de deslocamento dos usuários e dos 
profissionais até a Prefeitura. O processo de 
consolidação do banco de dados deve ser 
concluído até o fim deste ano, mas o tra-
balho de parceria já tem chamado atenção 
e será tema, em maio, de congresso (FIG 
2012), na Itália. O congresso conta com par-
ceria de agências da ONU.

COMO FUNCIONA 

O geoPortal Cascavel é um avançado sistema de mapeamen-
to que integra as funcionalidades e informações do Google Maps 
com a base cadastral do Município. 

O objetivo é fornecer ao cidadão, de maneira ágil e rápida, 
informações sobre as parcelas (lotes), como seu número de ca-

dastro (ou inscrição imobiliária), utilização, área testada, e outras 
informações cadastrais. Você pode localizar o imóvel desejado 
navegando pelo mapa, ou digitando na caixa “Buscar”, acima. 

Veja nas abas do portal informações de como fazer as buscas 
e navegar nos mapas para localizar os imóveis desejados.

JANELA  Fac-símile da página de entra-
da do GeoPortal: facilidade para todos

LEIA MAIs Conheça o documento Cadastro Territorial como Instrumento de Sustentabilidade http://migre.me/6iCGq
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MUDANDO Academia do Guatupê passa por obras para acessibilidade

Prédio administrativo já ganhou rampa; complexo 
vai ganhar elevador e banheiros adaptados

Em de 2010, a Academia de Polícia 
Militar do Guatupê (APMG) começou a 
receber as primeiras obras que vão per-
mitir total acessibilidade da instituição às 

Acesso a todos 
pessoas com dificuldades de locomoção. 
Nesta primeira etapa, o prédio adminis-
trativo ganhou uma rampa, que permite 
a entrada de cadeirantes ao primeiro piso. 
Para 2012, os trâmites para licitações já es-
tão em andamento. A ideia é dotar todos 
os prédios da instituição, o que inclui três 
alojamentos de três andares e refeitório, 
com rampas de acesso, elevadores e ba-
nheiros adaptados.

As alterações fazem parte de uma série 
de mudanças pelas quais o Guatupê passa 
para obter o credenciamento da Academia 
como instituição de ensino superior e pes-
quisa junto ao sistema de ensino superior 
do estado, tornando-se uma Faculdade 
Policial Militar. Outro projeto prevê a in-
corporação da Academia à Universidade 
Estadual do Paraná (Unespar), instituição 
em fase de implantação, que reunirá as 
sete faculdades estaduais paranaenses. 

Entre as mudanças, o atual curso de 
formação de oficiais terá graduação em 
nível de bacharelado em segurança pú-
blica para Oficial Policial Militar e Oficial 
Bombeiro Militar. Com isso, explica o co-
mandante da Academia, o tenente coronel 
João de Paula Carneiro Filho, o curso de 
formação de oficiais deixa de ser apenas 
equivalente a um curso superior para ser 
de fato um curso superior.

“Será um grande avanço para a cor-
poração e para a sociedade, uma vez que 
teremos policiais e bombeiros militares 
melhor formados tecnicamente e como 
cidadãos”, avalia. A expectativa, segun-
do ele, é que ainda em 2012 o processo 
todo seja concluído. O próximo passo 
será a transformação do curso de forma-
ção de soldados em curso de tecnólogo 
em segurança pública, também com ní-

vel superior.
Sobre as obras de acessibilidade, 

mais do que adaptação às exigências do 
MEC, trata-se da aplicação na prática 
de conceitos sempre defendidos pelo 
Coronel Roberson Luiz Bondaruk, ex-
-comandante da Academia e hoje é o 
Comandante-Geral da PM. 

“Temos que atingir um urbanismo 
que reflita valores humanos”, disse Bon-
daruk, por ocasião do lançamento de seu 
livro ”A Prevenção do Crime através do 
Desenho Urbano”, no qual mostra a rela-
ção entre o desenho urbano e a incidência 
de crimes. “As cidades são espaços onde 
apenas os fortes podem passar. Temos que 
ter rampas de acesso e calçadas que per-
mitam uma cadeira de rodas de circular. 
Onde passa uma cadeira, passa um pedes-
tre. Calçadas malfeitas geram isolamento 
e é isso que os criminosos querem, que as 
pessoas se isolem”, ensina. (por Maigue Ghets)

. A Academia Policial Militar do guatupê é um 
órgão de apoio ao ensino da Polícia Militar do 
Paraná (PMPR). 
. Realiza cursos de formação, aperfeiçoamento 
e especialização dos militares.
. Conta com salas de aulas, auditórios, labo-
ratórios de informática e outros espaços para 
treinamento de policiais.
. Criada há 40 anos, tem 1,2 mil alunos, em 
média. Passam pelos cursos de oficiais, sar-
gentos, cabos, soldados e cursos de especia-
lização.
. 2.235 Policiais e Bombeiros Militares se for-
maram desde 1953, data em que começaram 
os cursos de formação.

A ACADEMIA
Fique por dentro

LEIA MAIs Criada em 2001, Universidade Estadual do Paraná ainda não foi implantada http://bit.ly/AhgsKs

sEJA BEM-VINDO
O comandante da Aca-
demia, tenente coronel 
João de Paula Carnei-
ro Filho, na rampa de 
acesso:  mudanças até 
a total acessibilidade
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ESTUDANTES CREAjr-PR cumpre papel de aproximação

Meta é conscientizar 
quanto ao papel do 
profissional junto 
à sociedade

Criado em 2005 pelo CREA-PR, o 
programa CREAjr-PR tem por finalidade 
a aproximação dos estudantes das áreas de 
Engenharia e Agronomia com o sistema 
profissional. “Hoje, o programa está conso-
lidado e apresenta um dos melhores resulta-
dos se comparado aos demais programas de 
outros estados”, conta a geógrafa Cacilda 
Redivo, gestora do CREAjr-PR.

Participam estudantes de cursos de ní-
vel médio e superior das áreas relacionadas 
ao Sistema CONFEA/CREA. A adesão é 
voluntária. “Nós buscamos, com o progra-
ma, colaborar para a formação profissional, 
conscientizando o estudante quanto ao 
papel do profissional junto à sociedade e 

consolidado
Um programa

incentivando-o ao exercício ético da profis-
são”, completa a gestora. 

É o caso do estudante de engenharia de 
produção civil da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR), Wesley Me-
deiros. “Minha visão inicial do CREA era a 
de uma instituição burocrática que somente 
fiscalizava a atividade profissional e cobra-
va as suas taxas anuais. Hoje eu conheço 
a busca para garantir elevados padrões de 
qualidade em seus serviços”, diz ele.

Medeiros também destaca o papel do 
Conselho com o programa Agenda Parla-
mentar. “Os estudos e pareceres técnicos 
elaborados pelo CREA-PR contribuem 
para o desenvolvimento das cidades para-
naenses de maneira efetiva”, completa.

Hoje, Medeiros é membro dirigente, 
ou seja, foi eleito por seus pares para realizar 
as atividades propostas pelo programa. Os 
membros dirigentes precisam cobrir uma 
pauta mínima de palestras e atividades. 
Em 2011, algumas atividades também fo-

ram realizadas com o Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE). 

A parceria com o CIEE trouxe a opor-
tunidade de levar aos estudantes conheci-
mentos relativos à sua formação pessoal. 
O curso de oratória, por exemplo, é funda-
mental no desenvolvimento das atividades 
junto ao CREAjr-PR. Um dos participan-
tes do curso de oratória, o estudante de 
Agronomia da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG) André Corrêa Pres-
tes afirma ainda que o CREAjr facilita con-
tatos e propostas para estágios.

As últimas eleições para escolha dos 
membros dirigentes do CREAjr-PR acon-
teceram em dezembro de 2011 e os eleitos 
serão empossados durante o VIII Encontro 
Estadual do CREAjr-PR, que ocorre em 
Curitiba, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 
2012.

LEIA MAIs Eleitos em dezembro serão empossados em abril http://bit.ly/yhsLCT

LIÇÕEs  “O principal ensinamento que aprendi foi o de sempre atuar com responsabilidade e ética na 
área de engenharia”, diz o estudante de engenharia de produção civil da UTFPR, Wesley Medeiros

Em 2011 o CREAjr-PR contou com avan-
ços significativos. Confira:

13.620 membros corporativos

292 atividades realizadas

11.680 estudantes participaram das ati-
vidades

107 membros dirigentes eleitos

41.621 acessos ao blog CREAjr –PR - 
http://creajrpr.wordpress.com

33.077 acessos ao site CREAjr-PR

UM BALANçO DO PROGRAMA
O CREAjr-PR em 2011

38 cursos gratuitos oferecidos em par-
ceria com o CIEE

1.219 estudantes participaram dos cur-
sos com o CIEE

Os temas foram: Administração do 
Tempo; Atitudes Comportamentais Cer-
tas para sucesso Pessoal e Profissional; 
Desenvolvendo Habilidades de Lideran-
ça e Pessoais; Empregabilidade; Marke-
ting Pessoal e Oratória.
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LEIA MAIs Um retrato de cinco mil obras no estado http://bit.ly/zcexLT

OBRAS PúBLICAS Convênio entre CREA-PR e TCE-PR é estendido e ampliado

União de esforços entre as duas instituições cria uma 
verdadeira rede para a fiscalização de obras públicas

Em 2006, o CREA-PR e o Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), firmaram um 
convênio para a troca de informações. Uma 
estratégia para tornar mais efetiva a fiscaliza-
ção de obras públicas. A integração, prevista 
inicialmente para um período de cinco anos, 
acaba de ser renovada por tempo indetermi-
nado. “A renovação foi de suma importância 
e vem contribuir com o avanço das iniciati-
vas e ações já realizadas ao longo dos últimos 
anos pelos dois órgãos”, afirma o engenheiro 
civil Joel Krüger, presidente do CREA-PR. 
O CREA-PR participou da elaboração da 
Orientação Técnica 01/2006 do IBRA-
OP - Instituto Brasileiro de Auditoria de 
Obras Públicas, juntamente com auditores 
do TCE-PR. “Esse documento foi lançado 
também em novembro de 2006, juntamen-
te com a Resolução nº 04/2006 do TCE que 
tornou obrigatório aos órgãos da administra-
ção pública direta e indireta do Estado do 
Paraná o cumprimento do disposto na OT 
10/2006 e também instituiu a obrigatorie-
dade da apresentação da Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica (ART) de orçamento. 
Para tanto, o CREA e o TCE analisaram em 
conjunto o embasamento legal”, completa.

Segundo a arquiteta Vanessa Moura, fa-
cilitadora do Setor de Planejamento e Con-

Parceria renovada
trole de Fiscalização (DAFIS) do CREA-PR, 
faz parte da rotina da fiscalização do Con-
selho a identificação das licitações e obras 
públicas em andamento através de pesquisas 
em editais, jornais, no portal do controle so-
cial e in loco. E essas informações ficam dis-
poníveis ao TCE. “O Tribunal possui acesso 
às informações dos relatórios de fiscalização 
constantes na base de dados do CREA-PR, 
através de acesso exclusivo. Neste ano, no-
vas iniciativas entre os departamentos de 
tecnologia da informação dos dois órgãos 
permitirão ampliar o cruzamento de infor-
mações”, avalia. 

O Tribunal de Contas do Estado traba-
lha com o Sistema de Informações Munici-
pais (SIM AM). Ele engloba dados sobre lici-
tações, contratos, obras públicas, convênios, 
entre outros. Os municípios devem encami-
nhar ao sistema o registro de todas as obras 
realizadas, incluindo as ARTs dos responsá-
veis pelas obras. “Se no cruzamento de dados 
o número não é identificado pelo sistema, 
é emitido um alerta mostrando que a em-
presa ou o profissional não tem registro no 
Conselho e são feitas as verificações necessá-
rias”, conta o engenheiro civil Luiz Henrique 
Barbosa Jorge, coordenador de Engenharia e 
Arquitetura do TCE-PR.

Antigamente, a não obrigatoriedade da 
apresentação de ARTs dificultava a punição 
em casos de irregularidade. Com o convênio, 
esse panorama mudou. “A união de esforços 
entre o TCE e o CREA-PR criou uma verda-
deira rede para a fiscalização de obras públi-
cas. Desta forma, o Tribunal pode solicitar 
ao Conselho a verificação do andamento de 
determinada obra. Da mesma maneira, o 
CREA-PR informa ao Tribunal os casos em 
que são identificadas irregularidades. Os 

mais graves podem gerar a abertura de um 
processo e a denúncia ao Ministério Público”, 
explica Barbosa Jorge.  

 Além da fiscalização propriamente dita, 
também ocorrem ações conjuntas promovi-
das pelas instituições como palestras e semi-
nários destinados ao público-alvo que atua 
neste âmbito, como funcionários de prefei-
turas e de órgãos públicos, e profissionais do 
Sistema CONFEA/CREA. “A parceria com 
o CREA-PR permitiu a redução de custos, a 
facilidade na verificação das obras e, sobretu-
do agilidade, já que o Conselho está presente 
em todo o Paraná”, ressalta o coordenador. 
(por Patrícia Moskwyn)

OBRAS PúBLICAS NO PR
Confira o andamento

990 obras públicas paralisadas

2033 Obras públicas em andamento

Fonte: TCE - www.tce.pr.gov.br . Data: 18/01/12
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NOVIDADE CREA-PR e CRQ IX criam Câmara de Conciliação

Proposta é inovadora na área do sistema de 
fiscalização das profissões regulamentadas 

Assinado no final do ano passado o 
documento que instituiu a Câmara de 
Conciliação do CREA-PR com o Con-
selho Regional de Química da Nona 
Região (CRQ IX), momento histórico e 
por apresentar uma proposta inovadora 
no âmbito do sistema de fiscalização das 
profissões regulamentadas. 

“A Câmara é um avanço para os 
Conselhos e harmonizará os procedi-
mentos, a fim de garantir o bom exercí-
cio das profissões, e a segurança da socie-
dade. É uma ação inédita, uma vez que 
não existem ações de cooperação entre 
conselhos de conduta profissional nestes 

Novos parceiros

moldes que visem à diminuição de con-
flitos de profissionais e empresas que ne-
cessitam atuar nas áreas compartilhadas 
de fiscalização”, explica o presidente do 
CREA-PR, engenheiro civil Joel Krüger. 

O assessor jurídico do CRQ IX, Re-
nato Villanova, explica que a Câmara 
tem por finalidade a busca de um enten-
dimento comum – e mais eficaz – em 
relação a situações cotidianas derivadas 
do exercício da fiscalização de ambos os 
Conselhos. “É um passo importante para 
que as questões se resolvam mais na via 
administrativa e menos na via judicial”, 
resume. (por Daniela Licht)

. O regramento estabelecido entre as partes 
está disponível em ambos os Conselhos Pro-
fissionais. Podem ser encaminhados assuntos 
para análise e inclusão de pauta, que serão 
avaliados como passíveis de conciliação e 
inseridos nas sessões de conciliação, promo-
vidas a cada 60 dias, em horário e local previa-
mente definido. 
. O procurador-chefe do DEJUR (Departamen-
to Jurídico) do CREA-PR, advogado Igor tadeu 
Garcia, explica que a iniciativa implementada 
pode se estender a outros conselhos que te-
nham entre si atividades correlatas, desde que 
novos instrumentos jurídicos sejam firmados 
entre os interessados. 
.“Com a Câmara instituída entre o CREA-PR e o 
CRQ buscamos o atendimento da finalidade pú-
blica quanto à fiscalização profissional correta 
de pessoas jurídicas que trabalham diretamen-
te com as ciências da engenharia, agronomia 
e química”, diz. 
. Ele ressalta que neste procedimento não há 
a ocorrência da mediação, mas tão somente 
da conciliação, pois inexiste a figura de um 
mediador entre as partes envolvidas. “O nosso 
intuito é consensuar conflitos de fiscalização 
profissional entre dois Conselhos, abordando 
a questão das competências constitucionais e 
legais do ato fiscalizatório”, finaliza.
Membros da Câmara Conselheiros titulares 
Eng. Quím. Ernesto Galvão Ramos de Carvalho 
e Eng. Quím. Alessandra Lobo de Santos Souza.
Conselheiros Suplentes Eng. Quím. Luiz Eduar-
do Caron e Eng. Quím. Paulo Guerino Basso. 
Membros de Apoio Jurídico Procurador Jurídi-
co titular Igor tadeu Garcia e a Procuradora 
Jurídica Suplente giseli Valezi Raymundo.

COMO FUNCIONA
Entenda a parceria

LEIA MAIs 
Outras notícias sobre a parceria no site do CREA-PR www.crea-pr.org.br
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VALORIZAR Prêmio Inove premia projetos de aplicação viável em todo PR

CREA-PR aprimora 
reconhecimento de 
trabalhos voltados 
à melhoria da 
fiscalização 

por  MAIGUE GUETHS

Em 2006, o CREA-PR realizou 
seu 1º Seminário de Fiscalização, reu-
nindo agentes de fiscalização, analis-
tas e assessores do Conselho para de-
bater e buscar as melhores formas de 
desenvolver este trabalho, fundamen-
tal para o exercício dos profissionais 
da área. Na esteira do seminário, em 
2007, foi criado o Prêmio Qualidade 
e Inovação, que buscava premiar os 
funcionários da entidade que mos-
trassem as melhores práticas e inicia-
tivas para o setor.

Em 2011, a realização do VI Se-
minário de Fiscalização do CREA-PR, 
entre os dias 22 e 25 de novembro, 
em Foz do Iguaçu, que culminou com 
a entrega do Prêmio Inove - nova 
denominação dada a este reconheci-
mento-, mostrou que o Conselho está 
no caminho certo. 

O incentivo ao surgimento de 
novas ideias colhe, hoje, bons frutos 
oriundos da inventividade do quadro 
funcional. 

A arquiteta e urbanista Vanessa 
Moura, facilitadora do Setor de Pla-
nejamento e Controle de Fiscalização 
(DAFIS) do CREA-PR, explica que 
nas duas primeiras edições do prê-
mio, deu-se maior ênfase em dissemi-
nar a ideia de inovação para estimular 

Mais qualidade
a participação dos colaboradores. Já 
a partir da terceira edição, o prêmio 
tentou efetivamente privilegiar as 
“melhores práticas”. Adotou-se um 
regulamento específico e houve uma 
mudança significativa no processo de 
avaliação dos projetos.  

“A intenção passou a ser identifi-
car as inovações que representem um 
passo adiante no aprofundamento das 
mudanças”, diz. Nesse caminho, em 
2011 foram premiados projetos que 
se destacaram por apresentar solu-
ções que atendem às necessidades do 
Conselho. Ou seja, são projetos que 

impactam na melhoria do processo 
fiscalizatório, além de serem de apli-
cação viável em todo o Estado.

Oito trabalhos foram inscritos em 
2011, sendo três premiados. O pri-
meiro lugar ficou com o projeto “Uti-
lização da ferramenta SIG aplicada à 
rotina diária da fiscalização”, desen-
volvido pela Regional Curitiba; o se-
gundo com “Fiscalização Utilizando 
Nota Fiscal Eletrônica”, da Regional 
Cascavel; e em terceiro “Fiscalização 
de Serviços e Obras Públicas a par-
tir de Publicações Legais”, elaborado 
pela Regional Maringá.

Arquiteta Vanessa Moura, 
facilitadora do Setor de Pla-
nejamento e Controle de Fis-
calização (DAFIS) do CREA-
-PR,

MUDOU
A arquiteta e urbanista 
Vanessa Moura, faci-
litadora do setor de 
Planejamento e Con-
trole de Fiscalização 
(DAFIs) do CREA-PR: 
foco nas “melhores 
práticas”
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Confira os três primeiros colocados da última edição

Utilização da ferramenta SIG aplicada à rotina diária da fiscalização

Fiscalização utilizando nota fiscal eletrônica

Fiscalização de serviços e obras públicas a partir das publicações legais

OS PREMIADOS

10 lugar

20 lugar

30 lugar

O projeto da Regional Curitiba prevê o uso de uma ferramenta 
já disponível no CREA-PR, o Sistema de Informações geográficas 
(SIg-CREA) – recurso que distribui pontos em mapas - para fazer 
o planejamento das fiscalizações de rotina. A princípio, a equipe 
pensou na sua aplicação para fiscalizar obras civis, que represen-
tam 54% das fiscalizações de rotina no CREA-PR. Mas ele pode 
ser expandido posteriormente para outras áreas.

Dados constantes nas Anotações de Responsabilidade Téc-
nicas (ARts) são repassados para um mapa, o que vai permitir 
a visualização espacial das obras, bem como da situação que o 

O projeto da Regional Cascavel propõe a utilização das notas fiscais eletrô-
nicas tanto para a instrução dos processos de fiscalização, como para identificar 
as atividades afetas ao Sistema Confea/Crea executados.  A princípio, o objetivo 
é ajudar na fiscalização de obras da construção civil e de atividades de serviços.

Da nota fiscal constam as informações necessárias para caracteriza-
ção dos serviços (endereço da obra, nome do proprietário, CPF/CNPJ, data 
e quantificação dos serviços), mas usualmente esta não se encontra no 
local da fiscalização. Por isso, a ideia é fazer parcerias com os municípios, 
para que estes liberem as notas eletrônicas. Hoje, cerca de 120 municípios 
(os maiores) do Paraná emitem nota fiscal eletrônica.

O foco do projeto é a fiscalização de obras, serviços públicos e 
licitações municipais, cujos extratos de contratos devem ser obriga-
toriamente publicados em jornais de grande circulação. O projeto da 
Regional de Maringá prevê consultas diárias aos jornais para identi-
ficar estes contratos e assim acompanhar e fiscalizar 100% destas 
obras e serviços públicos municipais identificados.

Segundo a agente de fiscalização e arquiteta Patrícia Bruder 
Barbosa Olini, com este sistema é possível verificar, por exemplo, 
empresas vencedoras de licitações que não possuem registro no Con-

fiscal vai encontrar no local. 
Hoje, segundo o engenheiro mecânico e agente de fisca-

lização, Ricardo Marrafão, uma das maiores dificuldades para 
os fiscais é saber a localização de obras civis passíveis de fis-
calização e, consequentemente, definir as trajetórias a serem 
percorridas. 

“O foco principal é o planejamento da fiscalização. Com mais 
planejamento, o fiscal terá mais segurança na fiscalização, por-
que ele já sabe o que vai encontrar no local. Outras vantagens 
são economia de combustível e de tempo”, diz.

O projeto-piloto executado pela Regional foi desenvolvido em To-
ledo e Marechal Cândido Rondon e fiscalizou empresas fornecedores 
de pré-moldados, de lajes e de concreto. “O objetivo é ter um docu-
mento oficial que prove que o serviço está sendo executado por aquela 
empresa ou profissional”, diz. No piloto, segundo ele, foram feitas 59 
fiscalizações. Destas, só um serviço possuía ART e 96,6% dos serviços 
fiscalizados a partir das notas fiscais poderiam não ter sido arrolados, 
já que procedimentos internos exigem a comprovação documental. As 
notas eletrônicas também permitiram a fiscalização de serviços de di-
fícil identificação.

selho. Ele permite, ainda, fiscalizar o registro da ART de todos os 
serviços e obras municipais contratados. “Nas nossas fiscalizações, 
vimos que uma parte considerável das empresas contratadas pelos 
municipios não tinha registro no CREA-PR. Acontece por falta de 
informação de que aquele seria um serviço de engenharia, e por-
tanto exige um profissional habilitado como responsável”, explica. 
Ela ressalta, ainda, outra característica do projeto, que é a busca 
pela orientação às prefeituras municipais nos casos em que foram 
contratadas empresas sem registro para a execução dos serviços.

LEIA MAIs Informe-se sobre o Prêmio Inove no site do CREA-PR www.crea-pr.org.br
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Análise da contribuição ambiental pelo uso do 
Equipamento de Reciclagem de Pavimentos

por  SIEGMAR BOSTELMANN 

Os primeiros registros significativos de serviços de fre-
sagem/reciclagem de revestimentos asfálticos, com estudos 
de reaproveitamento do material, datam do início dos anos 
60, na então Alemanha Ocidental, que se encontrava com 
sua malha viária totalmente deteriorada, malha esta recu-
perada logo após a 2ª Guerra Mundial, através do Plano 
Marshall. 

As vantagens da utilização das técnicas de reciclagem 
de pavimentos são o aproveitamento dos materiais enve-
lhecidos, contaminados ou de características inadequadas, 
presentes nas antigas bases dos pavimentos existentes; eli-
minação dos depósitos dos materiais retirados referentes às 
escavações para troca da base dos pavimentos e diminuição 
da exploração de pedreiras existentes, com todas as vanta-
gens ambientais daí resultantes. 

A reciclagem a frio, “in situ”, de base, pode ser definida 
como a reutilização dos materiais existentes nos pavimentos 
com equipamentos de reciclagem que evoluíram de máqui-
nas fresadoras e estabilizadores de solo até as atuais recicla-
doras especializadas. A vantagem do desenvolvimento de 
máquinas que trabalhem “in situ”, se dá pela otimização da 
logística de transportes. Normalmente a localização das pe-
dreiras é distante, e o peso do transporte no orçamento ge-
ral da obra é alto, com o uso de máquinas “in situ” se obtém 

uma redução no custo do transporte e uma maior capacidade 
de se manter uma maior qualidade na execução dos serviços.

Os benefícios da reciclagem de pavimentos sobre o meio 
ambiente podem ser considerados benéficos no momento 
em que as fontes próximas das áreas urbanas estão se esgo-
tando, devido não só a sua intensa exploração, como tam-
bém às restrições impostas às áreas exploráveis pela legisla-
ção de proteção do meio ambiente que detém a exploração 
agressiva dessas áreas e pela crescente valorização das terras. 
A reciclagem de asfalto é uma alternativa que associa inova-
ção e alta tecnologia para racionalizar gastos e evitar danos 
ao meio ambiente.  

A reciclagem dos pavimentos no perímetro urbano e de 
rodovias é uma prática que permite a reutilização ecológica e 
sustentável dos materiais, admitindo protelar o esgotamento 
dos recursos naturais, e reduzir a emissão de poluentes. Além 
disso não gera resíduos na execução dos serviços, contribuí 
para a promoção de uma cultura da sustentabilidade, reduz 
a  quantidade  de  energia para sua produção, estimula es-
pecificação técnica constando diferencial ambiental e desem-
penho ambiental, facilitando o processo de reciclagem, eli-
minação ou redução da quantidade de embalagens (no caso 
de compra de cimento a granel e aplicado com o caminhão 
distribuidor de cimento, eliminando a embalagem de pape-
lão) e contribuindo para o desenvolvimento de um modelo 
econômico e social sustentável.

O AUTOR SIEGMAR BOSTElMANN 
Engenheiro Civil pela Universidade Federal do Paraná, Especialista em Negócios Imobiliários (FAE), em Administração Pública (ICEET) e Gestão Urbana e Meio Ambiente (ICEET)
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Análise da movimentação de cargas entre o 
Porto de Paranaguá e portos concorrentes

por   MARIO CESAR STAMM JUNIOR         

No Brasil em 2010 foram exportadas 499,3 milhões 
de toneladas e importadas 121,7 milhões de toneladas por 
via marítima. A taxa média anual de crescimento da mo-
vimentação portuária foi de 6,2% nos últimos cinco anos, 
passando de 458,9 milhões de toneladas em 2005 para 
620,7 milhões de toneladas em 2010. Os portos brasilei-
ros competem entre si na atração de mercadorias para as 
suas estruturas, oferecendo tarifas e condições de atendi-
mento diferenciadas. O mercado brasileiro de contêineres 
representa ainda uma pequena fração do mercado mundial, 
6,8 milhões de um total de 439,6 milhões de TEUS mo-
vimentadas em 2008, ou seja, apenas 1,5%, o que deixa 
evidenciado o enorme espaço existente para o crescimento, 
exigindo o desenvolvimento e modernização do setor.

Com a utilização de modelo, produzido dentro de pro-
jeto de extensão da Universidade Estadual de Londrina, 
com o apoio da Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná, pode-se estabelecer comparações entre o desem-
penho na movimentação de cargas entre o Porto de Para-
naguá e portos concorrentes, tendo-se uma visão objetiva 
do comportamento competitivo do mercado portuário.

Após análises pode-se identificar as principais cadeias 
produtivas, movimentados na base portuária paranaense 
em 2010. Na exportação, o Porto de Paranaguá ocupou 
a liderança nacional, com 11,3 milhões de toneladas, se-
guido do Porto de Santos com 10,9 milhões de toneladas, 
aparecendo no terceiro posto o Porto de Rio Grande. Nas 
exportações de carnes congeladas e madeira, Paranaguá 
ostentou a primeira colocação no ranking de portos, com, 
respectivamente, 1,49 milhão de toneladas e 670 mil to-
neladas. Nas exportações do complexo milho, açúcar e ve-
ículos, o Porto de Paranaguá ficou no segundo lugar do 
ranking, com, respectivamente, 3,1 milhões de toneladas, 
4,76 milhões de toneladas e 98 mil veículos. Na importa-
ção da cadeia produtiva de fertilizantes Paranaguá ocupou 
o primeiro lugar, com 6,4 milhões de toneladas, sendo que 
na de veículos ocupou o segundo lugar, com 98,5 mil uni-
dades, atrás de Vitória com 163 mil unidades.

Os resultados obtidos, permitiram, também, identifi-
car claramente as concentrações existentes para determi-
nadas cadeias produtivas em relação a determinados por-
tos, tanto na exportação quanto na importação. Pode-se 
constatar que a que a exportação de veículos concentra-se 

em quatro portos, Santos, Paranaguá, Aratú e Rio de Janeiro, 
sendo que a de madeira concentra-se em Paranaguá, Belém, 
Itajaí e São Francisco do Sul, enquanto que a do complexo 
açúcar fica em dois portos, Santos e Paranaguá, e a de carnes 
congeladas em quatro portos, Paranaguá, Itajaí, Santos e Rio 
Grande. O mesmo ocorre em relação as importações, com a im-
portação de veículos concentrando-se em cinco portos, Vitória, 
Paranaguá, Santos, Aratú e Rio de Janeiro, enquanto a de ferti-
lizantes concentra-se em três, Paranaguá, Santos e Rio Grande. 

O AUTOR MARIO CESAR STAMM JUNIOR         
Engenheiro Civil formado pela Universidade Mackenzie, Mestre em Engenharia de Transportes pela Escola Politécnica da USP, Doutor em Ciências de Transportes pela COPPE 
da UFRJ. Professor universitário e consultor. Foi coordenador do Plano Estadual de Logística de Transportes - PELT 2020 e Secretário de Estado de Transportes do Paraná.

Análise da contribuição ambiental pelo uso do 
Equipamento de Reciclagem de Pavimentos

O AUTOR SIEGMAR BOSTElMANN 
Engenheiro Civil pela Universidade Federal do Paraná, Especialista em Negócios Imobiliários (FAE), em Administração Pública (ICEET) e Gestão Urbana e Meio Ambiente (ICEET)
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Gestão Urbana em áreas de ocorrência cárstica, 
um estudo de caso no município de Almirante 
Tamandaré, entrave ou potencialidade?

por  DANIELE COSTACURTA GASPARIN

As características típicas em sistemas cársticos são resul-
tados de processos chamados carstificação, no qual intervém 
diversos fatores geológicos. Nesse processo existe um me-
canismo básico que é a dissolução pela água de uma rocha 
solúvel. O “Carste” é formado por rochas calcárias que neu-
tralizam a acidez da argila e da matéria orgânica do solo. 
Os subsolos constituídos por este tipo de rocha, dada a sua 
natureza desagregável propiciam a formação de cavidades 
subterrâneas (PUPPI, 1981).

Devido a estes fenômenos que geram formas de relevos 
típicos, a fragilidade ambiental nos municípios das regiões 
portadoras de províncias cársticas é muito acentuada, pois 
alguns elementos do relevo permitem o trânsito de fluídos 
desde a superfície até o aquífero. Além do aspecto da fragili-
dade ambiental também existe os problemas relacionados à 
fragilidade estrutural do ponto de vista geotécnico. O desen-
volvimento de formas cársticas propicia a ocorrência de fe-
nômenos de afundamentos localizados ou em grandes áreas. 
A ocorrência deste tipo de fenômeno é bem conhecido e há 
vários exemplos no Brasil e no mundo.

No Estado do Paraná, os municípios da porção norte da 
Região Metropolitana de Curitiba estão localizados sobre 
rochas carbonáticas parcialmente carstificadas e alguns de-
les registraram ao longo do tempo fenômenos geotécnicos 
relacionados ao desenvolvimento do relevo cárstico, especial-
mente nos municípios de Colombo e Almirante Tamandaré.

Se tratando de Almirante Tamandaré, este caracteriza-se 
por relevo acidentado e pela presença de mananciais subter-

râneos (o Aquífero Carste), havendo predominância de atividades 
extrativas florestais e minerais. Aproximadamente 85% do seu 
território corresponde a área de influência do Carste. A maior par-
te da ocupação urbana situa-se sobre influência indireta, mas a 
sede propriamente dita está localizada sobre uma planície cárstica. 
Outro foco de ocupação importante está situado na localidade de 
Tranqueira, ao longo da Rodovia dos Minérios, em direção a Rio 
Branco do Sul. Esta é uma região de características semelhantes ao 
do distrito-sede – planície cárstica com depósito aluvionar e poljes 
– de grande fragilidade que vem sofrendo um adensamento urba-
no nas últimas décadas. Há também um outro vetor de expansão 
em direção a Colombo, ao longo da rodovia PR-509, que liga as 
sedes de ambos os municípios. Esta rodovia está situada em área 
crítica, bastante vulnerável à poluição (COMEC, 2002). 

Normalmente a ocupação urbana desconsidera a integração 
das características físicas, geológicas e hidrogeológicas do ambien-
te. Sendo assim, os terrenos cársticos ocupados equivocadamente 
podem apresentar comportamentos geotécnicos indesejáveis, tra-
zendo riscos às comunidades assentadas na região e comprometi-
mento dos recursos públicos destinados à urbanização ou expansão 
urbana. Normalmente áreas com características topográficas favo-
ráveis, a exemplo das planícies cársticas, tornam-se atraentes para 
a ocupação urbana indiscriminada, com grandes e pesadas edifi-
cações, encobrindo, porém a complexidade do ambiente cárstico, 
suas estruturas subterrâneas (cavidades, cavernas, etc.) e zonas de 
extrema sensibilidade. 

O desafio do planejamento territorial é a busca do equilíbrio entre 
a ocupação do solo e o uso da água, os quais devem ser precedidos de 
um planejamento que aponte os mecanismos de gestão e de monitora-
mento são os mais adequados para o controle da sua sustentabilidade.

A AUTORA DANIElE COSTACURTA GASPARIN
Engenheira Ambiental e Mestre em Gestão Urbana pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PPGTU-PUCPR). Diretora do Departamento de Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré da RMC.
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(41) 3236-2141 / (41) 9903-4715 (Eliane)

eliane@todaeditora.com.br
comunicacao@crea-pr.org.br

A Revista CREA-PR é a maior do es-
tado. Tem tiragem de 60.000 exem-
plares distribuídos para engenheiros, 
agrônomos e técnicos registrados 
no Conselho, um público altamente 
qualificado. 
 
Também é enviada para prefeituras, 
entidades de classe e políticos. 

Além disso, a revista impressa é pu-
blicada 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

Faça 
seu 
negócio 

engrenar 
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BONS EXEMPLOS  Modernizar quadros técnicos atrai mais recursos e qualidade

Cascavel e Marilena mostram que investir 
em engenheiros e técnicos dá bom retorno

por  PATRíCIA MOSKwyN

Construção de escolas, postos de saúde, 
áreas de esporte e lazer para a população. 
Em cada projeto proposto pelas prefeituras 
dos pequenos e dos grandes municípios do 
estado, há a participação de profissionais 
ligados ao CREA-PR. Auxiliam os gesto-
res públicos com a fundamentação técni-
ca necessária, tanto para projetos e obras, 
quanto para facilitar o acesso a linhas para 
a obtenção dos recursos. As contrapartidas 
são o reconhecimento e a valorização cada 
vez maior dos profissionais. 

Um dos exemplos vem de Cascavel, 
no Oeste do Paraná, que hoje conta com 
54 profissionais de áreas técnicas, sen-
do 36 ligados ao CREA-PR, distribuídos 
em todas as secretarias. Os investimen-
tos na qualificação e na remuneração dos 
profissionais técnicos do quadro próprio 
garantem projetos adequados e agilida-
de aos processos, afirma o Prefeito Edgar 
Bueno.“Os municípios estão em constan-
te mutação e necessitam dos profissionais 

Um ato de valor
para planejar, urbanizar, projetar, executar 
e fiscalizar esse desenvolvimento, de forma 
a garantir a qualidade física e a funcio-
nalidade de cada nova obra, bem como a 
qualidade de vida dos munícipes que dela 
fazem uso”, ressalta. 

Segundo ele,  as parcerias com o CREA-
-PR são fundamentais: “Hoje Cascavel é a 
única prefeitura do Estado a manter projeto 
na área de geoprocessamento com o setor 
de geoprocessamento do CREA-PR. Isso 
garante maior eficiência e melhor fiscaliza-
ção de obras tanto públicas como privadas, 
evitando a clandestinidade e ampliando a 
segurança. Essa é uma verdadeira inovação 
entre a prefeitura e o órgão, que fazemos 
questão de destacar”, finaliza Edgar Bueno.

“Eles atuam em todas as fases da pres-
tação do serviço público: do planejamento 
e ordenamento para o desenvolvimento in-
tegrado, do convencimento político a favor 
da melhor opção técnica, do esclarecimento 
à opinião pública, do desenvolvimento do 
projeto, captação do recurso, execução da 
obra, fiscalização de serviços contratados, 

manutenção das construções e equipamen-
tos”, afirma o engenheiro civil Ronald Dra-
bik, Secretário de Planejamento e Urbanis-
mo da cidade. 

Segundo o secretário, a valorização 
profissional também passou pela alteração, 
através de lei, da classificação dos quadros 
técnicos no Plano de Cargos e Salários do 
município, com aumento real de 40% nos 
salários. Ele diz que, além disso, haverá 
ampliação do número de profissionais, com 
a contratação dos aprovados no mais re-
cente concurso. Drabik esclarece que serão 
chamados, apenas para a Secretaria de Pla-
nejamento e Urbanismo, dois Engenheiros 
Cartógrafos, três técnicos em edificações e 
cinco engenheiros civis. “Com estes profis-
sionais, estaremos melhorando ainda mais 
nosso trabalho com perspectivas de novos 
projetos”, diz. 

No município, o quinto mais popu-
loso do estado, com 286 mil habitantes, a 
presença de quadros técnicos qualificados 
permitiu não só a execução de importantes 
projetos, mas a obtenção de recursos para 
as obras. “O principal avanço é um finan-
ciamento junto ao BID (Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento), por meio de 
um projeto integrado em que serão con-
templadas intervenções viárias, de trans-
portes, ambientais, sociais e institucionais, 
trazendo para Cascavel, em cinco anos, um 
desenvolvimento que,em situações nor-
mais, levariam quinze anos para se concre-
tizar”, conclui o secretário.

Ele destaca ainda que, desde 2009, 
avança o trabalho de regularização fundi-
ária na cidade. “Já regularizamos mais de 
520 terrenos nos loteamentos Jardim da 
Amizade e Julieta Bueno. Agora estamos 
finalizando o trabalho no Loteamento Cas-
catinha, irregular há mais de 20 anos. Tam-
bém, a documentação do Loteamento Me-
lissa, dentro do PAC II, com mais de 475 
terrenos e edificações”, finaliza. Neste mês 
o presidente do CREA-PR, engenheiro ci-
vil Joel Krüger esteve reunido com profis-
sionais do quadro técnico da prefeitura de 
Cascavel.

VELOCIDADE
Edgar Bueno: “Os 
municípios estão em 
constante mutação 
e necessitam dos 
profissionais para 
planejar, urbanizar, 
projetar, executar e 
fiscalizar esse desen-
volvimento”
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PROFISSIONALISMO  Engenheiros e técnicos agilizam a gestão

Pequenos municípios também avançam 
A Prefeitura de Marilena, no extremo 

Noroeste do Paraná, conta com estrutura 
ainda pequena de profissionais técnicos, a 
exemplo de outras cidades com menos de 
20 mil habitantes no estado.  Mas a popu-
lação, de quase 7 mil pessoas, já sente o 
resultado do trabalho. 

Segundo o engenheiro civil e consultor 
Helio Xavier da Silva, responsável técnico 
do município, “o planejamento das ações 
de urbanização, regularização e integração 
tem sido a chave do sucesso nos projetos 
implantados na cidade”.

Um dos projetos de destaque é a “Vila 
dos Pescadores”. Nele, 25 famílias que 
moravam em situação irregular às margens 
dos Rios Paraná e Paranapanema, foram 
transferidas para novas casas, construídas 
num terreno doado pela prefeitura. As mo-

radias de 42 m2, construídas em terrenos 
individuais, possuem toda a documentação 
legal.“Não tiramos as famílias da situação 
normal do trabalho pesqueiro e incluímos a 
parte social, com as mulheres produzindo 
artesanato, incrementando a geração de 
renda”, conta o Engenheiro. O projeto foi 
premiado pela Caixa Econômica Federal, 
classificado entre as dez melhores práticas 
em gestão no Paraná e entre as sessenta 
melhores no Brasil.

Outros projetos voltados à comunidade 
de Marilena estão saindo do papel. Um de-
les é o “Prainha”, uma praia municipal pú-
blica que contém estruturas como parque, 
quiosques e deque, e que está na segunda 
fase de execução. Os recursos para a obra 
são de R$ 800 mil, vindos do Ministério do 
Turismo. Também está prevista, dentro do 

PAC II, a construção de 61 casas do projeto 
“Menina dos Rios”, que vai beneficiar famí-
lias em situação de risco e insalubridade. 
As obras englobam, além das moradias, a 
pavimentação de ruas, a construção de ga-
lerias pluviais e a arborização. Hoje está em 
curso a licitação para as obras.

Segundo Helio Xavier da Silva, além 
da equipe técnica capacitada, é essencial 
a sintonia com o poder público. E a atu-
ação do CREA-PR, por meio da Agenda 
Parlamentar, tem ajudado a estreitar esses 
laços. “O relacionamento com o Conselho é 
de extrema importância no aconselhamento 
dos gestores públicos. Atentos às exigên-
cias dos programas de fomento e com uma 
equipe voltada a elaborar bons projetos é 
possível atender às demandas da socieda-
de”, finaliza.

LEIA MAIs Conheça o “Casa Fácil”, do CREA-PR, que já beneficiou 150 mil famílias http://bit.ly/x0kNVb

BONs TEMPOs
O Complexo Turístico Ipanema, a “Prainha”, um dos vários projetos em execução ou em fase de planejamento em Marilena, que ganham 
agilidade com a participação de uma equipe bem formada de profissionais de tecnologia. Destaque também para a Vila dos Pescadores
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NORMA Novo Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico foca a preservação de vidas

CREA promove apresentação de mudanças aos profissionais

Mais seguro
No início de janeiro entrou em vi-

gor o novo Código de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico do Corpo de Bombei-
ros do Paraná. Publicada em 8 de outu-
bro do ano passado, a portaria passou a 
vigorar após 90 dias. 

Segundo o Capitão Ivan Ricardo 
Fernandes, engenheiro civil e integran-
te do Departamento de Engenharia do 
Corpo dos Bombeiros, toda a pesquisa 
e busca de atualizações tiveram como 
intenção principal proteger a vida dos 
ocupantes das edificações, dificultar a 
propagação do incêndio, reduzindo da-
nos ao meio ambiente e ao patrimônio, 
além de proporcionar meios de controle 
e extinção do incêndio. São mudanças 
que visam também dar melhores con-
dições de acesso para as operações do 
Corpo de Bombeiros.

Para os profissionais da engenharia, 
o novo código traz mudanças significa-
tivas no modelo de concepção dos proje-
tos de edificações com a consolidação de 
um Plano de Prevenção contra Incêndio 
e Pânico para aumentar as condições de 

segurança para as construções. “São 
mudanças que visam também dar 
melhores condições de acesso para as 
operações do Corpo de Bombeiros”, 
diz. De acordo com o capitão, o Cor-
po de Bombeiros irá analisar todas 
as sugestões e adequar o que couber, 
para garantir a perfeita implementa-
ção do novo código.

Para a presidente da Aeac (Asso-
ciação dos Engenheiros e Arquitetos 
de Cascavel), eng. civ. Suzely Soares, 
toda mudança causa um impacto na-
tural. “Estamos vindo de um código 
de 120 páginas para mais de 900 e 
isso acaba gerando um reflexo ini-
cial”, compara. Para ela, o novo có-
digo vai gerar melhorias em relação à 
segurança nas obras.

O engenheiro civil do Sinduscon 
(Sindicato da Indústria da Constru-
ção Civil no Paraná) Ivanor Faustin 
Júnior lembra algumas novas exigên-
cias que serão cobradas dos profissio-
nais que elaboram os projetos. “Por 
exemplo, a de especificar o tempo 

requerido de resistência ao fogo de sistemas 
da edificação, de especificar os materiais 
de acabamento e revestimento, equacionar 
problemas de compartimentação horizontal 
e vertical, entre outros.”

São avanços que significam também mais 
trabalho e responsabilidades para os projetis-
tas e executores das obras. “A primeira con-
sequência é o aumento dos custos de projeto. 
Em um segundo momento, dado o maior 
número de exigências, principalmente para os 
projetos comerciais e industriais, teremos um 
aumento nos custos das construções e nos pra-
zos de entrega”, explica Faustin Júnior.

Prazo - Os projetos arquitetônicos ou 
de prevenção de incêndios protocolados ou 
aprovados junto ao Corpo de Bombeiros até 
7 de janeiro de 2012 serão analisados e vis-
toriados seguindo o Código de Prevenção de 
Incêndios anterior. Assim, a observação das 
exigências contidas no novo código passa a 
ser obrigatória para a liberação de alvarás 
de projetos novos.

O prazo para adequação ao novo Código 
é questionado por algumas entidades da cons-
trução civil. O Sinduscon-PR e o Conselho 
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NORMA Novo Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico foca a preservação de vidas

LEIA MAIs 
Acesse o novo código, em linguagem simples e acessível, pelo site dos bombeiros www.bombeiros.pr.gov.br

1. Exigência de Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos – ou mangueiras de borracha 
– para o combate a incêndios tanto em edificações comerciais como em residenciais, 
sendo de fácil manuseio pelo usuário da edificação. 

2. Sistema de controle de fumaça. Ele interfere no projeto arquitetônico com a criação 
de barreiras de fumaça, áreas de acantonamento e entradas de ar para a extração de 
fumaça em caso de incêndio. Essa questão é de suma importância, uma vez que muita 
gente morre em um incêndio em razão da fumaça, não das chamas em si”.

3.  Compartimentação das edificações. Destinada a impedir a propagação de incêndio 
no pavimento de origem para outros ambientes no plano horizontal eou vertical, a nova 
norma exige a compatimentação de áreas específicas. A divisão entre os espaços deve 
ser feita com elementos como paredes, portas, vedadores ou selos corta-fogo.

O código ainda especifica itens como saídas de emergência, o acesso das viaturas 
na edificação, exigência de brigadas de incêndio, iluminação e sinalização de emer-
gência, entre outros.

TRêS gRANDES MUDANçAS
As principais modificações do novo código

Setorial da Construção Civil da Federação 
das Indústrias dos Estado do Paraná (Fiep) 
ajuizaram uma ação ordinária questionan-
do a legitimidade do documento e uma 
liminar favorável a entidade vetou a obe-
diência às regras por parte das empresas 
ligadas ao Sinduscon-PR e à Fiep. Para as 
que não estão ligadas as entidades, as nor-
mas continuam valendo.

Para o presidente do Sinduscon/PR, 
eng. civ. Normando Baú, não há dúvidas 
em relação à importância das mudanças 
no contexto segurança. A entidade de-

fende a prorrogação do prazo para que 
as empresas possam se adequar às novas 
normas. “Sabemos que a medida é posi-
tiva, mas queremos nos resguardar e ter 
mais tempo para ficar de acordo com ela, 
sem ficar à mercê de sanções ou multas”, 
diz. “Nós seguramos o processo para 
discutir a medida e poder colocá-la em 
prática”, disse em entrevista do jornal 
Gazeta do Povo.

Atendendo a um pedido do Sindus-
con o CREA-PR realizou encontros que 
apresentaram e debateram as alterações 

do novo Código, por meio de palestras 
realizadas pelo Corpo de Bombeiros. Ao 
término das apresentações foram levan-
tados pontos a serem melhorados que se-
rão levados pelo Conselho para discussão 
junto ao Corpo de Bombeiros. Uma das 
expectativas é a criação de um conselho 
técnico para discussão contínua do tema 
com o envolvimento dos profissionais que 
atuam no setor de Engenharia do Corpo 
de Bombeiros, dos Sinducons, CREA-PR 
e entidades. (por Marcela Mendes e Asses-
soria de Comunicação CREA-PR)
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Os estrangeiros
AÇÃO CREA-PR orienta empresas quanto a registro e regularização

No segundo semestre de 2011, o 
CREA-PR atendeu à demanda do CON-
FEA e deu andamento em todo o Estado à 
ação nacional de fiscalização de profissionais 
e empresas estrangeiras. A justificativa é a 
grande deficiência neste tipo de fiscalização 
e a desvantagem que ela representa aos pro-
fissionais nacionais em situação de regulari-
dade, uma vez que possibilita o trabalho de 
estrangeiros a um custo inferior e sem a for-
malização de sua situação perante os Con-
selhos. Além disso, a ação teve o intuito de 
promover orientações sobre os procedimen-
tos necessários para registro no Conselho e a 
importância da regularização e formalização 
do trabalho de estrangeiros no país.

Foram visitadas empresas em todo o 
Paraná, com ênfase às atuantes nas áreas 
de petróleo, telecomunicações, energia elé-
trica, lavoura, armazenamento, industrial, 
siderurgia, mineração, além de montadoras 
de automóveis e multinacionais. 

“Elaboramos relatórios de fiscalização 
do quadro de profissionais estrangeiros que 
atuam nestas empresas, bem como a des-
crição dos cargos ocupados”, diz a gerente 
da Regional, que acompanhou a ação. “Nos 
casos em que ficou comprovado o exercício 
ilegal da profissão, foi lavrada a notificação 
e autuação, bem como o encaminhamento 
do processo à Câmara Especializada para 
análise”, completa.

Adriana recorda que também foram 
geradas fichas cadastrais das empresas 
estrangeiras, contendo uma descrição de-
talhada da sua área de atuação e objetivo 
social, posteriormente encaminhadas para 
a instância deliberativa do Conselho para 
análise quanto a necessidade de registro. 

Objetivo foi promover 
a formalização do 
trabalho

“Todas as empresas elogiaram a forma de 
condução da ação fiscalizatória no CREA-
-PR, tanto pela sua visibilidade quanto 
pela possibilidade de prestar os esclareci-
mentos e orientações sobre o assunto”, diz, 
acrescentando que todas foram receptivas 
e demonstraram interesse em manter sua 
situação regular perante o Conselho.

Para ela, a iniciativa do CREA-PR 
foi positiva, uma vez que sua condução 
como ação institucional e não uma fisca-
lização de rotina, aproximou o Conselho 
das empresas que acenaram com a regu-
larização da sua situação. “Além disso, 
permitiu ampliar os conhecimentos das 
regionais do CREA-PR e de seus agentes 
de fiscalização sobre as diferentes formas 
de contrato e relacionamento das empre-
sas com estrangeiros, o que certamente 
resultará na melhoria contínua dos pro-
cedimentos fiscalizatórios do Conselho”, 
finaliza.

Já no interior do Estado inicialmente 
havia uma percepção de que seria raro en-
contrar profissionais estrangeiros atuando, 
entretanto com esta ação de fiscalização foi 
possível verificar que a contratação tanto 
de profissionais como de empresas estran-
geiras não se limita à capital. Na região de 
Apucarana, por exemplo, constatou-se que 
empresas do ramo têxtil compram equi-
pamentos com tecnologia internacional e 

a instalação é realizada por profissionais 
estrangeiros. 

Esta iniciativa também fomentou 
o debate sobre a Resolução 1007/03 do 
CONFEA que regulamenta o registro dos 
profissionais estrangeiros no país. “É neces-
sária a urgente revisão desta norma pelo 
CONFEA, pois o procedimento já não 
acompanha mais a veloz dinâmica das rela-
ções de trabalho que estão se estabelecendo 
no mercado em função do desenvolvimento 
tecnológico”, comenta a arquiteta e urba-
nista Vanessa Moura, facilitadora do Setor 
de Planejamento e Controle da Fiscalização 
do CREA-PR.

Ainda há muita dificuldade em locali-
zar a maioria dos profissionais estrangeiros 
em atuação, pois geralmente os serviços 
são pontuais, rápidos e esporádicos. Visan-
do facilitar a atuação dos CREAs, no final 
de 2011, o CONFEA firmou um convênio 
com o Ministério do Trabalho e Empre-
go para elevar a eficiência da fiscalização 
dos profissionais estrangeiros no país. “O 
acesso às informações do Ministério do 
Trabalho e Emprego possibilitarão melhor 
planejamento da ação em 2012, pois o 
Conselho conhecerá exatamente quais são 
os profissionais, onde trabalham e a ativi-
dade técnica que desempenham”, finaliza 
Vanessa. (por Redação e colaboração de Vanes-
sa Moura)  

PONTO A FAVOR
“Todas as empresas elo-
giaram a forma de condu-
ção da ação fiscaliza-
tória no CREA-PR, tanto 
pela sua visibilidade 
quanto pela possibilida-
de de prestar os esclare-
cimentos e orientações 
sobre o assunto”, diz a 
nova gerente da Regional 
CREA-PR, eng. agr. Adria-
na Casagrande
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Uma perspectiva constitucional sobre o dever – poder do 
exercício do poder de polícia das profissões regulamentadas

por  IGOR TADEU GARCIA
Procurador CREA-PR

Os Conselhos de Fiscalização Profissional possuem como mis-
são constitucional e legal – o exercício do poder de polícia das pro-
fissões regulamentadas. Poder de Polícia aqui entendido como o 
poder – dever de limitar e disciplinar direito, interesse ou liberda-
de, regulando a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de 
interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 
Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à proprieda-
de e aos direitos individuais ou coletivos *. 

Neste particular, a Constituição da República Federativa do 
Brasil é expressa ao acentuar que: “é livre o exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer”, trazendo implicitamente a ideia de regula-
mentação legal de algumas atividades profissionais, que por pos-
suírem repercussão social merecem uma atenção maior por parte 
do estado.  

Desse modo, o baldrame axiológico contido no texto consti-
tucional e nas leis de regência não nos deixa dúvida de que é livre 
o exercício das atividades profissionais, porém, não escusa que as 
atividades regulamentadas deverão sofrer condicionantes, isto é, 
limitações de ordem subjetiva ou objetiva. Diretrizes ao técnico e 
ético exercício profissional terão de existir. E isso encontra razão e 
justificativa, pois existem profissões e atividades que transcendem 
ao campo da individualidade e da economicidade, repercutindo no 
espectro social, o que faz destas profissões questões de estado. 

Neste sentido, não se nega que a engenharia e a agronomia, 
sejam elas exercidas no campo técnico, tecnológico ou superior re-
percutem no dia a dia de toda sociedade civil organizada. Cons-
truções, manejo e utilização de agrotóxicos, execução de projetos, 
obras e serviços bem espelham a vivência cotidiana e imprescindí-
vel dos indivíduos com os detentores desses saberes. 

Deveras, os engenheiros e os agrônomos não exercem suas ex-
pertises somente para si e para quem os contrata - executam suas 
atividades também por via obliqua para a sociedade e, em prol do 
interesse público primário e secundário. 

Na sociedade globalizada que vivemos, em que a massifica-
ção das relações jurídicas e sociais impera de maneira gradativa, 
ninguém contrata somente com quem contrata e nem contrata 
somente aquilo que contrata. As relações, direitos e deveres trans-
cendem ao campo da mera individualidade, implicando em solida-

Solução conciliada na fiscalização 
do exercício profissional

riedade de ações e meios de execução. 
Hodiernamente, não temos mais a formatação das antigas cor-

porações de ofício – núcleos fechados do saber, onde a ingerência do 
estado era inexistente e a liberdade dos mestres e discípulos era quase 
que absoluta e irrestrita. O Estado Social e Constitucional de Direito 
de maneira organizada e segmentada, tomou para si a regulamentação 
de algumas atividades, justamente por entender o caráter essencial que 
promanam no quadro organizatório. E fez isso disciplinando-as por 
regramentos legais. 

Neste contexto é que foram criados os conselhos de fiscalização pro-
fissional, que regulamentam e fiscalizam empresas e profissionais por 
meio do poder de polícia que lhes foi outorgado pela vontade do povo 
expressada através do parlamento. 

No entanto, no exercício de suas missões legais muitas áreas de som-
breamento se estabeleceram entre os mais diversos conselhos (CREA; 
CRQ; CRF; CRMV, CAU etc.).  Isso porque a vida em sociedade é di-
nâmica. Novas leis surgem. As resoluções se chocam. A rebelião entre 
fatos e normativos exsurge de maneira quase que natural, conformando 
o surgimento de uma série interminável de conflitos de atribuições entre 
conselhos distintos. 

Isto mesmo: dois conselhos e duas leis em choques interdinâmicos 
e interdisciplinares. Logo de se perguntar: Como fica a sociedade diante 
disso? E o profissional? E as empresas? Para onde ir? Efetuar o duplo 
registro seria a solução? 

No momento não se tem uma resposta definitiva, mas lançamos 
o pão sobre as águas. No último dia 21/12/2011 foi criada a Câmara 
de Conciliação entre o CREA/PR e o CRQ da 9º Região. O objetivo da 
proposta é conciliar casos de profissionais e empresas que no exercício 
de seus misteres, encontram-se dentro das chamadas zonas de sombre-
amento. As situações serão levadas ao conhecimento de profissionais li-
gados aos Conselhos envolvidos que proporão uma solução adequada 
para o conflito de atribuições, definindo qual autarquia federal exercerá 
o poder de polícia naquele específico caso. Tal solução consensuada será 
de observância obrigatória por parte dos dois entes de fiscalização, ou 
seja, fará lei entre as partes. 

Decerto, que com esse relevante passo tanto sociedade, profissionais 
e empresas recebem uma resposta do CREA/PR e do CRQ da IX Região. 
Se eficaz, somente o tempo e à disposição de conciliar nos dirá. Ao menos 
alvissareira apresenta-se. 

Aos timoneiros da inovação a direção das embarcações, pois o pão já 
foi lançado sobre as águas na busca de uma perspectiva constitucional do 
exercício do poder de polícia das profissões regulamentadas.  

* Hugo de Brito Machado. Comentários ao Código Tributário Nacional. Atlas. 2º 
Edição. Volume I. pág. 786. 

A opinião do Departamento Jurídico do CREA-PRARTIgO JURÍDICO
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ENGENHEIRO SANITARISTA  Sustentabilidade e preservação estão em alta

Profissionais da área abrangem conhecimentos 
gerais de tecnologias e também de meio ambiente

por  ANA CLAUDIA CICHON

Água, esgoto, resíduos atmosféricos e 
sólidos e drenagem. Estes são os quatro 
pilares que regem a profissão de enge-
nheiro sanitarista e acompanham os tra-
balhos do profissional desta área.

Apesar da importância, o curso não é 
facilmente encontrado nas universidades 
brasileiras e, de acordo com o professor 
do Departamento de Hidráulica e Sanea-
mento da UFPR e membro da Diretoria 
da Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental – Seção Paraná, 
engenheiro Miguel Mansur Aisse, a cria-
ção da Engenharia Ambiental acabou 
‘engolindo’ a Engenharia Sanitária. 

“Os afazeres da profissão estão mui-
to próximos aos trabalhos de engenhei-
ros ambientais e também de engenhei-
ros civis, pois todos buscam contribuir 
para a redução de danos ao meio am-
biente”, afirma. 

A preocupação com o desenvolvi-
mento sustentável e o grande passivo am-

Mais que saneamento 

biental existente na sociedade também 
são fatores que tornam o mercado do 
engenheiro sanitarista bastante aqueci-
do. “Existem muitos sistemas de coleta e 
tratamento de esgotos e aterros sanitários 
que precisam ser verificados e construídos 
corretamente, para que não afetem áreas 
de mananciais e outros espaços que pre-
cisam ser preservados”, ressalta Mansur.

E não são apenas as questões ambien-
tais que estão envolvidas com a profissão. 
A engenheira sanitarista e ambiental da 
Companhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar) Ana Claudia Meggetto destaca 
que a área é bastante ampla. “A engenha-
ria sanitária abrange muitos aspectos de 
outras engenharias, como a ambiental e a 
química, tornando os profissionais aptos 
a trabalharem em diversos campos”, diz.

Aliando informações da tecnolo-
gia com a parte de meio ambiente, Ana 
Claudia define a profissão como “uma 
engenharia voltada a evitar desastres am-
bientais, com profundos conhecimentos 
na área de saneamento”. 

. O Paraná não possui nenhuma universi-
dade que oferte o curso de Engenharia Sa-
nitária. Em grande parte das instituições, 
como UFPR e PUCPR, o assunto é traba-
lhado em disciplinas dos cursos de Enge-
nharia Ambiental ou de Engenharia Civil.
. A oportunidade mais próxima aos estu-
dantes interessados é na Universidade 
Federal de Santa Catarina (USFC), que 
oferece o curso de Engenharia Sanitária 
e Ambiental. No último ano o curso obte-
ve novamente a classificação máxima no 
Guia do Estudante.

. As opções no mercado de trabalho são 
bastante amplas, especialmente pela pre-
cariedade dos sistemas de saneamento 
básico e de água potável.
. Os engenheiros sanitaristas podem atu-
ar no setor público, privado e em ONgs 
ligadas ao meio ambiente. Além disso, 
várias empresas privadas, de consultoria 
e obras, também estão contratando estes 
profissionais, preocupadas com consequ-
ências ambientais e pressões legais.

ONDE ESTUDAR

ONDE TRABALHAR

PROFISSÃO & MERCADO
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EXEMPLO  Projeto recebeu vários prêmios e usa as descartáveis garrafas PET

Casa Popular de Plástico foi desenvolvida por engenheiro 
e custa até 40% a menos do que moradia convencional

Casas populares, construídas com 
material reciclado e em tempo recor-
de. Estes são os princípios da Casa 
Popular de Plástico, criada pelo enge-
nheiro civil Joaquim Caracas. O proje-
to surgiu há três anos e, de lá para cá, 
é aprimorado pelo engenheiro. No ano 
passado, ele conquistou os prêmios de 
Inventor Inovador e de Empresa de 
Inovação da Região Nordeste, con-
cedidos pela FINEP, Financiadora de 
Estudos e Projetos.“É gratificante ver 
que o trabalho está sendo reconhecido, 
porque no Brasil inovar é muito difí-
cil”, afirma Joaquim Caracas.

A moradia de plástico tem dois 
quartos, um banheiro e uma sala/co-
zinha, com área privativa de 45 m². 
As placas plásticas são produzidas 
com material 100% reciclado, a par-
tir de garrafas de politereftalato de 
etileno, as conhecidas PET. Segundo 
dados do 7º Censo da Reciclagem de 

Ecológica e social

PET no Brasil, feito pela a Abipet 
(Associação Brasileira da Indústria 
do PET), 282 mil toneladas do ma-
terial foram recicladas em 2010, ou 
55,8% do total de PETs consumidas 
no país. Para o engenheiro Joaquim 
Caracas é possível avançar mais com 
projetos como este, que já estão dan-
do resultado.“Hoje, nós temos as sa-
las de aula, os postos de saúde, nós 
temos vários elementos já em pleno 
funcionamento”, diz.

Segundo o inventor, o custo da 
Casa Popular de Plástico é até 40% 
mais baixo que o de uma casa con-
vencional. E o tempo de execução 
e de entrega também é reduzido. 
“Para você fazer uma casa de plástico 
popular, você entregaria em três ou 
quatro dias. Se você for fazer uma 
convencional, esse é o tempo só para 
cavar os alicerces, as fundações da 
casa”, explica o engenheiro.

Outra inovação é o sistema construtivo, com 
um mecanismo de encaixe semelhante ao dos 
brinquedos infantis. Segundo o criador do proje-
to, engenheiro civil Joaquim Caracas, a casa não 
precisa de alicerce. Uma estrutura metálica no 
interior dos perfis garante a resistência da cons-
trução. “Eu apenas monto no terreno nivelado. 
Toda a parte estrutural da casa, que é a alvenaria 
e o piso, é feita de plástico. Você não precisa de 
mão-de-obra especializada, pois a montagem é 
semelhante a um “Lego”, essas peças são ape-
nas de encaixe”, diz Caracas.

Segundo o Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada), o Brasil perde R$ 8 bi-
lhões por ano quando deixa de reciclar todo 
resíduo que poderia ser reaproveitado. A Casa 
Popular de Plástico surge como uma alternativa 
em duas frentes: na falta de moradia e na pre-
servação ambiental.“Você tem matéria prima 
em abundância. O Brasil tinha condições de 
partir na frente em relação aos outros países 
do mundo, porque esse projeto é um projeto 
social”, finaliza o engenheiro. 

Obra se assemelha 
a montar um “Lego”

Novidades a seu favorDE PONTA



QUEM ESCREVE  luiz lucchesi, da UFPR, e Erikson Chandoha, do Ministério da Agricultura

DESENVOlVIMENTO SUSTENTÁVElSEgURANçA ALIMENTAR

O que esperar do Plano ABC
O tema do “Encontro Paranaense de Engenheiros Agrônomos de 

2011”, realizado em outubro foi “Agricultura de Baixo Carbono para o 
Desenvolvimento Sustentável e Segurança Alimentar do Brasil”. O even-
to concentrou-se na discussão do estado da arte dos temas que abrigam 
práticas e investimentos financiáveis pelo Programa ABC do Ministério da 
Agricultura e Pecuária.

A escolha da temática se deu pela relevância do Plano ABC, que atende 
ao protocolo de Kopenhagen com o compromisso de recuperar, por meio de 
práticas de sequestro de carbono e de minimização de gases do efeito estufa 
mais de 15 milhões de hectares de áreas degradadas, área que equivalente 
quase ao tamanho do Paraná.

O Plano ABC, ao contrário do que pode parecer, não visa uma “agricul-
tura de baixo carbono”, mas sim uma agricultura que, por meio da fotos-
síntese, promova a retirada da atmosfera de gás carbônico (CO2) gerando 
balanço positivo para o ambiente, entre o que se consome para produzir e 
o que é produzido pelos sistemas de Integração Lavoura Pecuária (ILP) e 
Lavoura Pecuária Floresta (ILPF) financiados.

Ao financiar a recuperação de pastagens degradadas, ou seja, com baixa 
produtividade vegetal, incapazes de cobrir o solo e de suportar sequer pou-
cas cabeças de gado, o Programa ABC estará tornando tais áreas produtivas 
que, além de gerar importante contribuição para a economia, deixarão de 
ser erodidas, promoverão a melhoria do ambiente como um todo, principal-
mente das águas, e trarão mais segurança alimentar para o Brasil e para o 
mundo. Quando da recuperação, tais áreas sequestrarão anualmente tonela-
das de carbono. Parte desse carbono será acumulado como matéria orgânica 
no solo, tanto nas áreas cultivadas com pastagens, florestas e com lavouras 
manejadas sob o sistema plantio direto na palha com rotação de culturas.

O evento objetivou atualizar e auxiliar os profissionais das Ciências 
Agrárias, aprimorando sua habilidade em conceber, propor, financiar, im-
plementar e prestar contas de projetos desenvolvidos sob a filosofia da Pro-
dução Integrada de Sistemas Agropecuários em Bacias Hidrografias – PISA. 
Especialistas de renome abordaram todos os temas financiáveis pelo Pro-
grama ABC, inclusive com exemplos já financiados e que se encontram em 
plena operação.

Além de questões técnicas foram discutidos os principais entraves para 
a liberação de financiamentos. Segundo foi reportado, as metas de se libe-
rar mais de R$ 3 bilhões não estão sendo cumpridas, pela falta de projetos 
e também pela necessidade de treinamento do corpo técnico de analistas 
das instituições financeiras. Isto se deve em função da complexidade dos 
projetos financiados que requerem mais conhecimento e aprofundamento 
técnico-científico dos projetistas e analistas e melhor capacitação dos clien-
tes, tomadores de crédito e empresários do setor agropecuário. 

lUIz A.C. lUCChESI
Engenheiro agrônomo, professor do departamento de Solos e Engenharia Agrí-
cola da UFPR e Presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná

Em junho, o Brasil receberá as atenções do mundo. Vinte anos de-
pois da Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
de 1992, o país sedia a Rio+20. O Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento criou um grupo de trabalho para participar do 
evento. Entre as iniciativas que serão apresentadas destaca-se o Plano 
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC). 

O Plano ABC reflete o esforço do governo federal para atender aos 
compromissos assumidos na 15ª Conferência das Partes da Convenção-
-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 15), de 
redução significativas das emissões de gases de efeito estufa geradas 
pela agropecuária. Lançado em 2010, o plano pretende evitar a emis-
são de 165 milhões de toneladas equivalentes de CO2 nos próximos 
dez anos. Entre outras iniciativas, são promovidas, por meio de seis 
práticas linhas tecnológicas agrícolas, ações que comprovadamente 
têm efeito na redução das emissões de carbono e outros gases efeito 
estufa (GEE). São elas: Sistema Plantio Direto na palha (SPD), inte-
gração lavoura-pecuária-floresta, recuperação de pastagens degrada-
das, plantio de florestas, fixação biológica de nitrogênio e tratamento 
de dejetos animais.

O Plano incorpora ações que incentivam a produção de alimentos 
com conservação ambiental. Um dos componentes do Plano ABC é 
uma linha de crédito exclusiva – o Programa ABC – que busca facilitar 
ao produtor rural a implantação de sistemas de produção que reduzam 
as emissões de GEE. No total, os projetos de investimento voltados a 
esses sistemas de produção já têm disponibilizados, via plano Safra, 
cerca de R$ 3,15 bilhões que poderão ser contratados nas agências 
bancárias, como taxa de juros de 5,5% ao ano, carência de até oito 
anos e prazo para pagamento de 15 anos, quando existir o componente 
arbóreo no sistema de produção.

Para incentivar os produtores a aderirem ao Programa ABC e divul-
gar os benefícios das técnicas disseminadas, o Ministério da Agricultu-
ra promove seminários estaduais. Pesquisadores da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e representantes do Ministério da 
Agricultura e do Banco do Brasil são os palestrantes. As reuniões são 
abertas a todo público interessado, com foco em agricultores, estudan-
tes universitários, professores, funcionários de secretárias estaduais da 
agricultura e do meio ambiente, além de representantes de entidades 
de classe. O objetivo é mobilizar todo o setor produtivo para que o 
programa ABC possa ser implementado.

ERIKSON ChANDOhA
Engenheiro agrônomo, secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Coope-
rativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

PLURAL Um tema, duas opiniões
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