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“A face mais visível
desta associação perversa
é o sistema viário urbano

que não dá conta do
volume de automóveis

que circulam
atualmente”
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O futuro das cidades

Editorial�����

Nesta edição de O
Engenheiro, fazemos um ques-
tionamento. Afinal, para onde vão
nossas cidades? Segundo estudos
da Organização das Nações
Unidas (ONU), até 2030, seis em
cada dez habitantes do mundo
estarão vivendo nos grandes
centros urbanos, caracterizados
pelo consumo intenso de água e
energia, uso intensivo de trans-
porte, ficando portanto cada vez mais
vulneráveis às mudanças climáticas.

Diariamente, a população desses grandes
centros urbanos enfrenta enormes con-
gestionamentos, sofre com a falta de
mobilidade urbana e passa por grandes
dificuldades com qualquer intempérie, como
uma simples chuvarada. No Brasil, podemos
afirmar com convicção que esse caos urbano
é resultado da combinação do crescimento
demográfico acelerado com um baixo
crescimento econômico que teve como
resultado uma crônica falta de investimentos
em infraestrutura. A face mais visível desta
associação perversa é o sistema viário urbano
que não dá conta do volume de automóveis 
que circulam atualmente, pois nossas vias
foram construídas antes da massificação do
automóvel como modo de transporte.

Nossa capital infelizmente não foge a essa
regra. Mesmo com
uma forte imagem de
“cidade modelo”, “dife-
renciada” ou “capital
ecológica”, há muito 
vem vivendo com o
esgotamento da capa-
cidade de suas infraes-
truturas principalmente
as ligadas a mobilidade
urbana. Temos proble-
mas de congestiona-
mentos, não conseguimos avançar na questão
do transporte público de passageiros (as “novas”
soluções implantadas recentemente são apenas
paliativas), nossos rios são poluídos e
degradados demonstrando que as questões
ambientais estão longe de serem resolvidas.
Muitas coisas devem ser mudadas pa-
ra iniciarmos  um ciclo virtuoso na resolução

permanente de nossos problemas
urbanos, iniciando pela mudança
do discurso que somos uma cidade
equivalente às de primeiro mundo e
paradigma para todas as demais
cidades brasileiras.

Em busca de algumas res-
postas para os problemas que a
cidade atravessa, entrevistamos os
presidentes de dois órgãos
fundamentais para o planejamento

urbano de Curitiba, a Coordenação da Região
Metropolitana de Curitiba (Comec) e o Instituto
de Pesquisa Planejamento Urbano de Curitiba
(Ippuc). Nas entrevistas, eles falam das
dificuldades que enfrentam, principalmente
com a falta de quadros técnicos, fundamentais
para realizar o planejamento e a implementação
das ações necessárias.

Uma grande perda
Nesta edição, também realizamos uma

homenagem ao grande companheiro e
defensor das causas dos engenheiros e da
engenharia, Daniel Lopes de Moraes, que
nos deixou no último dia 27 de fevereiro.
Presidente do Senge-PR por dois mandatos
(1987 a 1993), ele liderou o Movimento
Renovação e Fortalecimento (MRF),
responsável pela mudança histórica no

Senge-PR, marcada
pelo respeito ao piso
salarial profissional, a
luta efetiva pelos
direitos dos engenhei-
ros, o respeito à en-
genharia como pilar do
desenvolvimento hu-
mano e a defesa do pa-
trimônio público.

Aos seus familiares
e amigos prestamos

esse reconhecimento a um homem íntegro,
ético e comprometido com as causas sociais.
Um líder nato, que engrandeceu a história do
Senge-PR e ajudou a construir um sindicato
forte, independente de governos, democrático
e mais representativo, especialmente dos
profissionais assalariados. Um exemplo para
todos nós.
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automóvel como modo de transporte,
contribuindo para a conformação de
cidades mais densas. As cidades europeias,
entretanto, construíram redes de transporte
coletivo com modais de alta capacidade
como metrôs e VLTs que garantiram níveis
satisfatórios de mobilidade urbana enquanto
no Brasil isto ainda não ocorreu.

É, portanto, bastante natural que no
momento em que a população brasileira
começa a ter maior acesso para aquisição
de automóveis, as pressões pela implantação
e/ou complementação de uma rede viária de
sustentação ao tráfego gerado aumentem
consideravelmente. Entretanto, essa
demanda nunca poderá ser atendida em sua
totalidade caso a maioria da população opte
por se deslocar por automóvel, pois além

Artigo�����

Para onde vão as cidades?
O presidente do Senge-PR, engenheiro civil Valter Fanini , faz uma análise sobre a
forma de ocupação das cidades capitalistas a partir do século XX e os modelos de
transportes por elas adotados, que nem sempre privilegiam o transporte público de
alta densidade. O resultado dessas escolhas é um trânsito cada vez mais caótico

Um olhar sobre a forma de ocupação
do espaço das cidades dos países
capitalistas, construídas a partir do início
do século XX, revela grandes variações
em suas densidades de ocupação. As
cidades americanas, em sua maioria, são
caracterizadas pela dispersão urbana
(modelo de cidade dispersa ou difusa),
construídas a partir da consolidação de
subúrbios de baixa densidade - compostos
majoritariamente por habitação unifamiliar
- e ausência e/ou abandono dos centros
urbanos. Já as cidades europeias e brasilei-
ras têm densidades maiores, com habi-
tações verticalizadas e com centralidades
bem definidas e atividades e serviços bem
distribuídos.

Um dos fatores determinantes na
diferenciação das densidades urbanas entre
cidades é, sem dúvida, a modalidade de
transporte adotada. Se em um dado mo-
mento, um determinado contexto econô-
mico incentivou o uso do transporte indi-
vidual em detrimento do transporte coletivo,
a infraestruturação das cidades seguiu a
mesma lógica. Ou seja, houve um processo
de espraiamento da ocupação estruturada
por extensas redes de vias expressas de alta
capacidade para garantir a mobilidade dos
automóveis. Por outro lado, quando o modo
de transporte dominante foi o coletivo, as
cidades tornaram-se mais densas e dotadas
de corredores de transporte coletivo de
passageiros de alta capacidade.

Vale lembrar que as modalidades
dominantes que operam em cidades densas
ou rarefeitas não foram unicamente escolhas
de urbanistas, mas consequência da
capacidade e renda de seus habitantes em
adquirir automóveis e do setor público em
dotar as cidades de infraestrutura viária de
alta capacidade.

Na Europa e no Brasil os padrões urba-
nísticos das cidades foram definidos
anteriormente à ampla popularização do

das limitações de ordem econômica, existem
limitações de natureza física, visto que não
existe espaço para implantação de redes
viárias com tais dimensões.

Tomada por automóveis

Curitiba não foge desta realidade,
premida pela demanda dos usuários de
automóveis, que não para de crescer. Sem
capacidade de investimentos para criar
novos eixos de expansão para a cidade ou
para ampliação de forma significativa da
capacidade de seus corredores de trans-
porte coletivo, são adotadas medidas
paliativas através de intervenções de baixo
impacto como a implantação de binários e
pequenas reformulações em corredores de
transporte por ônibus.

Enquanto isto, na esteira das autorizações
conferidas pela Lei de Zoneamento, o
mercado imobiliário promove o adensamento
de alguns setores da cidade que nos causa
espanto, a exemplo da porção oeste do centro
da cidade e ao longo do corredor sul, até a
região do Portão. Estariam essas regiões da
cidade suficientemente infraestruturadas para
acomodar e absorver a população prevista
para esses novos empreendimentos? Ao se
ter ciência do rápido e intenso incremento
populacional a que serão submetidas essas
áreas, como se dará o deslocamento de
pessoas e cargas urbanas com tal densidade
de ocupação sem uma rede viária ou rede de
transporte público com capacidade
condizente com tal densidade?

A ausência de resposta aos questionamentos
torna ainda mais evidente que da estruturação
urbana proposta pela Lei de Zoneamento de
Curitiba, a parte que realmente vem se
efetivando é aquela operada pelo mercado
imobiliário através da construção de mais e
maiores edifícios habitacionais.

Por outro lado, a proposta de uso e
ocupação do solo formulada pelo plane-

“As pressões da
população das grandes

cidades pela implantação
ou complementação
de redes viárias de

sustentação ao
tráfego aumentam
consideravelmente.

Entretanto, essa demanda
nunca poderá ser atendida

em sua totalidade, pois
além das limitações de

ordem econômica existem
limitações de natureza
física, pois não existe

espaço para implantação
de redes viárias com
tais dimensões”
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jamento físico-territorial metropolitano para
que haja uma expansão urbana orientada para
a região sul, em direção a São José dos
Pinhais e Fazenda Rio Grande não tem
efetividade dada a incapacidade dos atores
institucionais, governo do estado e prefei-
turas municipais, em criarem os mecanis-
mos que consolidem esta tendência. Uma
saída seria a reformulação de planos
diretores e instituição de instrumentos
urbanísticos e da criação de estruturas físi-
cas como novos corredores viários e de
transporte de passageiros sobre áreas ainda
vazias ou com baixa densidade de ocupação,
ou ainda fracamente estruturadas.

Estamos, portanto, diante de desafios
para os quais não contamos com recursos
financeiros ou sequer propostas de
intervenções urbanas, nos moldes do que
se fez até a década de 90, quando foram
construídas as grandes estruturas de
mobilidade da cidade metropolitana como
os trinários norte/sul e leste/oeste, Avenida
das Torres, as vias conectoras e as linhas
de contorno rodoviário, entre outras.

Os órgãos de planejamento urbano e

“Curitiba está
sem capacidade de

investimentos para criar
novos eixos de expansão
para a cidade ou para
ampliação de forma
significativa de seus

corredores de transporte
coletivo. Dessa forma,
vem adotando medidas
paliativas, intervenções

de baixo impacto
como a implantação

de binários e
pequenas reformulações

em corredores de
transporte por ônibus”

regional, em especial o Ippuc e a Comec
permanecem imobilizadas diante dos desafios
de planejamento que lhes são apresentados
numa clara demonstração de que precisam
passar por transformações importantes no
modo de trabalhar para que voltem a ter o
protagonismo que um dia tiveram no
planejamento urbano da grande cidade
metropolitana formada pela mancha de
urbanização contínua, composta por Curitiba
e outros  municípios de seu entorno.

Enquanto não vislumbramos a
possibilidade de inversão de volume de
recursos públicos capazes de restaurar níveis
minimamente aceitáveis de mobilidade, seria
sensato, que em determinadas zonas da
cidade, fosse praticada uma moratória no
processo de densificação urbana, proibindo-
se construções verticalizadas e/ou o aumento
da densidade de ocupação.

Mas essa alternativa parece pouco
provável pois representaria medida de grande
impacto e interferência nos interesses do setor
imobiliário e de baixo impacto e percepção
pelo conjunto da população como uma
medida racional de gestão da cidade.



O Engenheiro n.º 1076

www.senge-pr.org.br

Entrevista�����

As mazelas da RMC
caminham com Curitiba
Em entrevista exclusiva a “O Engenheiro”, o novo coordenador geral da Coordenação
da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), Rui Hara , fala sobre os desafios de
assumir um órgão estratégico e de fundamental importância para o desenvolvimento
da Grande Curitiba, mas que pouco tem feito nos últimos anos

Logo que assumiu o governo do estado
o governador Beto Richa nomeou o médico
Rui Hara para assumir o cargo de
coordenador geral da Coordenação da
Região Metropolitana de Curitiba (Comec).
Com longa carreira política, Hara foi
vereador em Curitiba entre 1996 e 2004 e
em 2005,  foi secretário municipal de
Assuntos Metropolitanos. Entre 2007 e
2010, assumiu uma vaga na Assembleia
Legislativa do Paraná.

Agora, assume o desafio de presidir um
órgão criado em 1974, que enfrenta uma
série de dificuldades, principalmente em
relação aos seus quadros técnicos.  A
Comec atua em prol de atividades vincu-
ladas à formulação e execução de políticas
públicas ligadas aos interesses metropo-
litanos, dentre os quais promover, elaborar,
aprovar, fazer cumprir e controlar o
planejamento integrado da região.

Confira abaixo a entrevista:

Senge-PR - O desmonte da Comec,
principalmente no que se refere ao seu
quadro técnico, foi visível nos últimos
anos. O que o novo governo do estado
pretende fazer a respeito?

Rui - Na verdade o trabalho não vai ser
fácil, será bastante árduo, pois o material
humano você não consegue repor de uma
hora para outra, é um trabalho de médio prazo.
Estamos tentando recuperar as pessoas que
estavam aqui na Comec,  para  realizarmos a
verdadeira função da instituição, que é o
planejamento metropolitano. Nosso desafio é
realizar um desenvolvimento sustentável, a
integração entre os municípios, a preservação
dos mananciais das áreas verdes e fazer o
desenvolvimento social de toda a região. Hoje,

sabemos que os problemas que atingem os
municípios não se restringem aos limites
territoriais geográficos. Por exemplo, Curitiba
não consegue resolver os seus problemas de
saúde sozinha, se não trabalhar de forma
integrada com a região metropolitana. Curitiba
é uma cidade evoluída, mas as mazelas da
RMC caminham com Curitiba. Hoje, as
unidades 24 horas de saúde têm 40% do
atendimento de pessoas que moram na região
metropolitana. Um volume como esse não é
possível atender. Se nós não resolvermos de
maneira integrada as condições locais, de cada
município, os problemas vão todos para
Curitiba. Ou seja, não há como resolver. O
pensamento que nós temos é esse: trabalhar
de maneira integrada. Na área de saúde
especificamente, será implantado um
consórcio intermunicipal. Fui secretário
municipal de assuntos metropolitanos e
realizamos reuniões com os prefeitos de toda
a região metropolitana e foi uma experiência
muito rica. Consegui reunir até 23 prefeitos
das 26 cidades que integram a RMC. Mas
hoje temos aproximadamente 30 funcionários
e uns 30 estagiários, é complicado. A estrutura
do órgão foi desmantelada.

Senge-PR - Podemos perceber que nos
últimos anos não houve muita cooperação
entre o governo do estado e a PMC na solução
de problemas que eram de âmbito
metropolitanos mais tinham forte interesse do
município de Curitiba. Podemos citar como
exemplos mais notórios a questão da definição
de uma nova área para o aterro sanitário de
Curitiba e o desvio do ramal ferroviário de
Rio Branco para fora da área urbana de
Curitiba, onde o governo do estado não
cooperou de forma alguma na busca de uma
solução. Que tipo de organização
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metropolitana poderíamos construir que
ficasse mais imune aos processos de
confronto partidários pelo poder, que se
dão de tempos em tempos  e que  acabam
por inviabilizar a ação integrada entre
poderes para soluções de problemas
metropolitanos?

Rui - Essa é uma boa pergunta. Uma
das maneiras que nós temos é com a
própria Comec. Mas há 10 anos, o Con-
selho Deliberativo e Consultivo não são nem
nominados. O deliberativo é o governador
do estado e tem a participação da secretaria
de desenvolvimento urbano e do presidente
da Associação dos Municípios da Região
Metropolitana de Curitiba (Assomec). Do
consultivo fazem parte os municípios, os
prefeitos ou quem ele delegar. Essa é uma
maneira de atuar. Pois, se você trabalha de
forma unida com os vinte e seis municípios
falando a mesma língua, é muito difícil que
o governador confronte os 26 prefeitos,
que representam um terço da população
do Paraná. Essa união é que pretendo fazer.

Senge-PR - Qual é a sua opinião sobre
o novo modelo de gestão para a RMC
proposto pelo PDI de 2006 e posteriormente
transformado no projeto de Lei nº 212/2008
pela Assembleia Legislativa?

Rui - O projeto foi aprovado pela CCJ
mas ainda não foi votado. Mas, o que eu tenho
a dizer é o seguinte: acredito que a figura do
consórcio não seria  ideal, pois no consórcio
você pode fazer parte ou não fazer parte. É
uma opção que o prefeito tem. E a RMC não
pode ficar ao bel prazer de um governante,
dizendo se quer participar ou não. O prefeito
tem que seguir as regras e a maior regra é
uma lei federal que estabeleceu as funções da
região metropolitana e nosso maior princípio
é o ordenamento e o uso do solo. Para que
isso? Preservar áreas de mananciais,
preservação que tem que existir, independente
da pressão que o prefeito sofra frente à
iniciativa privada. Se for de uma maneira
consorciada, o prefeito pode dizer que não
quer fazer parte e fica fora. É um direito dele.
O problema do lixo é justamente esse: o fato
de alguns municípios não estarem pagando o
consórcio. O prefeito diz que não tem dinheiro,
mas o lixo continua sendo jogado lá. Se a
Comec inteira for um consórcio e as
prefeituras deixarem de pagar? Desaparece a
Comec? Eu sei que a lei traz avanços, o
presidente do Senge-PR, Valter Fanini, inclusive
deixou comigo uma cópia da lei. Em algumas
áreas o consorcio é uma figura ideal, pode
contratar serviços, dá agilidade ao poder

público.  Mas a Comec ser um grande
consórcio, sinceramente, eu tenho minhas
dúvidas. Eu penso que não é a solução.

Senge-PR - Quais as mudanças que
deveriam ser feitas no órgão metropolitano
para que ele pudesse efetivamente tornar-
se o elemento de integração destas
administrações municipais garantido
também a participação efetiva do governo
do estado e da sociedade civil na montagem
das políticas urbanas metropolitanas?

Rui -Inicialmente, o que quero fazer é
reativar os dois conselhos o deliberativo e o
consultivo, pois pelo menos eu ganharia um

fórum de discussão com as 26 prefeituras.
Ver quais são as suas maiores necessidades,
quais as maiores dificuldades, para
podermos, de alguma maneira, fazer
projetos para tentar minimizar os problemas
dos municípios, sejam na área de saúde,
estradas, desemprego, o que quer que seja.
Fazermos projetos de maneira integrada,
contando com a ajuda das secretarias afins.
Para realizarmos projetos que possam vir
ao encontro das necessidades das prefei-
turas, preservando a questão dos manan-
ciais. É melhor prevenir do que remediar,
sai muito mais barato. Então, precisamos
fazer um desenvolvimento sustentável,
preservando para não sofremos depois.

Senge-PR - A região metropolitana de
Curitiba começa a sofrer de uma falta crônica
de áreas para oferta de moradias, principalmente
as de interesse social. Como os municípios da
RMC poderiam tratar este assunto de forma
conjunta para resolver esta questão?

Rui - Isso passa por um processo.
Curitiba é um município com uma área
relativamente pequena para expansão.
Praticamente não tem mais áreas para
habitação popular. Alguma coisa na área do

Tatuquara, na região sul, mas fora isso não
há mais nada, está inteiramente ocupada.
Na região metropolitana, em contrapartida,
nós temos bons espaços. Exceto em alguns
municípios conurbados, que contam com
desenvolvimento e industrialização bons,
como São José dos Pinhais, Araucária,
Pinhais que têm boas condições. No entanto,
a maioria dos municípios esbarra na questão
emprego. Você pode trazer as pessoas, mas
e o emprego? O prefeito diz que pode trazer
as pessoas para cá, mas no fundo ele não
quer importar problemas, ele quer soluções.
Fazer um conjunto de casas populares e
depois? Quem vai cuidar dessa população?
Fazer escolas, creches, hospitais, posto de
saúde, mas principalmente o emprego.
Temos que pensar de forma ampla, não
apenas na habitação popular, mas temos
que ver outras questões, como o trans-
porte, não é simplesmente fazer o núcleo
habitacional, que no fundo, é o problema
mais fácil de resolver.

Senge-PR - A região metropolitana
de Curitiba possui sérias restrições de
expansão do tecido urbano de seu Núcleo
Central,  que são ditados por questões
de ordem  natural, de necessidades de
preservação de áreas para fins de
abastecimento de água e pela ausência
de estruturação de novos corredores de
transporte que possam induzir e
viabilizar o crescimento para novas
fronteiras de ocupação urbana. Qual é
o papel da Comec para vencer estas
barreiras que limitam a oferta de terrenos
urbanos a preços compatíveis com a
renda das pessoas?

Rui - Na verdade nós temos a obrigação,
inclusive por obrigação de lei federal de
preservar essa áreas. Cada município tem a
obrigação de entender que essas áreas não são
para eles, mas para o futuro. Se houver algum
tipo de ocupação tem que ser uma ocupação
sustentável. Áreas totalmente descampadas,
livres, facilitam as ocupações irregulares. Em
regiões de aquífero karst tem muitas coisas
que você pode fazer que não prejudica o
aquífero karst, como por exemplo, agricultura
orgânica, pesque pagues, turismo rural, que
dão rendas para as regiões e ao mesmo tempo
preservam. Tem uma série de coisas e de
maneiras para tentar avançar de forma criativa,
fazendo o desenvolvimento sustentável. Não
é possível dizer apenas para as pessoas que
não pode fazer, mas  oferecer uma maneira
de sustentabilidade às pessoas. É o grande
desafio que temos aqui.

“Temos a obrigação de
preservar a RMC, inclusive

por obrigação de lei federal.
Cada município tem a

obrigação de entender que
essas áreas não são para

eles, mas para o futuro. Se
houver algum tipo de

ocupação tem que ser uma
ocupação sustentável”
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Entrevista�����

Para presidente do IPPUC,
Curitiba está no rumo certo
Apesar dos frequentes congestionamentos e de críticas de especialistas pela falta de
soluções inovadoras para a cidade, o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Curitiba (Ippuc), Clever de Almeida , acredita que   expansão urbana de
Curitiba ainda se dá de forma ordenada em eixos de desenvolvimento bem definidos

O Ippuc é um dos órgãos chaves da
administração municipal de Curitiba. Foi criado
pelo  prefeito Ivo Arzua Pereira (gestão 1962-
1966) e, desde então, o órgao tem por missão
coordenar o processo de planejamento e
monitoramento urbano da cidade, compa-
tibilizando as ações do Município com as da
Região Metropolitana, em busca do desen-
volvimento sustentável, por meio do desen-
volvimento de planos e projetos urbanísticos
alinhados ao plano diretor.

Desde janeiro de 2008, o Ippuc é
presidido pelo engenheiro civil, Clever de
Almeida, que trabalha na instituição há 19
anos. Entre diversas funções na entidade,
ele coordenou a elaboração dos projetos
viários das obras do Programa de
Transporte Urbano de Curitiba e entre
2005 e 2008 foi assessor da presidência
do Ippuc, na Coordenação de Projetos
Especiais e foi responsável pelo projeto da
Linha Azul – Santa Cândida / CIC Sul do
Metrô de Curitiba. Nesta entrevista a O
Engenheiro ele defende as diretrizes
tomadas pela cidade nos últimos anos.

Confira abaixo a entevista:

Senge-PR - A oferta de moradias em
Curitiba está contingenciada pela
inexistência de novos eixos de expansão
da cidade, tendo em vista que o último
corredor de transporte implantado em
Curitiba com o objetivo de ampliar a oferta
de moradias populares foi a Conectora 5
no bairro do Mossunguê, que é da década
de 80. Existe alguma proposta de criar
novos eixos de expansão da cidade para
novas fronteiras atingindo municípios
vizinhos como antídoto à falta crônica de

oferta de terrenos urbanos?
Clever - Curitiba tem vários eixos de

expansão e o mais recente está em implantação
que é a Linha Verde, antiga rodovia
transformada em via urbana que integra as
funções de transporte público, circulação viária
e uso do solo adequado, conforme a política
urbana adotada pela cidade desde o Plano
Diretor de 1966. A lei de revisão do zoneamento
e uso do solo, aprovada em 2000, instituiu ao
longo da Linha Verde parâmetros de uso e
ocupação de acordo com o objetivo de
transformar aquela antiga Zona de Serviços
em um novo eixo de adensamento para atender
a demanda de crescimento da Cidade e da
Região Metropolitana. Além dos Setores
Estruturais, Conectora 5 ou Nova Curitiba e
Linha Verde, existem na cidade uma série de eixos
de crescimento de média densidade, deno-
minados Setores Especiais dos Eixos de
Adensamento, ainda não explorados, tais como:
Avenida Marechal Floriano, Presidente
Wenceslau Braz, Comendador Franco,
Engenheiro Costa Barros, ao leste, e o Linhão do
Emprego. A política de estruturação urbana da
cidade tem como objetivo orientar, ordenar e
disciplinar o seu crescimento, através dos
instrumentos de regulação que definem a
distribuição espacial das atividades, a densificação
e a configuração da paisagem urbana.

Senge-PR - Como os instrumentos do
estatuto da cidade estão sendo usados em
Curitiba para frear o processo de especulação
sobre os terrenos urbanos, evitando-se que
terrenos com altíssima acessibilidade, como
por exemplo os situados ao longo da
conectora 5, fiquem desocupados após trinta
anos da implantação daquele corredor viário
e de transporte coletivo?

Clever - A revisão do Plano Diretor de
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Curitiba institui todos os instrumentos
urbanísticos do Estatuto da Cidade. A cidade
de Curitiba os tem utilizado de forma a orientar
e direcionar o crescimento e adensamento das
diversas zonas de uso e ocupação, sempre
buscando consolidar uma cidade mais justa e
humana bem como promover a qualidade de
vida do cidadão e a redução das desigualdades
e da exclusão social.

Senge-PR - Estima-
se que se todo o potencial
construtivo da atual lei
de zoneamento de Curi-
tiba fosse esgotado,
Curitiba abrigaria 6
milhões de pessoas.
Como a Prefeitura de
Curitiba encara este
descompasso entre o
direito de construir e a
capacidade de seu
sistema de transporte,
que se encontra esgotado
mesmo com uma popu-
lação de 1,7 milhões de
pessoas? Quais seriam as soluções para manter-
se a mobilidade das pessoas e mercadorias para
quando a população dobrar, por exemplo? A
prefeitura terá recursos para fazer frente a
necessidade de novos investimentos em infra-
estrutura de transporte? Existe planejamento
de seu sistema viário e para o sistema de
transporte público para os próximos 20 anos,
por exemplo?

Clever - Curitiba tem 432 quilômetros
quadrados de área e uma taxa de
crescimento populacional decrescente da
ordem de 0.96% ao ano. No que diz respeito
ao sentido do crescimento ele se dá na região
Sul da cidade e, principalmente nos
municípios metropolitanos conurbados à
Capital. Dentro dos seus limites, a expansão
urbana de Curitiba se dá de forma ordenada
em eixos de desenvolvimento definidos no
processo de planejamento urbano em que
o uso do solo permite maior adensamento.
Foi assim com a criação dos eixos estru-
turais, por onde circulam em vias exclusivas
os biarticulados que integram a Rede
Integrada de Transporte e ao longo do qual
está o eixo mais adensado do ponto de vista
de potencial construtivo. O planejamento
da cidade leva em conta a integração com
os municípios vizinhos e o plano de
mobilidade urbana integra o Plano Diretor,
estando projetado para atender às demandas
da cidade. No final 2007 a Prefeitura
elaborou o seu Plano Municipal de Mo-

bilidade Urbana e Transporte Integrado,
aprovado no Conselho da Cidade de Curitiba,
que indica as ações a serem adotadas para
os próximos vinte anos.

A política municipal de mobilidade urbana
e transporte tem o compromisso de facilitar
os deslocamentos e a circulação de pessoas
e bens na cidade e, entre suas diretrizes gerais,

pode-se destacar: prio-
ridade para o transporte
coletivo em relação ao
transporte individual;
melhoria e ampliação da
integração do trans-
porte público coletivo
em Curitiba e consoli-
dação da integração
metropolitana; equa-
cionamento do abaste-
cimento e a distribuição
de bens dentro do Mu-
nicípio de modo a reduzir
seus impactos sobre a
circulação viária e o meio
ambiente;  estimulo à
adoção de novas tecno-

logias que visem a redução de poluentes, resíduos
ou suspensão e de poluição sonora, priorizando
a adoção de combustíveis renováveis.

Senge-PR - A retomada da densificação
da área central de Curitiba, principalmente em
sua parte oeste a partir da Rua Visconde de
Nácar com a construção de mega empre-
endimentos imobiliários como a construção de
prédio de 40 pavimentos na esquina das Ruas
Visconde do rio Branco
e Rua Comendador
Araújo é compatível com
o já congestionado sis-
tema viário daquele setor
da cidade? Que estudos
a PMC faz para veri-
ficar o impacto deste e
outros empreendimentos
em seu sistema viário?

Clever - As áreas de
alta densidade de ocu-
pação representam cer-
ca de 3% da área total
do Município (zona
central e estruturais).
Todos os grandes empreendimentos na cidade
devem apresentar um Relatório Ambiental
Prévio – RAP, no qual são definidas as medidas
mitigadoras e compensatórias a serem
implantadas pelo empreendedor.

Senge-PR - Os municípios do entorno

de Curitiba somados abrigam uma
população em torno de 1, 2 milhão de
pessoas. Somando-se a Curitiba temos uma
cidade com 2,9 milhões de pessoas, e que
está sendo administrada por pelo menos
12 prefeituras de forma fragmentada. Qual
é a proposta da PMC para promover a
administração deste espaço urbano de
forma integrada, já que não existe na RMC
um fórum deliberativo sobre interesses
comuns que abrigue todas estas
administrações municipais?

Clever - A criação de uma entidade pública
para o trato das questões de interesse comum
da Região Metropolitana de Curitiba aconteceu
no ano de 1974, como decorrência direta das
instruções contidas na Lei Complementar nº
14. O Governo do Estado do Paraná, pela
Lei Estadual número 6.157, criou a Co-
ordenação da Região Metropolitana de Curitiba,
Comec, que é responsável pela gerência dos
Planos de Desenvolvimento Integrado e de Trans-
portes da RMC. O Ippuc e demais secretarias
e órgãos da Prefeitura de Curitiba atuam junto
à Comec dando suporte à integração metro-
politana. A Rede Integrada de Transporte (RIT)
de Curitiba integra 13 municípios da Região
Metropolitana. Nossa cidade também é
parceira dos municípios vizinhos dando
suporte a projetos urbanos e sociais.

Senge-PR - O projeto do metrô de
Curitiba depende de recursos de outras esferas
de governo para sua implantação, não seria
mais adequado chamá-lo de metrô
metropolitano atribuindo assim responsa-

bilidades para o gover-
no do estado e fazendo
com que ele participe
com recursos financei-
ros, institucionais e
poder político na sua
implantação?

Clever - O projeto
do metrô de Curitiba
atende aos requisitos
exigidos pelo governo
federal. Está adequado
às diretrizes estabele-
cidas pelo governo por
ser um projeto estrutu-
rante, ter relação com os
Planos Diretor e de

Mobilidade Urbana, demanda suficiente,
promover o aumento da capacidade de
transporte, a integração com outros modais e
também com a Região Metropolitana de
Curitiba. Em 15 de março último, 300 pessoas
compareceram à audiência pública do

“O planejamento da
cidade leva em conta a

integração com os
municípios vizinhos e o
plano de mobilidade

urbana integra o Plano
Diretor, estando

projetado para atender
às demandas da

cidade”

“O projeto do metrô
de Curitiba já foi inscrito

junto ao governo
federal. A previsão sobre
o tempo de implantação

das obras só será
possível a partir da

aprovação, liberação dos
recursos e da definição

do cronograma de
desembolso”
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licenciamento ambiental da obra de implantação
da Linha Azul realizada no auditório do Centro
de Capacitação da Secretaria Municipal da
Educação. O licenciamento ambiental é
pré-requisito para a aprovação do projeto.
Juntamente com o governo do Estado, a
Prefeitura de Curitiba trabalha pela isenção
de impostos municipais (ISS), estaduais
(ICMS) e federais (PIS/COFINS e IPI)
para as obras do metrô. O prefeito Luciano
Ducci já obteve o apoio do governador do
Paraná, Beto Richa, neste processo. O
projeto do Metrô de Curitiba está inscrito
no Ministério das Cidades desde o dia 28
de março. A inscrição foi feita seis dias
antes do prazo limite estabelecido pelo
governo federal. Nossa cidade pleiteia R$
2,25 bilhões para a implantação da primeira
fase da Linha Azul, com 14,2 quilômetros
entre a estação CIC-Sul, próximo à Ceasa,
e a Rua das Flores, no centro da cidade
(percorrendo 13 estações).O custo total do
metrô de Curitiba é estimado em R$ 3,25
bilhões. A Linha Azul terá 22,4 quilômetros
em toda a sua extensão, desde o Terminal
CIC Sul (no cruzamento do Contorno Sul
com a BR 116) ao Terminal Santa Cândida,
no Norte da cidade.  Serão 21 estações
para veículos compostos por cinco carros
e capacidade para 1.450 passageiros.

Senge-PR - A implantação do metrô
de Curitiba poderá influenciar num
aumento de moradias urbanas ao longo
de sua rota já que possibilitaria um rápido
adensamento do eixo Santa Cândida –
Pinheirinho? Qual é a possibilidade de
termos esta nova modalidade de transporte
implantada em Curitiba nos próximos
quatro anos?

Clever - O projeto do metrô de Curitiba
já foi inscrito junto ao governo federal. A
previsão sobre o tempo de implantação das
obras só será possível a partir da aprovação,
liberação dos recursos e da definição do
cronograma de desembolso. As obras do
metrô mudarão a configuração do eixo
entre o Pinheirinho e Santa Cândida, uma
vez que a via por onde hoje circulam os
biarticulados será transformada numa área
de circulação de pedestres. Entre os
benefícios estão a redução da poluição e
ruídos, rapidez no transporte, oferta de área
de lazer e áreas verdes no eixo por onde
hoje circulam os ônibus. O empreen-
dimento irá contribuir para a valorização
ainda maior dos imóveis ao longo do eixo
e o aquecimento da economia com a
mudança de uso da via.
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Artigo�����

Nível de investimento público
das capitais brasileiras
Estudo elaborado pelo economista Fabiano Camargo , da subseção do Dieese no
Senge-PR, mostra que Curitiba é uma das capitais que menos investem. Confira o
artigo do economista que faz uma análise sobre os resultados obtidos

Em continui-
dade aos estudos
relacionados aos
temas das políti-
cas públicas e em
especial os inves-
timentos públi-
cos, analiso neste
espaço os investi-
mentos empenha-

dos pelas capitais brasileiras no período de
2000 a 2009. A ideia  deste levantamento é
ressaltar a importância que os investimentos tem
para uma economia, para a sociedade e também
em especial para os profissionais de engenharia.

A dinâmica de desenvolvimento de uma
economia é dada pelos investimentos, sejam
eles públicos ou privados. Ou seja, o aumento
dos investimentos resultam no incremento do
produto de uma economia, contribuindo de
forma direta para o elevação do nível de
emprego e da renda. Dessa forma, o
investimento é fator primordial para
determinação do ritmo de crescimento
econômico. Um exemplo dessa correlação
entre investimento público e PIB é o Brasil,.
Quando o país apresentou as maiores taxas
de crescimento econômico da sua história os
níveis de investimento eram elevados e foram
sustentados pela atuação do governo federal e
também por meio de suas estatais.

Logo, para a melhoria das condições de
vida de uma sociedade torna-se fundamental
que os governantes destinem recursos para

investimentos em áreas essenciais como
educação, saúde, saneamento, moradia,
energia, telecomunicações, infraestrutura, etc.
Além disso, a categoria dos engenheiros é
afetada de forma direta quando do aumento
dos investimentos, já que com crescimento
dos  investimentos ocorrerá naturalmente maior
procura por engenheiros, a exemplo do que
vem ocorrendo no país no período recente.

Para elaboração do estudo, foram
utilizados dados contabilizados pela Secretaria
do Tesouro Nacional (STN). Para mensurar
os investimentos empenhados foi necessário
corrigir os dados pelo  Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) para retirar os
efeitos inflacionários do período e ter uma
visão mais exata sobre os investimentos. Desta
maneira foi possível verificar que entre 2000
e 2009 os investimentos públicos empenhados
pelas capitais brasileiras tiveram crescimento
de 51,04%, saltando de R$ 4,066 bilhões para

6,140 bilhões, sendo que no acumulado deste
período estas cidades investiram R$ 51,468
bilhões. Porém, entre 2009 e 2008 houve queda
de 20,26% nos investimentos, redução
explicada pelo fato de 2009 ser primeiro ano
de governo municipal, e com isso há um
período de adaptação dos novos governantes,
também em função do prazo de maturação
dos investimentos (nor-malmente coincidentes
com tempo de gestão), bem como muitas das
vezes  o orçamento do primeiro ano mandato
é elaborado pelo governante anterior.

Como era de se esperar, tanto em 2009
quanto no acumulado. São Paulo foi a
capital que mais destinou recursos para
investimentos, com R$ 1,985 bilhões e R$
16,5 bilhões respectivamente. Já Curitiba
ficou na sexta colocação em 2009 com o
montante de R$ 216 milhões ficando atrás
de Campo Grande (MS). Já no acumulado
ficou na na quinta colocação com um total
de R$ 1,867 bilhão.  Porém, no período de
2009 e 2008 os investimentos feitos por
Curitiba apresentaram queda de 10,97% e
também entre 2000 e 2009 ocorreu
redução de 5,52%.

De 2000 a 2009 as capitais que
apresentaram maior crescimento percentual
dos investimentos foram Belo Horizonte
(2.514%), Macapá (1.142%), Porto Velho
(387,08%), Aracaju (336,29%) e Teresina
(279,72%). Por outro lado, as que
apresentaram maior queda foram Salvador
(- 51,48%), Rio de Janeiro (- 43,20%),

Posição relativa de Curitiba, indicadores selecionados - 2000/09

“Na maioria dos
anos analisados e nos
diversos indicadores,
a capital do Paraná
esteve entre as dez
últimas colocadas e
abaixo da média dos
investimentos”



O Engenheiro n.º 10712

www.senge-pr.org.br

Fortaleza (- 25,33%), Palmas (- 25,29%)
e Porto Alegre (- 16,18%).

Porém, quando se observam os dados
de investimentos de forma relativizada, ou
seja, comparando com o total de habitantes
(per capita) ou sobre o PIB ou sobre as
receitas ou sobre os gastos, vemos que a
situação se inverte e que capitais consideradas
mais pobres e menos desenvolvidas do ponto
vista social e econômico alcançam as
primeiras colocações. Com destaque especial
para Campo Grande que ficou entre as dez
primeiras colocações em todos indicadores
analisados e também no acumulado. Rio
Branco situou-se entre as dez primeiras
colocadas em três dos quatro indicadores
mensurados, sejam eles sobre receitas, sobre
o PIB e sobre os gastos e Palmas ficou entre
as dez primeiras no indicador de investimento
sobre o PIB em todos os anos analisados e
também no acumulado. Considerando o
indicador de investimento público sobre o
PIB nota-se que no acumulado Palmas e Boa
Vista apresentaram percentuais acima de
20%, além disso, a capital do Tocantins
apresentou entre 2000 e 2001 percentuais
acima de 30%, chegando atingir quase 40%
em 2001. O maior percentual obtido por
Curitiba foi de 7,95% no ano de 2007.

O elevado nível proporcional de
investimento público destas capitais mais
pobres pode ser explicado por fatores como
impacto de uma obra tem mais impacto na
economia destas capitais do que por exemplo
em Curitiba, também são capitais que
possuem maior necessidade de infraestrutura
e por fim e não menos importante a
mentalidade de seus governantes em
promover investimentos públicos. Vale
destacar ainda que proporcionalmente o nível
de investimento das capitais é maior do que
os dos estados e mesmo da união (mesmo
incluídas as empresas estatais federais)

Pelos indicadores relativos vemos que a
situação apresentada por Curitiba não é das
melhores. Nota-se queda nos investimentos
no acumulado da ordem de 5,52%, além
disso, em todos os indicadores exceção feita
ao indicador de investimento per capita
Curitiba apresentou queda. Somado-se a
isso, na maioria dos anos anos analisados
e nos diversos indicadores a Capital do
Paraná esteve entre os dez últimos
colocados e também abaixo da média dos
investimentos. E por fim, mesmo quando
analisamos capitais com perfis semelhantes
(capitais da regiões sul e sudeste) a situação
não melhora já que permanece a frente
apenas de Porto Alegre.
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Opinião�����

Rumo e sentido
O engenheiro eletricista Luiz Carlos Correa Soares , ex-presidente do Senge-PR e
da Fisenge, faz uma análise realista sobre o Brasil,  que apesar de ter conquistado
pequenos avanços e reduzido algumas injustiças, continua sem realizar as reformas
necessárias em setores fundamentais como educação, saúde, habitação

Hoje, quando
um forte debate
sobre a formação
tecnológica está
em pauta no Bra-
sil, é de extrema
pertinência a dis-
cussão de toda a
estrutura da pirâ-
mide de forma-

ção – processo que de modo equivocado se
tornou usual chamar de educação -, desde o
ensino básico até o acadêmico. E por duas
razões: a) em qualquer construção é impossível
corrigir deficiências de etapas precedentes, de
modo retroativo, a partir do topo; b) sobre
bases falsas, qualquer estrutura acaba ruindo.
Além disso, formação e ensino não devem
ser entendidos como meros processos de
transmissão do conhecimento.

Aliás, mesmo após muitas mutações
ocorridas, o ensino em nosso país
permanece de certa forma sob princípios
que vêm desde o período chamado jesuítico
(séculos 16 a 18): atender a interesses
alheios aos da maioria da sociedade.

Em outro viés de discussão, na década
recém finda nosso país passou a transitar
de uma economia estagnada nas duas
décadas finais do século 20 para um
processo de desenvolvimento que se
acelerou em decorrência de algumas
condições prevalentes, que se destacam.
As que parecem ser mais consensuais entre
os analistas sérios e isentos são:

a) as extraordinárias potencialidades
naturais do Brasil, ímpares no mundo atual,
apesar dos processos predatórios havidos
desde o descobrimento;

b) a retomada do planejamento, em
especial dos setores de infraestrutura;

c) ações do Estado brasileiro na
promoção da retomada do desenvolvimento;

d) as dificuldades econômicas então vigentes
no mundo, em especial nos países desenvolvidos.

Esse contexto, como é óbvio, introduziu
muitas condições para novas oportunidades
de trabalho no que se refere aos engenheiros,
de um modo geral.

Entretanto, também em decorrência
daquela estagnação, os profissionais
brasileiros - como de resto todos os
trabalhadores - pagaram um significativo
preço econômico e social pela falta de
oportunidades e de adequada remuneração,
em especial nas décadas chamadas perdidas.

Nesse período, no setor profissional
ocorreu um óbvio rebaixamento na busca
pela formação acadêmica nas áreas

tecnológicas por parte da juventude
brasileira, bem como significativas
mudanças de profissão por parte de
egressos, principalmente recém formados.
Como se não bastasse, foi agregado a tudo
isso a degenerescência do sistema de ensino,
em especial a proliferação de instituições
privadas inidôneas e  mercantilistas.

As consequências mais sérias desses
processos, perfeitamente previsíveis, não
deveriam causar estranheza a observadores
minimamente atentos. Por isso, é incrível que
apenas hoje em dia elas estejam sendo
percebidas com mais clareza. E mais incríveis
ainda são algumas pretensas soluções que
estão sendo propostas, tais como a absurda
e nefasta ideia da “importação” de pro-
fissionais estrangeiros.

Agregue-se ao quadro esboçado acima,
dois fatos políticos da atualidade: o advento

de duas novas gestões em âmbito de Brasil e
de Paraná, nas quais ainda não foi possível
perceber os traços mais fortes dos respectivos
rumos, dados os comportamentos políticos
e estratégicos  dicotômicos que se afiguram
como a expressão popular “um no cravo e
outro na ferradura”.

Não devemos também esquecer nem
relevar que em nosso estado tivemos mais
de uma década de desmonte dos quadros
técnicos em infraestruturas essenciais do
setor público. Em âmbito federal, também
tivemos setores estruturais importantes
colocados a serviço de grupos de interesses
empresariais com vistas à prevalência do
sistema exportador primário, de construção
de infra-estrutura e de interesses do sistema
financeiro e rentista.

Assim, tendo-se bem presente as posturas
dos centros de poder conservadores e até
retrógrados que sempre têm dominado tanto
o cenário nacional e como o paranaense, é
fácil inferir que se trata de uma conjuntura
desafiadora. Ela fatalmente nos imporá
desafios e possíveis confrontos muito
significantes no momento atual e nos próximos
tempos. E enfrentá-los constitui, por si só,
um desafio imenso para os profissionais
representados pelo nosso Sindicato.

Todavia, é bom lembrar que, de modo
muito firme, temos sempre pautado nossas
ações sob princípios que têm servido de norte
para o Senge-PR há mais de vinte anos, ou
seja, uma visão de mundo pluralista, crítica,
autônoma e independente de governos,
empresas, instituições e partidos políticos.

Essa trajetória cada vez mais se afirma
como de relevante importância para batalhas
democráticas pelo fortalecimento das
organizações e instituições onde atuam
prioritariamente os profissionais representados
pelo Sindicato dos Engenheiros do Paraná e
registrados no Sistema Confea/Crea/Mutua/
Entidades. E não subsistem razões para
mudanças de rumo ou sentido.

“Não devemos também
esquecer nem relevar que em
nosso estado tivemos mais

de uma década de desmonte
dos quadros técnicos em

infraestruturas essenciais do
setor público”
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Gênero�����

Conheça o Coletivo de
Mulheres da Fisenge
Grupo criado em 2008 realiza diversas atividades, ampliando a discussão sobre
gênero dentro dos Senge’s e visa ampliar a participação das mulheres, com inserção
nas políticas voltadas à valorização profissional, trabalho e saúde

O Coletivo de Mulheres da Federação
Interestadual de Sindicatos de En-
genheiros, foi oficialmente criado
em 2008, durante o 8º Congresso
Nacional de Sindicatos de
Engenheiros (Consenge) realiza-
do em Florianópolis, Santa
Catarina. Com a criação do
Coletivo de Mulheres, o grupo
formado garantiu recursos
para a realização de reuniões
semestrais e a participação
em todas as reuniões da dire-
toria executiva e do
conselho deliberativo da
Fisenge, com direito a voz.

A discussão de
gênero é muito impor-
tante. De acordo com
dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), 86% das mulheres ainda
são responsáveis pelos trabalhos em
casa, enquanto os homens são 45%. E
elas ainda dedicam, em média, quase 24 horas
por semana aos afazeres domésticos; e os
homens, apenas 9,7 horas. Uma das maneiras
de impedir a reprodução deste quadro é
justamente a negociação coletiva, com
algumas cláusulas. Por exemplo: licença-
paternidade, licença-amamentação, auxílio para
dependentes, direito de trabalhar sentada, entre
tantas outras.

Outro dado relevante vem da Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS) que
constatou que  em algumas áreas de
trabalho, como é o caso das engenharias,
o salário médio das mulheres é 30% menor
do que a remuneração média dos homens.
Com o objetivo de reverter esse quadro, o
Coletivo de Mulheres da Fisenge vem
realizando diversos eventos, palestras,

seminários e debates.
Em janeiro deste ano, o Coletivo de

Mulheres da Fisenge, realizou no Rio de
Janeiro  a palestra “Gênero e compromisso
social”, com a socióloga e integrante do
grupo gênero em Furnas, Helena Elizabeth
Kulnig, que fez uma rememoração histórica
da luta por políticas de gênero no país. “O
setor elétrico foi pioneiro com as políticas
de gênero adotadas. A partir de uma
determinação do Ministério de Minas e
Energia (MME), diversas empresas
criaram práticas de combate à discri-
minação”, afirmou.

A  coordenadora do Coletivo de Mulheres
da Fisenge e vice-presidente do Senge-BA,

Evento no Senge
No próximo dia 26 de maio, o Senge-
PR realizará um evento com esse foco.
Além de uma apresentação cultural,
haverá uma palestra com a socióloga
e professora da Universidade Federal
do Paraná,  Marlene Taminini. O evento
é aberto a todos os interessados.

Agende-se
Evento sobre Gênero e Movimento Sindical
Data: 26/05/2011
Local: Sede do Senge-PR
Horário: 19h

Márcia Nori  acredita que é fundamental
discutir  a política de gêneros em todos os

espaços. “Estruturar uma verdadeira
política de gêneros em todos os espaços,
desde o mercado de trabalho, até em
casa e nas entidades de classe, é
essencial para avançarmos pela
igualdade de oportunidades”, destaca.

A engenheira agrônoma e
integrante da diretoria executiva
do Senge-PR, Sandra Cristina
Lins dos Santos, representa o

Senge-PR no Coletivo de
Mulheres da Fisenge. Para
ela, os trabalhos que vem
sendo realizados pelo
grupo são muito impor-

tantes. “Estamos ajudando
a construir a discussão de

gênero dentro dos Senge’s e
contribuindo com a formação

das integrantes do grupo, com os
diversos eventos que vem sendo

promovidos, ressalta.
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Memória�����

Amigo, conselheiro, conciliador:
um exemplo a se seguir
Líder do movimento Renovação e Fortalecimento, um divisor de águas na história do
Senge-PR, na luta pelo engenheiro empregado, na defesa pelo salário mínimo profissional
e em muitas outras campanhas políticas de grande interesse social, o engenheiro civil
Daniel Lopes de Moraes , falecido em fevereiro deste ano, representa um exemplo a se
seguir, de profissional ético, militante, conselheiro, conciliador, mentor, sobretudo, de um
amigo, que deixa saudades e um belo legado de esperança e preocupação com o outro

Conciliador, pacifista, ético, probo,
profissional e ser humano exemplar são
qualidades atribuídas ao companheiro
Daniel Lopes de Moraes, surgidas em
todas as declarações, entrevistas e
conversas com seus amigos que o
acompanharam em vários momentos de
sua vida.

 Natural de Caldas Novas, Goiás, em
17 de abril de 1944, Daniel graduou-se no
ano de 1972 em Engenharia Civil e
licenciatura e bacharelado em História pela
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, estado em que residiu e militou de 1968
a 82. No Paraná, como Técnico em
Desenvolvimento no Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE),
onde trabalhou de 1975 a 99, Daniel não
tardou a se embrenhar nas lutas sindicais.

Desde sua filiação ao Sindicato dos
Engenheiros no Estado do Paraná , em 1.°
de agosto de 1983, Daniel vinha batalhando
nas lutas sindicais, na busca de melhores
condições de trabalho para os engenheiros
e por uma sociedade melhor e mais justa.
Responsável pela interiorização e criação
dos pólos hoje conhecidos como diretorias
regionais do Senge-PR, Daniel foi pre-
sidente do Sindicato de 1987 a 1993 e
diretor-secretário de 1993 a 1996.

Mesmo tendo deixado a diretoria do
Sindicato, Daniel sempre participou
ativamente nas ações e discussões do
Senge-PR, do Crea-PR e da Fisenge.
Daniel passou a se dedicar à  mediação e
arbitragem desde 1995, quando participou
do curso de mediação realizado pelo
Instituto de Mediação e Arbitragem do

Brasil.
Em 27 de fevereiro de 2011, o Senge-

PR e a engenharia brasileira perdem,
conforme declara o presidente do
Sindicato, Valter Fanini, “um companheiro
exemplar, que recebia a todos com
paciência, sabedoria e desprendimento que
somente seres humanos com elevados
níveis de consciência podem praticar”.
Faleceu aos 66 anos, vítima de câncer,
doença contra quem lutara desde 2009, o
engenheiro civil Daniel Lopes de Moraes.

O sindicalista
A partir da década de 70, sob um

processo desenvolvimentista, o país
começou a demonstrar uma mudança no
perfil do quadro de profissionais de
engenharia. Antes, massivamente
autônomos, os engenheiros começaram a
migrar para empresas estatais e de capital
privado. “Nesta época, um crescente
número de engenheiros passaram a ser
assalariados, principalmente nas estatais e
outras empresas do campo industrial”,
lembra Luiz Carlos Correa Soares, ex-
presidente do Senge-PR entre 93 e 96.

No Sindicato, predominavam em seu
corpo diretivo engenheiros empresários, cujas
defesas e interesses começaram a não atender
mais as reivindicações dos profissionais de
engenharia. Vislumbrando a defesa do
engenheiro empregado, em 1984  en-
genheiros, liderados por Daniel Lopes de
Moraes, recém chegado de Rio Grande do
Sul, inscrevem, formada às vésperas do
vencimento do prazo, uma chapa para
concorrer à diretoria do Senge-PR.
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Apesar de exercer papel fundamental nas
discussões e na formação da chapa, Daniel
não pôde participar como inscrito. “ Ele
estava no centro dessas discussão, era nosso
líder. No entanto, não podia ser candidato,
pois não tinha um ano de associado”, afirma
Soares, referindo-se ao tempo mínimo
previsto em estatuto vigente à época. Com
o nome de Movimento de Renovação e
Fortalecimento (MRF), a chapa disputou
as eleições contra a da situação à época,
perdendo por poucos votos. “A diferença
foi pouca. Eles ganharam por 63 votos.
Apesar de termos perdido as eleições,
continuamos trabalhando no Senge-PR”,
rememora Soares. O trabalho para con-
quistar votos foi grande. “Lembro-me que
organizamos um ônibus que veio com o
pessoal do sudoeste para votar aqui em
Curitiba, já que na época não haviam
diretoria regionais. Portanto, o voto deveria
ser realizado em Curitiba”, lembra Reni
Antonio Denardi, ex-diretor do Senge-PR.

Em 87, fortalecidos dentro do
Sindicato, devido aos constantes trabalhos
de interiorização e participação nas
reuniões e discussões do Senge-PR, o MRF
voltou a participar das eleições. No entanto,

desta vez como chapa única. “Foi algo
inédito. Daniel foi presidente em uma chapa
de oposição sem ter uma chapa de
situação”, recorda Carlos Roberto
Bittencourt, presidente da Federação

Interestadual de Sindicatos de Engenheiros
(Fisenge). Soares reafirma a peculiaridade
dessa eleição, “desconheço caso igual, em
que a diretoria da situação abriu mão da

candidatura. Até por causa da mudança de
perfil do Sindicato para atender os
engenheiros empregados. A diretoria da
época, composta por alguns empresários,
viu-se em situação complicada de discutir
negociações salariais pelo lado dos
trabalhadores”, comenta Soares.

Em 6 de julho de 1987, sob a liderança
de Daniel, toma posse a nova diretoria do
Senge-PR que transformaria o Sindicato
em palco de lutas pelo piso salarial
profissional e melhores condições de
trabalho e dignidade para os engenheiros,
além de ator fundamental em batalhas
históricas na defesa da sociedade e do
patrimônio público, como as eleições
presidenciais em 89, o movimento Fora
Collor em 92 - neste como sede estadual
do movimento, o impedimento do
superfaturamento da construção da Usina
de Segredo, no rio Iguaçu, a não
privatização da Copel em 2001, dentre
outras. “Daniel era uma pessoa de extrema
sensibilidade e visão política, que muito bem
sabia se posicionar e viver diferentes
momentos. Desde o início da constituição
do MRF, quando ele, junto com outros
tantos companheiros, coordenou o

“O Daniel foi o responsável
direto pelo início do processo
de integração do Senge-PR
com as diretorias regionais.
Entre 84 e 87, mesmo não
sendo diretor, percorreu o
estado conversando com

engenheiros, levando a questão
da importância do Sindicato,
de se associar, fortalecer a

categoria e de criar
delegacias regionais”Carlos R. Bittencourt, presidente da Fisenge
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processo que culminou com a conquista da
direção do sindicato pela mão de engenheiros
trabalhadores, depois de 50 anos na mão de
empresários, grandes empregadores. Com
sua paciência e capacidade de negociação nos
manteve mobilizados, mesmo depois de uma
primeira derrota eleitoral. Sem conflitos maiores
levou o sindicato a ações salariais e de defesa
política da sociedade que fazem do Senge-PR
a reconhecida bandeira que é”, comenta o ex-
diretor do Sindicato, Herlon Goelzer de Almeida.

O pioneiro
Além da mudança de perfil do quadro

socioeconômico dos engenheiros, reper-
cutindo na alteração de postura a ser adotada
pelo Sindicato, um outro fator importante que
culminou na vitória da chapa MRF foi o
trabalho de Daniel e outros companheiros na
interiorização do Senge-PR. “O Daniel foi o
responsável direto pelo início do processo de
integração do Senge-PR com as diretorias
regionais. Entre 84 e 87, mesmo não sendo
diretor, percorreu o estado conversando com
engenheiros, levando a questão da importância
do Sindicato, de se associar, fortalecer a
categoria e de criar delegacias regionais”, afirma
Bittencourt, que conheceu Daniel em uma
visita que este fez à Cascavel. “Formei-me
em 84 e fui trabalhar lá. Em 85, Daniel foi à
Cascavel para discutir a criação da delegacia
regional, pois a associação de engenheiros da
região já tinha registrado em cartório a criação
de um sindicato da categoria do oeste do
Paraná. A intervenção de Daniel, discutindo a
importância da união estadual, foi decisiva para
barrar a criação deste sindicato”, lembra
Bittencourt.

O trabalho de interiorização que Daniel, e
outros companheiros capitaneados por ele,
mesmo tendo perdido a eleição em 84, e não
sendo do corpo diretivo do Sindicato, levou a
que em 87 a chapa Movimento e Renovação
fosse chapa única. “Ele fez um trabalho tão
forte de interiorização, de mostrar o Senge-
PR e suas possibilidades de lutas, que a própria
direção à época na gestão reconheceu que não
teria condições de competir, reconhecendo
assim a força da chapa de oposição”, afirma
Bittencourt. Desta forma, de forma inédita do
Sindicato, o MRF participou das eleições
como chapa única, mesmo sendo oposição.

O cofundador
Durante a gestão de Daniel, um outro

fator importante foi o processo de criação
da Federação Interestadual de Sindicatos
de Engenheiros (Fisenge). Anteriormente
ao MRF, o Sindicato era ligado à Federação
Nacional de Engenheiros (FNE).

A mudança da gestão e da posição do
Senge-PR já não condiziam com a postura
adotada à época pela FNE, cujo ideal
político não acompanhava a necessidade
de uma atuação mais próxima e atuante ao
engenheiro empregado, tais como pro-
moção de acordos coletivos de trabalho,
instalações de conselho de representação
sindical nas empresas e outras ações.

Percebendo essas diferenças e a
necessidade de mudança, o Senge-PR e
outros sindicatos de engenheiros desfiliaram-
se da FNE e juntaram-se para formar uma
nova federação, a atual Fisenge, cujo
manifesto de criação foi lido por Daniel em
1990, no Encontro Nacional dos Engenheiros
(Ense) em Brasília. Após a consolidação da
Fisenge, Daniel participou ativamente dos
debates e reuniões. “O Daniel participou de
vários congressos, mesmo não sendo mais
diretor, sempre contribuindo nas discussões”,
diz Bittencourt.

O visionário
Conceituado e reconhecido como um

bom líder, Daniel era uma pessoa bastante
singular, desprovida de interesses por
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cargos. “Um grande exemplo disso foi no
Senge-PR. Apesar de ter exercido a
presidência e outros cargos, por muitos
anos participou do Sindicato sem nenhum
cargo, mantendo participação frutífera tanto
de maneira quantitativa, nas reuniões e
assembleias, tanto de maneira qualitativa,
nos debates e discussões”, afirma o diretor
do Senge-PR, Joel Krüger.

Líder nato, uma de suas características
era identificar e promover essa liderança em
outras pessoas. “Fui presidente do Senge-
PR inicialmente por uma consulta do Daniel,
que me disse - olha, é importante sua
participação no Sindicato e de você ser o
novo presidente. Ele fez uma abordagem
bastante convincente, levando meu nome
para o grupo, o que resultou em minha
eleição em 96. Ele realmente conseguia
mapear as lideranças que estavam em
ascensão para trazer para o sindicato”,
comenta Bittencourt.

Incentivar e formar novas lideranças
era uma outra característica marcante de
Daniel, que incitava as pessoas a assumirem
posições de destaque nas entidades, sempre
estimulando uma renovação. “Ele não foi
aquele tipo de líder que centralizava nele
as funções, ocupando dois ou três cargos
ou com preocupação com qual cargo ele
ocuparia. Muito pelo contrário. Ele preferia
ficar muito mais auxiliando, mas com
outras pessoas à frente, no sentido de
formação de lideranças novas nas
entidades”, comenta Krüger.

O conselheiro
 Após sua gestão como presidente do

Senge-PR, Daniel sempre esteve presente
nas discussões do Sindicato e, em alguns
casos, nas principais decisões das diretorias
posteriores. “O Daniel foi sempre um guru.
Na minha gestão, nos pontos mais críticos
ou em algumas questões que tinha dúvidas
sempre contei com ele para dar uma
opinião para tocarmos o sindicato. Agora,
como presidente da Fisenge também o
consultei em alguns momentos, pedindo
conselhos”, afirma Bittencourt. O diretor-
secretário do Sindicato e ex-presidente,

Ulisses Kaniak, também comunga da
opinião de Bittencourt.  “Acho que guru é
a palavra melhor para definir o Daniel.
Todos os presidente depois dele tiveram
aconselhamentos. Foram inúmeras as
vezes que ele contribuiu na minha gestão
com sua experiência. Bem como todos os
ex-presidentes, que foram ótimos
conselheiros, jamais se furtando a uma
palavra”, afirma.

Seus conselhos não se limitaram apenas
ao Senge-PR e a Fisenge, como lembra
Krüger. “O Daniel nunca foi formalmente
conselheiro do Crea-PR, mas, em muitos
temas importantes da engenharia, sejam
técnicos sejam de interesse da sociedade, ele
sempre foi uma fonte muito rica de debate.
O Daniel participava de discussões
importantes em congressos de profissionais
do Confea/Crea, sempre como referência de
atuação sindical com ética e garra,
defendendo e levando seus ideais para todo
o Paraná”, comenta.

O conciliador
Em seus últimos anos, Daniel vinha se

dedicando à área de mediação e arbitragem.
Capacitado com com diversos cursos
técnicos pelo Instituto de Mediação e
Arbitragem do Brasil (Imab), foi um dos
fundadores do Instituto de Mediação e
Arbitragem (IMA), que presta serviços no
Senge-PR à comunidade carente, além de
assessorar a Câmara de Mediação e
Arbitragem (CMA) no Crea-PR.

Apesar de ter realizado o primeiro curso
na área em 1995, Daniel, sereno, ouvinte e
ponderado, há tempos demonstrava um
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perfil de conciliador. “Daniel sempre foi
destas pessoas que em poucos minutos de
conversa dava para perceber seu grande
talento de conciliador. Neste sentido, ele
sempre me dizia que o desenvolvimento
da sociedade e a possibilidade de evolução
civilizatória é absolutamente dependente da
capacidade de arbitrarmos com equilíbrio
os conflitos estabelecido entre nossos
interesses próprios e egoístas, inerentes ou
imanentes de nossa parte animal e a
demanda dos que nos cercam por
solidariedade e fraternidade”, afirma Fanini.

 Recentemente eleito presidente do
IMA, Daniel dedicava-se de corpo e alma
à área de mediação e arbitragem como
palestrante, orientador de estagiários e
como conciliador na CMA.  “Conhecer a
pessoa do Daniel acabou me atraindo à me-
diação e acabei sendo aluno dele. Agora,
além de perder um amigo e conselheiro de
sindicato, perdi um orientador de estágio
do curso do IMA”, lamenta Ulisses.

Especialista na área de mediação e
arbitragem, sendo até co-autor de um livro
sobre o tema, Daniel lutou pela disse-minação
dos conceitos da conciliação no país e pela
criação de uma rede de Câmaras de Mediação
em todo o sistema Confea/Crea, com
procedimentos, estatutos e regulamentos
padronizados. “Trabalhei com ele no final de
2010 no Confea, em Brasília, na aprovação
de uma moção para que o Conselho Federal
implantasse a rede de CMA’s”, comenta
Claude Franck Loewenthal, um dos
fundadores e atual presidente do IMA.

 Com a criação da rede, Daniel
propunha auxiliar a sociedade na resolução
de conflitos de forma pacífica, rápida e
livre de burocracias. “ Posso dizer que
Daniel Lopes de Moraes foi uma das
poucas pessoas que conheci que soube
fazer isto com maestria, lutou tenazmente
pela possibilidade de construir uma
sociedade mais justa e equilibrada fazendo
isto desde sua juventude quando participou
dos movimentos revolucionários que
combatiam a ditadura militar, nas suas lutas
aqui no Senge-PR que resultam em
profundas transformações em nosso
sindicato ou mais recentemente como
presidente do Instituto de Mediação e

Arbitragem do Paraná onde apostava nas
possibilidades da mediação como ins-
trumento de redução das angústias e
sofrimentos humanos”, diz Fanini.

Uma recente conquista de Daniel junto
ao Crea-PR foi a inclusão da Cláusula
Compromissória na Anotação de Respon-
sabilidade Técnica (ART), que prevê a
possibilidade de resolver possíveis conflitos
por meio da Câmara de Mediação e
Arbitragem. “Quando o profissional está
preenchendo a ART online, tem uma
pergunta se ele quer usar a mediação e ar-
bitragem. Caso queira, automaticamente a
Cláusula Compromissória vai impressa em
todas as vias. Já temos 1.600 ART’s com
essa cláusula. Na ART nacional já terá a
cláusula semelhante a nossa, só que vai
designar a câmara do Crea mais próxima”,
afirma Claude.

O amigo
 Probo, sereno, conselheiro e portador

de tantas outras qualidades, Daniel
dedicava-se também aos amigos. “Outra
característica do Daniel era a dispo-
nibilidade. Se você ligasse e dissesse -
preciso discutir isso, debater aquilo –
independente do lugar, ele sempre estava
disposto à ajudar. E isso era com qualquer
pessoa que o procurasse para ajudar a
resolver algum problema. Sabíamos que
poderíamos ter sempre uma resposta
inteligente e discrição. Sua preparação e
capacitação de mediação facilitava as
discussões, esse perfil de mediador estava
presente em todos os momentos, não
julgava ninguém, ouvia as partes”, diz
Krüger. Como amigo e ser humano
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exemplar, Daniel incitava a vontade de ser
melhor, conforme afirma Ulisses, “ele
representa bem o espírito de sempre evoluir.
O ser humano ideal, no sentido de
promover nas pessoas a vontade de querer
fazer coisas melhores. Respeitava o caráter
de cada pessoa, algumas são mais
efusivas, outras mais afoitas, mas ele
procurava extrair sempre o de melhor da
pessoa”. Seu gênio conciliador e cativante
serviu de exemplo também para os amigos.
“Sempre tive contato com ele, éramos
amigos. Recentemente nos aproximamos
novamente, caminhávamos no parque
Barigui. Conversávamos muito. Essa
convivência me trouxe muitas coisas boas,
aprendi muito com o Daniel, um ser
humano sociável, que tinha uma forma
cativante de se relacionar com as pessoas”,
afirma Reni Denardi.

O legado
Além de grandes feitos na história do

Senge-PR, da sociedade paranaense e
inúmeros bons momentos que imprimiu na
memória de amigos, Daniel deixou como
legado a seus amigos e familiares,
princípios de cidadania, de probidade e de
um exemplo a se seguir. “Recentemente,
aprendi com ele que nós só existimos para
os outros por meio das impressões que
lhes causamos, que guardamos na
memória. Portanto existimos para os
outros naquilo que lembram sobre nós.
Observando este seu pensamento
filosófico, que sempre aflorava em nossas
conversas, podemos dizer que o Daniel terá
existência neste mundo por longos anos”,
afirma Fanini.

Bittencourt também acredita na
durabilidade dos ensinamentos de Daniel.
“Acredito que por muito tempo o Daniel
exercerá grande influência e será uma
referência positiva sobre todos nós, seu
legado ficará marcado na memória de
todos”, conclui. Ulisses Kaniak é outro
companheiro que concorda com a tese.
“Vamos seguir essa história de lutas,
promovendo a renovação, convocando
as pessoas para que venham ao Senge-
PR darem sua contribuição. Dessa
forma, o sindicato continuará firme na
defesa dos interesses de todos seus
representados. As palavras renovar e
fortalecer resumem de certa forma sua
história. Apesar de tristes, continuamos
animados para seguir a luta iniciada por
ele”, garante Kaniak.
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Fortaleça seu Sindicato. Filie-se

Engenheiro Roberto Ghidini
realizou palestra no Senge-PR

Em fevereiro, o engenheiro civil
Roberto Ghidini, doutorando em
urbanismo pelo Departamento de

Urbanística y Ordenación del Territorio da
Universidad Politécnica de Madrid, e um
dos fundadores da Sociedad Peatonal (SP),
realizou na sede do Senge-PR a palestra
“A dinâmica territorial em torno ao
Transporte Público: casos de estudo -

Metrô de Madrid e a Rede Integrada de
Transporte (RIT) em Curitiba”.

Na  palestra ele apresentou o impacto
da ampliação da rede de metrô em Madri à
sociedade e realizou um comparativo à RIT
em Curitiba. Segundo Ghidini, além dos
benefícios relacionados à mobilidade, a
implantação de um sistema de transporte
público pode ter efeitos positivos na
dinâmica urbana, desde que existam
políticas públicas responsáveis por gerir
e/ou fiscalizar o uso do solo. De acordo
com o engenheiro, em torno das estações e
paradas dos sistemas de transporte em
ambas as cidades houve valorização
imobiliária maior que em outras áreas,
inclusive nos próprios bairros das estações.
Já para o comércio, ao contrário da capital
paranaense, em Madri, as estações
trouxeram benefícios e crescimento da
exploração econômica, tornando as áreas
financeiramente atraentes. Segundo
pesquisas realizadas nas duas cidades, os
comerciantes em Madri, ao contrários dos
comerciantes curitibanos, acreditam que as
novas estações do transporte influenciaram
positivamente em seu comércio.

Justiça condena Conab a pagar
o piso salarial aos engenheiros

O Sindicato dos Engenheiros no Estado
do Paraná (Senge-PR) acaba de obter uma
importante vitória contra a Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab), que
vinha desrespeitando o piso mínimo salarial
dos seus engenheiros. Após denúncia
anônima, o Senge-PR verificou que o salário
pago aos engenheiros da empresa não atendia
às determinações da Lei 4.950-A, que rege
o piso salarial, e entrou com ação contra a
Conab requerendo o reconhecimento do piso
e pagamento da diferença salarial.

Numa das últimas sessões de 2010, a
2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho
da 9ª Região foi unânime em reconhecer
que o piso mínimo profissional dos
engenheiros deve se dar na forma prevista
pela Lei 4.950-A/1966, ou seja, no valor
de 9 vezes o salário mínimo nacional para
a jornada de 8 horas diárias. A Conab foi
condenada ao pagamento das diferenças
salariais, bem como de seus reflexos nas
demais verbas trabalhistas, devendo
implantar o piso na folha de pagamento de
seus funcionários. À empresa, cabe
recurso da decisão no Tribunal Superior
do Trabalho (TST).

Além de lutar por condições dignas e justas
de trabalho, o Senge-PR oferece serviços e
facilidades aos engenheiros filiados. Os
associados não precisam pagar a contribuição
sindical obrigatória, já que o Senge-PR quita
todos os anos a contribuição dos seus
associados. Dessa forma, o custo para
associar-se pode ser igual a zero, dependendo
do valor do seu salário. O valor mensal para
você associar-se ao Senge-PR é de R$ 28,00
(vinte e oito reais) por mês para Celetista ou
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para Estatutário.

O Senge-PR mantém convênio com
empresas e instituições e presta assessoria
jurídica nas áreas, trabalhista, previdenciária
e administrativa. Oferece programas de
inserção ou reinserção no mercado de
trabalho e promove cursos e eventos para
integrar e atualizar os profissionais e uma
comunicação constante com informações
sobre mercado, política, sociedade e atuação

da entidade. O Senge-PR é um ponto
democrático de encontro dos engenheiros.
Um espaço para pensarmos a sociedade em
que vivemos, discutirmos questões pontuais
e importantes de interesse público.

Acesse o site do Senge-PR
(www.senge-pr.org.br) e saiba como se
filiar. Venha fazer parte desta história!


