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Vivemos tempos de incertezas, povoados 
por notícias que estão longe do nosso alcance 
e que provocam efeitos tanto positivos quanto 
negativos em toda a sociedade, com reflexos 
também na economia e, consequentemen-
te, na indústria da construção civil. A região 
Oeste, afetada pelos efeitos da globalização, 
não fica de fora e acompanha, atenta, através 
da entidade que defende os interesses do se-
tor, o Sinduscon Paraná Oeste, o desdobra-
mento dos fatos, um a um. 

A começar pela pandemia da covid-19, 
que, infelizmente, ainda não terminou: a va-
riante ômicron permanece causando efeitos 
devastadores, apesar do avanço nas campa-
nhas de vacinação e na conscientização das 
pessoas sobre a necessidade de manutenção 
das medidas de prevenção, cada vez mais dis-
seminadas. Hoje, usar máscara, álcool em gel 
e manter distanciamento social já são hábitos 
arraigados entre a maioria, independente-
mente de classe social.  

Vivemos também um novo pesadelo: a 
guerra entre Rússia e Ucrânia, com efeitos 
ainda desconhecidos, mas, sabidamente, da-
nosos à economia mundial. O conflito gera 
a eminência de novos aumentos de preços, 
especialmente nos derivados de petróleo e, 
consequentemente, nos preços dos combustí-
veis, o que causa efeito cascata nos insumos 
da construção civil, especialmente o cimen-
to, além de outros itens da cesta básica que 
compõe uma obra, já que o frete tem quinhão 
significativo na elaboração das planilhas de 
custos. Nossa torcida é que o conflito seja re-
solvido o quanto antes, preferencialmente pe-
las vias diplomáticas, e a normalidade volte a 
reinar sobre o planeta. 

Soma-se a isso o aumento no rigor da fis-
calização de agentes públicos, com entrada em 
vigor das novas NR 18 e NR 01, que ampliam 
o alcance do eSocial e causam apreensão jun-
to às empresas. O recado é direto e vale para 
todos: organizem suas empresas, valorizem e 
qualifiquem o setor de RH (o Sinduscon Pa-
raná Oeste tem antecipado há tempos essas 
mudanças e tratado o assunto com a seriedade 
que ele merece). 

E, para piorar ainda mais, o setor enfren-
ta um problema antigo: a violência e falta de 
segurança nos canteiros de obras, com signifi-
cativo aumento na onda de assaltos e furtos às 
obras. Estamos adotando providências, dialo-
gando com autoridades e pedindo mais rigor 
no patrulhamento às obras, pois o que está 
acontecendo vem causando profundos danos, 
inclusive psicológicos, mas principalmente 
econômicos. 

Diante de tantas informações, o Sindus-
con Paraná Oeste não para e cumpre seu papel 
social, atuando não apenas no ambiente das 
obras, mas também em assuntos caros para 
a sociedade. Manifestou, recentemente, seu 
repúdio ao aporte bilionário de recursos ao 
Fundão Eleitoral, uma verdadeira aberração 
que teve posicionamento contundentemen-
te contrário dos associados, que não toleram 
mais esse tipo de abuso. 

Ao mesmo tempo, nos preocupamos com 
a falta de estrutura na capacidade do estado 
de contratar obras públicas, diante da exis-
tência de poucos funcionários na autarquia  
Paranacidade, que contrata obras do Estado 
do Paraná e das prefeituras paranaenses. Essa 
falta de estrutura atrasa a contratação e lan-
çamento de editais para importantes obras de 
interesse público e fundamentais para empre-
sas especializadas no segmento.  

Mas nem tudo está perdido. O Sinduscon 
Paraná Oeste vivencia um momento inédito 
de maturidade institucional: os associados 
estão cada vez mais coesos, falam a mesma 
língua e não toleram os caminhos do atraso. 
E vivenciamos agora a iminência de um novo 
processo eleitoral, onde a decisão está nas 
mãos de cada um de nós, através da força do 
voto. 

Por fim, temos que revelar também aqui-
lo que muito nos orgulha. As reuniões de as-
sociados têm presença cada vez maior e casa 
cheia, o que anima os diretores. Os trabalhos 
de comitês são cada vez mais efetivos e resolu-
tivos: a integração com Cbic, demais Sindus-
cons do Paraná e outras entidades da socieda-
de organizada mostra força e efetividade, para 
o bem de todos. 

DESAFIOS QUE
SE SOBREPÕEM 

PALAVRA DO PRESIDENTE

Presidente Ricardo Lora
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CUB  -  SINDUSCON PARANÁ OESTE

ANO ANO 12 MESESMÊS MÊSÍNDICES

2021

2022

2022

16,04

0,34

0,67

16,04

14,90

14,68

DEZ

JAN

FEV

0,42

0,34

0,32

2040,92

2047,81

2054,45

Obs: *CUB Calculado pela Norma 12.721/2006

CUB  -  SINDUSCON PARANÁ

ANO ANO 12 MESESMÊS MÊSÍNDICES

2021

2022

2022

16,47

0,20

0,58

16,47

15,43

15,25

DEZ

JAN

FEV

0,38

0,20

0,38

2003,30

2007,34

2015,00

CUB  -  SINDUSCON PARANÁ OESTE - Desonerado

ANO ANO 12 MESESMÊS MÊSÍNDICES

2021

2022

2022

16,44

0,36

0,70

16,44

15,22

14,98

DEZ

JAN

FEV

0,44

0,36

0,34

1933,32

1940,22

1946,85

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC - DI

ANO ANO 12 MESESMÊS MÊSÍNDICES

2021

2022

2022

13,85

0,71

1,10

13,85

13,65

11,97

DEZ

JAN

FEV

0,35

0,71

0,38

962,321

969,184

972,904

IGPM

ANO ANO 12 MESESMÊS MÊSÍNDICES

2021

2022

2022

17,78

1,82

3,68

17,78

16,91

16,12

DEZ

JAN

FEV

0,87

1,82

1,83

1.100,988

1.120,999

1.141,546

CUB  -  SINDUSCON PARANÁ - Desonerado

ANO ANO 12 MESESMÊS MÊSÍNDICES

2021

2022

2022

16,92

0,22

0,63

16,92

15,79

15,89

DEZ

JAN

FEV

0,40

0,22

0,41

1865,81

1869,85

1877,51
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ABRIL/2022

05/04/2022         Reunião COINFRA - Cascavel
07/04/2022         Reunião codesb – Cascavel
08/04/2022         Treinamento admissional - Cascavel
08/04/2022         Treinamento admissional - Medianeira
11/04/2022         Reunião diretoria - Cascavel
13/04/2022         Reunião CRS - Cascavel
25/04/2022         Reunião diretoria / associados – Foz do Iguaçu
27/04/2022         Reunião CMA - Cascavel
29/04/2022         Treinamento periódico - Cascavel
 
MAIO/2022

09/05/2022         Reunião diretoria - Cascavel
11/05/2022         Reunião COMAT - Cascavel
12/05/2022         Reunião CPRT - Cascavel
13/05/2022         Treinamento admissional - Cascavel
13/05/2022         Treinamento admissional - Foz do Iguaçu
18/05/2022         Reunião CII - Cascavel
18/05/2022         Encontro RH - Cascavel
23/05/2022         Reunião diretoria/associados - Cascavel
27/05/2022         Treinamento periódico - Medianeira
 
JUNHO/2022

02/06/2022          Reunião CRS - Cascavel
06/06/2022          Reunião COINFRA – Cascavel
09/06/2022          Reunião CODESB - Cascavel
13/06/2022          Reunião diretoria - Cascavel
10/06/2022          Treinamento admissional - Cascavel
10/06/2022          Treinamento admissional - Toledo
21/06/2022          Reunião CMA - Cascavel
22/06/2022          Encontro RH - Toledo
24/06/2022          Treinamento periódico - Cascavel
27/06/2022          Reunião diretoria/associados – Cascavel

.AGENDA
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A incidência de roubos e furtos em canteiros de obras na área de 
abrangência do Sinduscon Paraná Oeste teve aumento de 162% nos 
primeiros três meses de 2022, em comparação ao mesmo período 
do ano passado. De acordo com estimativa da Superintendência de 
Seguros Privados (Susep), o valor em indenizações pagas por segura-
doras ao ramo da construção civil subiu nesta mesma proporção, mas 
muitos são os casos de empresas que não possuem seguro, e muitos 
também são os casos de empresas que sequer prestam queixa deste 
tipo de crime na polícia.

Atuando sozinhos ou em quadrilhas, os bandidos perderam o 
medo e não poupam nenhum tipo de obra: das mais seguras, com 
tapumes e guaritas, às mais simples, nos bairros e centro da cidade. 
Nem, os municípios menores são poupados. O foco maior é fiação, 
mas nada escapa da sanha dos marginais: materiais de acabamento, 
cimento, esquadrias e até tijolos estão na mira dos amigos do alheio. 

Além de furtos e roubos, os empresários da construção civil são 
vítimas também de golpes que envolvem quadrilhas de criminosos, 
que enviam contratos e e-mails falsos se passando por grandes em-
presas do setor. Retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas, pás car-
regadeiras e minicarregadeiras estão entre os equipamentos da área 
de construção mais visados pelos criminosos.

Munido de várias reclamações por parte de associados, o enge-
nheiro civil Ricardo Lora, presidente do Sinduscon Paraná Oeste, 
manterá reunião em breve com o comando das polícias Civil e Mili-
tar de Cascavel, a quem exporá a situação de insegurança e solicitará 
providências urgentes. “Precisamos de aumento de efetivo, de mais 
viaturas e de rondas ostensivas, para que haja a retomada da sensação 
de segurança e os canteiros voltem a ser um lugar seguro”, destaca. 

SINDUSCON PEDE 
PROVIDÊNCIAS POR 
CAUSA DO AUMENTO 
DOS FURTOS EM 
CANTEIROS DE OBRAS

Garantir iluminação correta nos canteiros de obras, identi-
ficação dos funcionários e uma boa vigilância são dicas padrão 
para que os empresários da área de construção não tenham trans-
tornos com o acionamento das seguradoras e locação ou com-
pra de novos equipamentos. A contratação de uma empresa de 
vigilância dá maior tranquilidade ao gestor da obra. A escolha 
deve levar em consideração fatores como histórico de atuação 
da companhia no ramo da segurança de canteiros, métodos de 
seleção e treinamento dos vigilantes, equipamentos utilizados e 
situação cadastral junto à Polícia Federal – órgão que fiscaliza as 
empresas do setor. Com essas dicas, o número de furtos e roubos 
nos canteiros tende a cair drasticamente. Elas podem ser adapta-
das ao tamanho da obra, ao número de operários envolvidos e às 
condições de segurança na área onde o canteiro funciona.

• Reforce a segurança do almoxarifado
• Controle o fluxo de pessoas
• Garanta uma boa iluminação
• Cuide com veículos de grande porte
• Invista em sistemas de monitoramento

Dicas importantes

Outras orientações
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“Dias atrás, ocorreu um episódio envolvendo 
uma obra que está sendo executada pela nos-
sa empresa. A Polícia até conseguiu prender 
o ladrão, que tinha mais de 15 passagens por 
crimes semelhantes. No entanto, o engenhei-
ro responsável pela obra permaneceu mais 
tempo na delegacia que o próprio ladrão. A 
situação está cada dia pior. Não há fiscali-
zação e os policiais até sabem quem são os 
marginais, vão até a cena do crime e pren-
dem os bandidos, mas logo eles ficam livres 
e soltos. Sugiro que seja feito um ataque mais 
drástico aos receptores. Tem muita fiação de 
obras sendo furtada. E no caso das janelas, 
até construtores roubam de outras obras 
para usar nas suas. Nos loteamentos novos, 
deveria haver um efetivo maior. No centro, a 
situação é um pouco mais tranquila. O pro-
blema maior é na fase de acabamento, quan-
do precisamos retirar os tapumes das obras. 
A Copel, por exemplo, exige acesso livre, e 
nesse momento acabam roubando materiais 
do padrão de luz, porque, às vezes, a compa-
nhia de eletricidade demora de três a quatro 
dias para fazer o serviço”.

NATUANI
SOUZA
E COSTA  

Construtora 
Schneider e Costa

“O aumento de furtos em canteiros de obra 
tem aumentado nós últimos meses. No pas-
sado estas ocorrências aconteciam nas fases 
finais da obra, onde os alvos eram materiais 
de melhor valor e facilidade de venda. Hoje 
estas ocorrências ocorrem em qualquer eta-
pa da obra trazendo prejuízos as construto-
ras e proprietários. Isto tem gerado custos 
não previstos para aumentar a segurança, 
mas não há garantia. Além do prejuízo cau-
sado pelo furto, os bandidos depredam bens 
das obras, aumentando o prejuízo. Necessita 
o poder público investigar quem são os re-
ceptores destas mercadorias furtadas. Mas 
há o descaso do poder público nestes casos”.

IGOR 
ALEXANDRE 
VASCONCELOS
 
Construtora 
Dinâmica

“A insegurança que temos nas nossas obras 
espalhadas por Cascavel e pela região reflete 
a falta de proteção por parte do poder pú-
blico. Não temos uma ronda ostensiva das 
autoridades de segurança, especialmente nos 
bairros e loteamentos novos, como a região 
dos Tropicais, onde existem vários canteiros 
instalados. Ficamos temerosos, pois não po-
demos deixar ferramentas no local: o custo 
para manter equipes de segurança são altos. 
Isso agrega um custo a mais ao cliente, o 
que gera dificuldade para conquistar novos 
contratos e novas obras. Se não bastassem os 
aumentos de preços de materiais, insumos e 
matérias-primas, não temos tranquilidade 
em deixar os equipamentos nas obras, mes-
mo que trancafiados. Temos inclusive, temor 
em abrir novas frentes e efetuar novas ven-
das. Muitas vezes, acabo me questionando: 
será que é viável continuar? Recentemente, 
tive um contêiner com várias ferramentas e 
utensílios de pessoal roubado, em uma obra 
próxima à rodoviária, com prejuízo estima-
do em mais de R$ 20 mil. Fico pensando: 
será que compensa continuar? E se formos 
roubados novamente? É uma situação la-
mentável, que traz insegurança e diminui as 
perspectivas de abertura de novas vagas de 
emprego. Tive um equipamento que custa 
R$ 14 mil furtado dentro de um contêiner 
instalado no canteiro de obras, em que pese 
termos instalado aparatos completos de se-
gurança. Esse e outros fatos semelhantes 
geram muito desconforto, dúvidas e desâni-
mo”.

RODOLFO 
ROCHA DO 
COUTO  

RRJ Montagens 
e Construtora

“Já faz um bom tempo que investimos em se-
gurança privada, na aquisição de contêine-
res, cadeados com chave tetra, para proteger 
equipamentos de alto valor. O ideal é fazer 
o recolhimento diário das máquinas mais 
valiosas: procuramos não deixar mais esses 
equipamentos nas obras, mesmo com a uti-
lização de cercas elétricas e monitoramento. 
Tivemos casos de invasão e furtos – o pes-
soal do monitoramento à distância, quando 
chega, acaba não conseguindo conter a fuga. 
Mesmo assim, quando disparam os alarmes, 
os bandidos se assustam e fogem do local. 
Ultimamente, por causa dessas medidas de 
segurança, temos perdido equipamentos 
mais fáceis de ser carregados e leves, mas 
com ampla aceitação no mercado de recep-
tação, como furadeiras e lixadeiras”.

MATHEUS 
ROSSETO  

Disegno
Engenharia

Chega de sustentar marginais!

“A construção civil é um dos segmentos da 
economia que vêm garantindo a estabilida-
de econômica brasileira, mesmo em tempos 
difíceis. 
Mas recebe muito pouco em troca das auto-
ridades constituídas. Os canteiros de obras 
são alvos fáceis para a ação de marginais. 
Os bandidos não poupam nada: fiações, tu-
bos, equipamentos de proteção individual 
para o trabalhador ter sua integridade física 
preservada, máquinas e principalmente ma-
teriais de construção. Nada sobra quando a 
obra é invadida. 
E não adianta fazer seguro, instalar câmeras 
e contratar empresas de segurança. A onda 
de assaltos e furtos é cada vez maior e parece 
que não tem quem consiga contê-la. 
Isso gera desânimo e ansiedade em quem 
produz riquezas para a nossa cidade, nossa 
região, Estado e País. Muitos desistem de 
empreender, pois temem represálias dentro 
de seu próprio ambiente familiar. 
Está na hora de dar um basta a isso tudo.  
Conclamamos as autoridades de segurança 
pública para que unam-se a nós numa cru-
zada contra os assaltos e furtos aos canteiros 
de obras. 
A sociedade é quem vai ganhar com uma ati-
tude mais incisiva e intensiva. Não podemos 
perder essa guerra. O bem deve sempre pre-
valecer sobre o mal”.

RICARDO 
LORA 

Presidente 
do Sinduscon 
Paraná Oeste

Os depoimentos de quem já
encarou a turma barra pesada
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O engenheiro e empreendedor Ricardo Prestes Mion 
enxergou em sua gestão como terceiro presidente da Sin-
duscon Oeste, a oportunidade de cumprir o dever de con-
tribuir com a entidade que transformou sua trajetória 
como profissional e empresário... 

Ricardo Prestes Mion 
Ex-presidente do Sinduscon Paraná Oeste

“Eu aprendi muito, eu e minha empresa 
devemos muito ao Sinduscon Oeste.”

O engenheiro e empreendedor Ricardo Prestes Mion 
enxergou em sua gestão como terceiro presidente da 
Sinduscon Oeste, a oportunidade de cumprir o dever de 
contribuir com a entidade que transformou sua trajetória 
como profissional e empresário 

Fruto do amor entre um viajante vendedor de tintas 
e uma jovem moradora de Castro, Ricardo Prestes Mion 
desde pequeno sonhava em ser engenheiro. Aos nove 
anos, mudou-se com sua família para Curitiba. Na ca-
pital paranaense, prestou vestibular e foi aprovado para 
Engenharia Civil na Universidade Católica do Paraná 
(atualmente Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
- PUC/PR). Na sala de aula, encontrou além do conheci-
mento teórico e técnico, o grande amor de sua vida, Elai-
ne Sarolli Mion, uma das poucas estudantes mulheres da 
área na época.

Em 1985, após o casamento surgiu a grande dúvida 
entre continuar em Curitiba ou ir para Cascavel. Apai-
xonados e com visão de futuro, decidiram se mudar para 
o Oeste, com o objetivo de construir uma carreira bem 
sucedida. Além disso, enxergavam em Cascavel uma ci-
dade propícia para crescer, principalmente por ser uma 
região em expansão. 

O engenheiro atuou em construtoras, mas sempre 
carregou consigo o espírito de empreender. “Eu sempre 
quis ser engenheiro, mas sempre me imaginei e tive a 
pretensão de ser empresário, dono do meu próprio negó-
cio. Trabalhei nas construtoras Cima, Village e em 1987 
fundamos a Construtora Abapan”, conta. 

ASCENSÃO

Em 28 de janeiro de 1987, Mion e sua parceira de vida 
e de negócios, Elaine Sarolli Mion, fundaram a Constru-

P R O J E T O  M E M Ó R I A S  V I V A S

Dever
cumprido!

RICARDO
PRESTES MION 

tora Abapan. No mesmo ano, realizou o sonho de ser pai, com 
o nascimento de seu primogênito, Lucas Sarolli Mion. Foi 
nessa época que começou a frequentar a Associação dos En-
genheiros e Arquitetos de Cascavel (Aeac), que oportunizou 
o contato com outros empresários e tendências da área. “Nes-
te período, Eduardo Sciarra, dono da Formato Construções, 
participava das reuniões do Sinduscon Paraná em Curitiba 
e levava até nós todas as novidades e assuntos pertinentes à 
nossa área. Para mim isso foi muito importante, porque es-
tava iniciando a construtora e tinha muitas coisas das quais 
eu não tinha conhecimento, como legislação tributária, tra-
balhista, entre outras”, diz.

CONTRIBUIÇÃO 

Em 1993, a Delegacia Regional do Sinduscon Paraná, lo-
calizada em Cascavel, foi transformada em Sinduscon Oeste. 
“Houve um consenso entre a diretoria do Sinduscon Paraná e 
os associados da região Oeste, que deveríamos ter um sindi-
cato próprio, para atender as demandas do setor dos 54 muni-
cípios da Amop, com sede em Cascavel”, lembra. 

Sempre muito ativo no sindicato, inicialmente atuou 
como diretor financeiro da entidade. Após a gestão de Eduar-
do Francisco Sciarra e José Vidal Boaretto, foi eleito o terceiro 
presidente. “Me elegeram para ser o terceiro presidente, na 
gestão de 1998/1999 cumpri com o meu dever e responsabi-
lidade de contribuir com o sindicato, visto que era uma enti-
dade da qual fazia parte e sempre me trouxe benefícios como 
profissional e empreendedor”, ressalta. 
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“A entidade preza a interação entre empre-
sários associados, o relacionamento com os 
sindicatos dos trabalhadores da construção 
civil, sempre visando o avanço em termos de 
melhorias.”

“Me senti na obrigação de contribuir não 
apenas no período como presidente, mas 
sempre que possível. Entendo que o trabalho 
realizado é muito importante.”

QUEM É ELE?

ISO 9000

O Sinduscon sempre realizou diversos projetos de forma-
ção e tem como propósito compartilhar com seus associados 
tendências e novidades importantes do setor. A ISO 9000 é 
uma certificação composta por um conjunto de normas téc-
nicas que estabelece as diretrizes para criação de um sistema 
de gestão da qualidade, mas há duas décadas, os empreende-
dores da construção civil da região imaginavam que a certi-
ficação só era possível em grandes empreendimentos e mul-
tinacionais. “Eduardo Sciarra convidou um empresário do 
interior de São Paulo para vir a Cascavel. Durante a reunião, 
realizada na Acic, vimos que o empresário, mesmo com uma 
pequena empresa como a nossa, era certificado ISO 9000. Isso 
mudou completamente nosso entendimento, de que era sim 
possível sermos certificados”, comenta.

A partir deste momento, 14 empresas associadas aderiram 
à ideia e o Sinduscon contratou a Fundação Vanzolini, para 
realizar as auditorias. Mion afirma que na época, a cidade de 
Cascavel tinha mais construtoras certificadas ISO 9000 do 
que cidades como São Paulo. “Esta ação foi muito importan-
te para as empresas e um marco para o município, porque a 
certificação representa o cuidado dos empreendimentos com 
a qualidade das obras. Para ser certificado é necessário com-
provar diversos requisitos, procedimentos, registros de trei-
namentos e políticas de qualidade como um todo”, reforça. 

FENARC: UMA FEIRA DE INTEGRAÇÃO

Durante sua gestão, o Sinduscon Oeste juntamente com a 
Aeac, idealizaram a Feira da Engenharia, Arquitetura e Cons-
trução (Fenarc). O evento tinha como propósito reunir cons-
trutoras e empresas do ramo imobiliário, desde fornecedores 
de imóveis à materiais de construção. “A Fenarc era uma feira 
anual, que reunia as empresas dos diversos ramos da cons-
trução civil. Um evento importante em propagar a integração 
entre os associados, a associação e a comunidade”, conta. 

NOVA SEDE

Ricardo Prestes Mion foi um dos responsáveis por realizar 
a elaboração dos projetos da nova sede. No início das ativida-
des, o Sinduscon Oeste era localizado em um imóvel aluga-
do, mas que após pouco tempo construiu a sede na qual está 
localizada até hoje. “Na época, o Sinduscon estava localizado 
em uma casa alugada, que compramos e posteriormente ven-
demos. A partir deste momento, idealizamos e projetamos a 
nova sede, que o próximo presidente, Edenilso Rossi Arnaldi, 
foi responsável por iniciar”, relata. 

Ricardo Prestes Mion nasceu no município de Castro 
(PR) e mudou-se para Cascavel (PR) em 1985. Formou-se em 
Engenharia Civil em 1983, na Universidade Católica do Para-
ná (PUC/PR) em Curitiba.  Casado com Elaine Sarolli Mion, 
é pai do médico Lucas Sarolli Mion e do também engenheiro 
civil Roger Sarolli Mion.  
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TREVO CATARATAS

O Trevo Cataratas é um dos maiores entroncamentos rodoviários 
do Estado do Paraná e o principal do Oeste paranaense, ligando todas 
as regiões, sobretudo o Sul (Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e 
o Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul e Mato Grosso), bem como o 
corredor rodoviário para a Argentina e Paraguai. O local é a conflu-
ência das rodovias BR-277, BR-369 e BR-467. É a principal entrada a 
Cascavel pela Avenida Brasil. Passam por ele mais de 30 mil veículos 
por dia.

Iniciada ano passado, a readequação do complexo rodoviário per-
mitirá que estas rodovias que convergem não sofram interferências 
entre si, tornando o trecho fluido e sem a necessidade de semáforos, 
o que tornava o trânsito mais complexo. O investimento é de R$ 82 
milhões, oriundos de um acordo de leniência firmado pela concessio-
nária Ecorodovias com o Ministério Público Federal (MPF). A previ-
são de entrega é novembro de 2022. A obra está sendo executada pela 
Construtora JL, de Cascavel. 

O projeto executivo redesenhou o entroncamento com novas 
alças, ramos e vias que totalizam nove quilômetros de extensão. A 
obra também contempla dois quilômetros de bueiros para soluções 
de drenagem e uma caixa de retenção de produtos perigosos para 
proteger o escoamento de águas, em caso de acidente.

O projeto conta com 5,4 mil metros quadrados de contenção, uti-
lizando mil toneladas de aço e sete mil metros cúbicos de concreto. 
A acessibilidade e a inclusão de outros modais de transporte tam-
bém estão previstos no projeto. São 1,3 quilômetro de ciclovias e mais 
1,7 quilômetro de calçadas, com rampas de acesso e piso tátil. Além 

disso, oito faixas de pedestres e uma passarela estarão posicionadas 
no complexo para garantir uma travessia segura aos passantes. Para 
atender a todas as normas de sinalização e segurança viária, o projeto 
conta com 2,6 mil metros de barreiras de concreto, 1,2 mil metros de 
defensas metálicas e 230 postes de iluminação.

HISTÓRIA

Criada pelo Exército Brasileiro em 1888, como um dos últimos 
atos do governo imperial, a estrada estratégica 35, hoje BR 277, foi 
a porta de entrada dos primeiros colonizadores de Cascavel, no fim 
da década de 40. A pavimentação do Trevo Cataratas ocorreu no fim 
dos anos 60 e por ele passam cerca de R$ 300 milhões por dia em 
riquezas. 

VISITA TÉCNICA

Por iniciativa do Sinduscon Paraná Oeste e sob a condução do 
presidente Ricardo Lora, duas visitas técnicas de associados da enti-
dade foram feitas recentemente ao canteiro de obras do novo Trevo 
Cataratas. O grupo foi recebido pela engenheira civil Hellem Prim 
Variani, que repassou informações técnicas sobre o cronograma e an-
damento da obra. “Nosso cronograma está adiantado e acreditamos 
que as obras ficarão prontas dois meses antes do previsto”, destacou 
a engenheira. 

OBRA AGUARDADA POR DÉCADAS EVIDENCIA SUA GRANDIOSIDADE
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DEPOIMENTOS

“Estou surpreso pela agilidade da sua execu-
ção. Sentimento também de me sentir presti-
giado pelo pessoal da Rodovia das Cataratas, 
que estão mostrando empenho em entregar 
uma obra rápida, bonita e que satisfaça o 
grande interesse da comunidade de Cascavel 
e do Oeste do Paraná, solicitada há mais de 
30/40 anos muito tempo. E quanto à parte 
técnica, além do aprendizado em obra de 
arte, também notei o comprometimento e as 
técnicas modernas dos profissionais da Em-
presa JL na execução e de seus colaborado-
res. É muito legal ver uma empresa associada 
ao Sinduscon Paraná Oeste estar no coman-
do desta maravilhosa obra”.

“Foi uma visita importante, uma oportuni-
dade única para termos contato com solu-
ções fora do nosso padrão e da rotina. Isso 
sempre agrega valor ao conhecimento e 
acervo pessoal de conhecimento. A diversi-
dade das pessoas que estiveram na visita am-
plia o alcance das perguntas: é um orgulho 
para nós uma obra de tamanha magnitude, 
importância, tão organizada e competente. 
E também um exemplo de cooperação entre 
o contratante e o contratado, e também do 
governo, que fiscaliza o processo. Tamanha 
eficiência garante o adiantamento no prazo 
de entrega da obra. Isso é muito gratificante: 
as soluções técnicas são diferentes das que 
estamos acostumados, e cada novo conheci-
mento só vem a somar com o conhecimento 
que acumulamos no dia a dia”.

“A visita foi muito boa, pois se trata de uma 
obra importante e fundamental não só para a 
cidade, mas para toda a região Oeste e para a 
logística do Sul do Brasil. A empreitada está 
sendo muito bem executada, com qualidade 
acima da média, atendendo e antecipando 
o prazo de entrega. Isso mostra para os as-
sociados do Sinduscon Paraná Oeste que a 
eficiência faz toda a diferença”.

JOSÉ LUIZ PARZIANELLO 
Construtora PPN

ANA CAROLINA DILLENBURG
Construtora Hexata Ltda 

RICARDO PARZIANELLO 
CPD Construções 

TREVO CATARATAS
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FILMS
EVENTO DEFENDERÁ 

CORREDOR LIGANDO 
ATLÂNTICO E PACÍFICO

Estabelecer um corredor ferroviário unindo os portos de Parana-
guá e de Antofagasta, no Chile, é o propósito principal do Films (Fó-
rum Internacional de Logística Multimodal Sustentável), evento que 
será realizado entre os dias 11 e 14 de maio, em Foz do Iguaçu. O Fil-
ms vai debater a intermodalidade da Região Trinacional do Iguassu 
Aplicada (Brasil, Chile, Paraguai e Argentina), na ideia de fortalecer 
o fundo criado para financiar projetos do Corredor de Capricórnio e 
suas conexões multimodais. 

Voltado a autoridades do setor, empresários, investidores, profis-
sionais da área e organismos públicos da sociedade civil, a intenção 
dos organizadores é deliberar e aprovar projetos de infraestrutura, 
obras e investimentos públicos e privados para a ampliação do mo-
dal logístico na América do Sul.

O público-alvo é composto por representantes dos Poderes Exe-
cutivo e Legislativo dos países do Mercosul; setor produtivo: indús-
tria, agro, comércio, transportes, turismo, serviços e cooperativas; 

sociedade civil organizada: associações comerciais, industriais, câ-
maras de comércio, conselhos de desenvolvimento, empresários usu-
ários do sistema de transporte e grupos de investimentos.

Serão desenvolvidos grupos de trabalho nos seguintes setores es-
tratégicos: Modal Ferroviário, Modal Rodoviário, Modal Aeroviário, 
Modal Hidroviário e Portos, Terminais de Transbordos e Portos Se-
cos, Aduanas Integradas e Harmonização das legislações de comer-
cio do Mercosul e Segurança com foco no combate ao contrabando 
via fronteira do continente Sul Americano (grupo em análise).

O evento é promovido pela Acifi (Associação Comercial e Indus-
trial de Foz do Iguaçu), com patrocínio da Itaipu Binacional e exe-
cução do Polo Iguassu. O Sinduscon Paraná Oeste apoia a sua reali-
zação, juntamente com o Sistema Fiep, Sebrae-PR, POD (Programa 
Oeste em Desenvolvimento), Codetri, Codeleste, Codefoz, Codespi, 
Ferroeste, Sindifoz, Instituto de Engenharia do Paraná, Pró-Paraná, 
Fundação Araucária e Governo do Paraná.
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PROGRAMA BRASIL MAIS
INDÚSTRIAS MELHORAM PROCESSOS
E INCREMENTAM A PRODUTIVIDADE 

O setor da Construção Civil criou quase 37 mil postos de traba-
lho em janeiro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged). Programas como o Brasil Mais, sub-
sidiado pelo Senai Paraná e Governo Federal, que tem como objetivo 
trazer melhorias rápidas, de baixo custo e alto impacto, incentivam a 
competitividade no segmento industrial. Presente na região via Sin-
duscon Paraná Oeste, a iniciativa está proporcionando um aumento 
médio de 30% de produtividade nas indústrias locais.  Até o momen-
to, 15 empresas já passaram pela iniciativa.

Robson Biela, engenheiro civil responsável técnico pela operação 
da empresa Future e Reciclagem Inteligente, primeira usina a reciclar 
resíduos de Construção Civil no Oeste do estado, conta que a parti-
cipação no Programa Brasil Mais veio em um momento propício. “A 
gente aproveitou a pandemia para justamente aperfeiçoar processos, 
obter mais informações, melhorar a produção interna e os fluxos, 
para que quando o mercado reaqueça, a gente tenha a capacidade 
que tínhamos antes e até ampliar”, explica.

Com os treinamentos, a indústria, além de aumentar a setoriza-
ção de processos, o controle sobre a operação do processo de bri-
tagem e planilhar todas essas atividades, fotografou os pontos que 
precisam de manutenção, lubrificação e limpeza e criou um proce-
dimento para que isso fosse feito semanalmente. “A organização dos 
procedimentos gerou um ganho na ordem de 30% de produtividade 
e isso animou nossa equipe e a gerência em fomentar incentivos pelo 
ganho de produção. Foi bem positivo para todo mundo. O Progra-
ma é rápido, não é cansativo, o funcionário entra e sai motivado, vê 
o resultado rapidamente acontecendo, aplica a dinâmica teórica em 
sala de aula e prática também no pátio da empresa”, salienta Robson 
Biela.  

Renato Pena Camargo, sócio proprietário da Tarobá Constru-
ções, de Foz do Iguaçu, também avalia a participação como produti-
va. “O investimento é muito pequeno e o engajamento não envolve 
só o pessoal que participa, mas também os profissionais da obra, os 
que executam o serviço. O ganho maior foi percebermos que quase 
todos os processos que realizamos na empresa podem ser melhora-
dos. Então, inicia-se uma mudança de cultura de sair da mesmice e 
tentar sempre procurar uma forma mais otimizada dos processos”, 
afirma. Renato comenta que tiveram dois principais ganhos: de pro-
dutividade, com o profissional instalando mais cerâmicas em menos 
tempo, e em relação ao custo, conseguindo economizar a quantidade 
de argamassa utilizada por m². “Pensei que, por sermos uma indús-
tria da Construção Civil não conseguiríamos ter um grande apro-
veitamento, mas, muito pelo contrário e creio que outras empresas 
que tenham processos produtivos sequenciais também podem ter. 
Aconselho muito e creio que poderá ser muito bem utilizado em 
todas as indústrias”, diz Camargo.

O Programa - O Brasil Mais atende indústrias de diversos seg-
mentos, que podem indicar até cinco colaboradores para participar 
dos treinamentos e das mentorias práticas no chão de fábrica. O in-
vestimento é acessível às empresas, mas é necessário que as indús-
trias interessadas tenham de 4 a 499 funcionários e CNAE industrial 
primário ou secundário.

As inscrições podem ser feitas no site do Senai no Paraná (senai-
pr.com.br/brasilmaissindicatos), pelo e-mail brasilmaispr@sistema-
fiep.org.br ou através do Sinduscon Paraná Oeste.
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MALHA AÉREA DO 
OESTE VIVE CÉU
DE BRIGADEIRO

FOZ DO IGUAÇU

O Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu acaba de receber da 
Infraero a Certificação Operacional, que atesta que o operador de 
aeródromo cumpre os regulamentos técnicos da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) relativos à segurança operacional e à respos-
ta à emergência aeroportuária. O certificado gera benefícios diretos 
e indiretos, uma vez que possibilita o aumento da oferta de voos e 
mais opções de conectividade pelas empresas aéreas, fomentando 
o turismo e colaborando com o desenvolvimento da economia da 
região e do país. E também define os tipos de operações aéreas que o 
aeroporto está autorizado a receber.

CASCAVEL

A partir do dia 26 de abril, o Aeroporto de Cascavel passa a con-
tar com mais uma companhia aérea, a Latam. Anteriormente deno-
minada de TAM Linhas Aéreas, a Latam é atualmente considerada 
a maior empresa do segmento do Brasil. Trata-se de uma holding 
chileno-brasileira com atuação também na Argentina, Colômbia, 
Equador, Paraguai e Peru. A empresa oferecerá voos diários de ida 
e volta de Cascavel a Guarulhos, em aeronaves Airbus A319, com 
configuração de oito passageiros Premium Economy e 132 em Eco-
nomy. O voo decolará de Guarulhos às 14h40 e, a partir de Cascavel, 
às 16h55. As outras duas empresas que operam em Cascavel são a 
Azul e a Gol. 

O cenário da aviação aérea nos municípios da região Oeste nunca foi tão promissor: há muito a região 
deixou de ser exclusivamente dependente de Foz do Iguaçu para voos comerciais com destino às mais di-
versas regiões do País e do mundo. 

De uns tempos para cá, empresas aéreas têm apostado cada vez mais suas fichas em novas rotas, que 
contemplam importantes e estratégicas cidades, como Cascavel, Toledo e Guaíra. 

Um aeroporto exerce grande influencia no desenvolvimento de uma cidade, da mesma forma como 
as rodovias e automóveis exerceram no século 20. Os aeroportos regionais são potentes motores locais 
de desenvolvimento econômico, atraindo empreendimentos ligados a empresas aéreas e a logística, e ao 
complexo industrial sensível ao tempo de fabricação, comércio e suprimento, telecomunicações e logística, 
hotelaria, turismo, entretenimento, e comercio global.

Observando essa movimentação, que traz promissores dividendos econômicos e alavanca as economias 
locais, outras cidades também começam a despertar para esse segmento e investem na melhoria de seus 
aeródromos, como Palotina, Medianeira e Marechal Cândido Rondon. 
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TOLEDO

Após quase dois anos meses com operações suspensas em virtu-
de da pandemia do novo coronavírus, a Azul Linhas Aéreas voltou a 
operar voos comerciais em Toledo. A pista do Aeroporto Municipal 
Luiz Dalcanale Filho recebe a aeronave ATR-72 vinda do Aeropor-
to de Viracopos, em Campinas/SP.A companhia aérea, que antes da 
pandemia fazia a rota Toledo-Curitiba, agora oferece voos, com du-
ração média de duas horas, às segundas, quartas e sextas às 12h40 
(Campinas-Toledo, chegada às 14h40) e 16h10 (Toledo-Campinas, 
chegada às 18h10) entre a Capital Paranaense do Agronegócio e um 
dos principais aeroportos do Brasil.

GUAÍRA

A cidade de Guaíra, na Costa Oeste do Paraná, vivenciou em 
janeiro deste ano a retomada dos voos comerciais no Aeroporto Mu-
nicipal Walter Martins de Oliveira, por meio do programa estadual 
Voe Paraná. São três viagens por semana a Curitiba de ida e volta, 
a bordo de um avião modelo Cessna Caravan, que acomoda con-
fortavelmente até nove passageiros (mais tripulação). Por 41 anos, 
o aeroporto local esteve com seus voos comerciais desativados, de-
vido à crise na aviação que acometeu o País naquele período. Sem 
investimento e valorização, o espaço estava à mercê da deterioração 
causada pelo tempo. 
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OBRAS DA
PONTE DA INTEGRAÇÃO 
JÁ PASSAM DE 82%
DA EXECUÇÃO

As obras da Ponte da Integração, entre Foz do Iguaçu (Brasil) e 
Presidente Franco (Paraguai), atingiram em março 82% da execução 
prevista e R$ 177 milhões investidos. Os recursos são da margem 
brasileira da Itaipu Binacional.

O boletim informativo do Consórcio Ponte Brasil Paraguai in-
forma que, no lado brasileiro, as principais atividades realizadas em 
2022 foram no vão-livre da ponte, com o posicionamento e con-
cretagem de lajes pré-moldadas, além do tensionamento do quarto 
par de retaguarda e do sétimo par de estais em direção ao centro da 
ponte.

Outro avanço se deu com a colocação de outra aduela metálica 
(estrutura modular sobre a qual é construída a pista) e outras três 
aduelas estão em fase de pré-montagem (as unidades 6.09, 6.10 e 
6.11).

No lado paraguaio, as obras também avançaram com o posi-
cionamento de lajes pré-moldadas, no caso, sobre a aduela 5.05, a 
concretagem de interligação das lajes, e o tensionamento do terceiro 
par de estais de retaguarda e do quinto na direção do vão central 
da ponte. Similarmente ao lado brasileiro, também estão instalando 
mais uma aduela e preparando a pré-montagem de outras quatro.

Sobre a rodovia de acesso à ponte, foram executadas as bases de 
quatro blocos e três pilares do viaduto na Avenida General Meira, 
o lançamento de lajes pré-moldadas no viaduto da Ponte Tancredo 
Neves, e a preparação para execução dos blocos no viaduto da BR-
469.

Até o momento, 6,58% das obras para o acesso foram executa-
das, com investimentos de R$ 6,85 milhões de reais. A expectativa é 
que a Perimetral seja concluída em meados de 2023, com custo total 
de R$ 336 milhões, recursos também da margem brasileira de Itaipu.

PARCERIA

O projeto da Ponte da Integração faz parte de um conjunto de 
obras financiadas pela margem brasileira de Itaipu e executadas pelo 
Governo do Estado, em um pacote que soma R$ 1,4 bilhão em inves-
timentos. Há também a Estrada Boiadeira, a duplicação da Rodovia 
das Cataratas; a ampliação da pista do Aeroporto Internacional do 
Iguaçu; o Contorno de Guaíra; a duplicação do Contorno Oeste e 
da BR-277, em Cascavel; a revitalização da Ponte Ayrton Senna, em 
Guaíra; a implementação de iluminação viária em trechos da BR-
277, na região Oeste; a ligação entre Ramilândia e Santa Helena, en-
tre outras obras de infraestrutura.
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Cascavel e outros municípios da região Oeste avançam em um 
assunto que ganha cada dia mais projeção e mostra que é possível 
aliar sustentabilidade, preservação dos recursos naturais renováveis 
e a geração de lucro. O IPTU Verde permite que sejam concedidos 
descontos no valor do IPTU cobrado dos contribuintes que imple-
mentem em seus imóveis benfeitorias focadas na utilização susten-
tável dos insumos da obra. Tais benfeitorias podem ser focadas na 
captação e reutilização de água, na geração de energia, no tratamento 
de resíduos, no aproveitamento bioclimático e no uso de materiais 
provenientes de fontes naturais renováveis ou recicladas.

Atualmente, diversos municípios brasileiros já implementaram 
o IPTU Verde. Entretanto, é importante destacar que não há uma 
“fórmula” preestabelecida para a definição da modalidade. Assim, as 
especificidades do IPTU verde variam em cada caso, embora o per-
centual de desconto concedido geralmente varie de 5% a 20%.

Para exemplificar a instituição do IPTU Verde em municípios 
brasileiros, os exemplos de Salvador (BA) e Guarulhos (SP) são os 
mais conhecidos.

SALVADOR

O IPTU Verde foi instituído em Salvador pelo Decreto 
25.899/2015, criando o Programa de Certificação Sustentável, que 
oferece benefícios fiscais aos seus participantes. O decreto surgiu 
como forma de regulamentação do artigo 5º da Lei 8.474/2013, que 
prevê a possibilidade de até 10% de desconto no IPTU a proprietários 
de imóveis que adotem medidas de incentivo à proteção, preservação 
e recuperação do meio ambiente. A participação no programa é op-
cional e aplicável aos empreendimentos a serem construídos, amplia-
dos ou reformados.

IPTU VERDE,
A NOVIDADE QUE
VEIO PARA FICAR

O programa funciona através da concessão de pontos pela ado-
ção de práticas sustentáveis, a serem acumulados para cada medida 
adotada. A certificação específica corresponde à pontuação obtida 
pelo contribuinte. Os certificados concedidos variam de “bronze”, 
correspondente ao mínimo de 50 pontos, “prata”, correspondente ao 
mínimo de 70 pontos, e “ouro”, correspondente ao mínimo de 100 
pontos. O percentual a ser descontado na tributação do IPTU cor-
responderá a 5% (bronze), 7% (prata) ou 10% (ouro).

Para que a certificação seja obtida, deve primeiro ser realizado 
requerimento de pré-certificação, indicando as práticas sustentáveis 
a serem adotadas no empreendimento. Este requerimento tramitará 
prioritariamente e deve ser realizado junto à entrega do processo de 
construção, ampliação, reforma e modificação de projeto. O prazo de 
realização da análise é de 60 dias. A certificação do IPTU verde será 
concedida no alvará de Habite-se, com posterior encaminhamento 
à Secretaria da Fazenda (SEFAZ) para a concessão do desconto que 
valerá por 03 anos, podendo ser reavaliado e estendido pelo órgão 
licenciador por igual período, mediante solicitação do interessado.
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GUARULHOS

Em Guarulhos, o IPTU Verde é previsto na Lei 6.793/2010 (ar-
tigos 60 a 63) e é composto por um conjunto de descontos conce-
didos segundo a adoção de medidas de sustentabilidade ambiental. 
Quanto à arborização, a lei prevê desconto de até 2% no IPTU de 
imóveis com uma ou mais árvores. Para áreas permeáveis, imóveis 
horizontais com jardins ou gramados que permitam a absorção de 
águas de chuva têm 2% do seu IPTU descontados, sendo o percentu-
al correspondente a 1% para os condomínios. Imóveis com sistema 
de captação de água de chuva têm 3% de desconto, sendo o mesmo 
percentual aplicado àqueles com sistema de reuso de água, sistema 
de aquecimento hidráulico solar ou elétrico solar. Também têm 3% 
de desconto construções com materiais sustentáveis, utilização de 
energia passiva, utilização de energia eólica e telhado verde. A sepa-

ração de resíduos sólidos corresponde a 5% de desconto para con-
domínios horizontais ou verticais que comprovadamente destinem 
sua coleta à reciclagem. Para cada medida implantada, é garantido 
ao proprietário desconto de IPTU pelo período de cinco anos con-
secutivos. Findo o período, cessa o benefício. Os descontos podem 
ser obtidos a partir da comprovação de implantação de duas ou mais 
medidas na propriedade e podem chegar até 20%. Áreas de preserva-
ção permanente (APPs) são isentas de IPTU, que será proporcional 
à área preservada. Para este benefício, o pedido deve ser protocolado 
a cada 03 anos. Para a arborização e a permeabilização do solo, os 
descontos são cumulativos e podem chegar a 5%.
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O empresário Guido Petinelli é CEO da Petinelli Inc., empresa 
de engenharia líder no Brasil em desempenho e bem-estar em 
edificações e responsável por 60% dos certificados nível Platinum 
no Brasil. Em 2019, a Petinelli foi premiada com o USGBC, é a 
Leadership Award em reconhecimento pelas primeiras certifica-
ções LEED Zero Energy e LEED Zero Water no mundo. Nesta 
entrevista à Revista Construção Oeste, ele fala sobre os benefícios 
do IPTU Verde e a sustentabilidade nos processos construtivos. 

GUIDO PETINELLI 

“Próximo passo é o 
IPTU Amarelo”

A implantação do IPTU Verde tem espaço nas pequenas cidades? 
Ou é uma realidade exclusiva para centros maiores? 

 
O Projeto de Lei do IPTU Verde foi aplicado em diversos mu-

nicípios, inclusive em cidades localizadas no interior dos Estados, 
distantes das Capitais. Ocorre que, inicialmente a forma que o IPTU 
Verde era instaurado, onde o Projeto de Lei listava práticas de cons-
truções sustentáveis e na medida que eram cumpridas, habilitaria o 
morador ao recebimento do desconto, eram ineficazes do ponto de 
vista da sustentabilidade e eficiência. Exemplo: ter painéis fotovol-
taicos para geração de energia renovável. O legislador não determina 
uma meta, ou seja, não basta ter um painel. Quanto este painel está 
gerando? Quanto essa geração representa do consumo total? Salva-
dor, a exemplo do novo zoneamento da cidade de São Paulo, remeteu 
as certificações renomadas, pois já há toda uma estrutura de metas de 
desempenho lastreada pelas normas técnicas que disciplinam os di-
versos sistemas de uma edificação. Além disso, o uso das certificações 
não exige que o município invista na verificação ou auditoria técnica 
das edificações que pleiteiam o IPTU Verde.

 
Em quais localidades essa tendência tem dado certo? O Sr pode 
apontar algumas experiências bem sucedidas?  Já existem indica-
dores concretos do êxito dessa experiência?

 
Salvador é um ótimo exemplo. Inclusive criaram o IPTU Amare-

lo que incentiva a geração de energia renovável nas edificações. Em 
Salvador o IPTU Verde oferece desconto aos moradores e também 
desconto na outorga onerosa em benefício aos incorporadores. Re-
centemente, o Green Building Council Brasil (GBC Brasil) reportou 
o primeiro empreendimento registrado na certificação GBC Condo-
mínio que pleiteia o IPTU Verde. Seguindo a tendência dos prédios 
residenciais já certificados pelo GBC Brasil, estamos falando do des-
vio de 85% dos resíduos de obra de aterros sanitários, redução de 25% 

no consumo de energia e cerca de 40% no consumo de água, além da 
melhora nas condições de conforto e qualidade técnica da edificação. 

 

Como a indústria da construção está se preparando para fornecer 
insumos e matérias-primas ambientalmente sustentáveis para a 
nova realidade construtiva que se desenha? 

 
Em termos de insumos e matérias-primas já temos ótimas op-

ções. Logicamente, o processo de inovação e melhoria das soluções 
é contínuo e anualmente estaremos nos deparando com novas tec-
nologias ou aprimoramento das existentes. O principal diferencial 
deste movimento tem sido o investimento de inteligência nas fases 
de conceituação de projeto e obra. Análise mais profunda e técnica 
sobre orientação, simulação energética, diagnósticos, simulação de 
conforto, comissionamento de sistemas... E é justamente a inteligên-
cia de projeto e obra que abre as portas para a inovação de soluções 
mais eficientes, confortáveis e sustentáveis. 

 
E os custos dessa inovação? Serão absorvidos pelo setor, como par-
te de capital social, ou serão repassados ao cliente final? 

 
Há vários projetos no Brasil certificados que conquistaram os 

mais altos níveis da certificação, que não tiveram acréscimos de cus-
tos de construção.  Eles são a prova que essa “inovação” está ao alcan-
ce de todos, e que custo não precisa ser uma barreira. A construtora 
que entender isso e dedicar seus esforços para fazer mais com menos 
(produtividade), acabará com um produto melhor (mais eficiente, 
confortável e sustentável), sem ter que gastar a mais.  Aquelas que 
buscam o IPTU Verde só por buscar, vão ter que resolver como re-
passar o custo adiante e inevitavelmente perderam competitividade.  

Guido Petinelli
CEO da Petinelli Inc.
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CONHEÇA AS
LINHAS DE CRÉDITO
DA CEF DISPONÍVEIS
PARA HABITAÇÃO

A Caixa Econômica Federal disponibiliza o mais completo portfólio 
de soluções de crédito para a produção e comercialização de empreen-
dimentos imobiliários. Acompanhe as melhores opções e escolha a que 
mais convêm à realidade da sua empresa. 

FINANCIAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE IMÓVEIS

Linhas de crédito com a taxa de juros mais competitiva e as me-
lhores condições do mercado. A nova modalidade taxa de juros pou-
pança traz ainda mais liberdade de escolha para os clientes pessoa 
jurídica da CAIXA, que além da linha de crédito com a Taxa Poupan-
ça, podem escolher entre TR, IPCA, %CDI ou CDI + cupom para as 
contrações.

REPASSE FÁCIL (ALOCAÇÃO DE RECURSOS)

Oferta de fluxo simplificado para construtoras, empreendedores 
individuais e incorporadoras que produzem seus empreendimentos 
com recursos próprios ou de terceiros, para a concessão de finan-
ciamento às pessoas físicas das unidades concluídas vinculadas aos 
empreendimentos, permitindo avaliação em grupo das unidades, ga-
rantindo a padronização e montagem de pasta única dos documentos 
do vendedor.

| VANTAGENS

• Avaliação unificada de todas as unidades.

• Facilidade na contratação do financiamento pelo comprador (a en-
genharia já foi feita).

• A avaliação pode ser feita durante o período de legalização da obra 
(habite-se, averbação, entre outros).

• Marca Caixa, utilizada conforme regramento, como facilitador na 
venda.

 
| INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• Não há exigência de PBQP-H.

• As unidades são financiadas de acordo com as vendas ou o interesse 
dos compradores, após concluída a legalização.

APOIO À PRODUÇÃO

Linha de crédito única e exclusiva no mercado, disponível para 
empresas do ramo da construção civil de todos os portes. Enquanto 
o cronograma de obras é executado, é possível financiar a compra de 
unidades para as pessoas físicas. Contemplado por duas modalida-
des: 

1: Sem financiamento à Pessoa Jurídica: direcionado à produção de 

empreendimentos sem a necessidade de financiamento à PJ, em que 
um grupo de clientes PF financiarão a aquisição de imóvel na planta e 
esses valores somados aos recursos da empresa serão suficientes para 
cobrir o custo da obra. Com a possibilidade de continuar repassando 
as unidades na CAIXA durante a fase de obra. 

2: Com financiamento à Pessoa Jurídica: Direcionado à produção 
de empreendimentos com financiamento à PJ, com a possibilidade de 
repasse na CAIXA durante a fase de obra. 

• Enquanto o cronograma de obras é executado os recursos do finan-
ciamento oriundos das pessoas físicas são liberados diretamente à 
construtora, conforme cronograma de execução da obra. A operação 
que pode ser contratada em qualquer fase dos trabalhos;

•  Os recursos para produção ficam 100% sob gestão da CAIXA e po-
dem ser combinados de várias formas, como obra executada + finan-
ciamento a PJ + aporte de recursos financeiros + saldo repasse PF;

• Até 36 meses para construção e até 9 meses de carência para início 
da obra;

• Financiamento de até 100% do custo de obra a executar. 

| VANTAGENS

• Redução do capital de giro necessário para realizar a obra.

• Custo financeiro da execução suportado pelos compradores.

• Menor exposição a incertezas de mercado.

• Uso da marca CAIXA, respeitando o regramento, como facilitador 
da venda.

• Execução da obra garantida pela manutenção do valor necessário 
sob gestão da CAIXA.

• Crédito PJ: Menor dependência de financiamento das unidades 
para atingir o custo de contratação, e menor tempo para contratação.

• Contrato PJ com cláusulas suspensivas: prazo para apresentação da 
quantidade mínima de obra e unidades vendidas com financiamento.

| INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• Necessidade de prévia avaliação da empresa, para verificação do 
conceito de crédito e limites.

• O custo da obra a executar deve permanecer sob gestão da CAIXA 
(financiamento à PJ | financiamento, FGTS e subsídio dos comprado-
res | aporte de recursos próprios da construtora).
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• A demanda mínima de financiamento das unidades é assinada em 
grupo, e as demais unidades durante e após as obras.

• O financiamento à PJ é liberado conforme execução das obras, após 
a liberação da parcela PF.

• O saldo devedor PJ é amortizado com o financiamento de unidades.

• Parcelamento do saldo devedor PJ ao final das obras, se houver.

• Projetos com unidades PCVA devem prever unidades adaptáveis.

• A construtora deve apresentar PBQP-H nível “B” (pode ser substi-
tuído por ISO 9001), quando houver unidades nos limites do PCVA.

• Necessário contratar os Seguros Riscos de Engenharia, Garantia 
Construtor e Garantia Pós Entrega (somente se PCVA).

PLANO EMPRESÁRIO CAIXA

Direcionado à produção de empreendimentos. 

• Financiamento de até 85% do custo de obra.

• Até 36 meses para construção e até 9 meses de carência para início 
da obra.

• Repasse das unidades aos compradores finais a partir de 80% da 
obra executada.

| VANTAGENS

• Crédito para a construtora realizar a obra.

• Maior rapidez na contratação.

• Não há exigência de manutenção do custo sob gestão.

• O percentual de obra executada até a contratação é liberado com a 
apresentação do contrato registrado.

• Contrato PJ com cláusulas suspensivas: prazo para atingir o percen-
tual mínimo de obra e comercialização.

| INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• Necessidade de prévia avaliação da empresa, para verificação do 
conceito de crédito e limites.

• As garantias são hipoteca das unidades e cessão dos direitos credi-
tórios das vendas.

• O financiamento à PJ é liberado conforme execução das obras.

• Todos os recebíveis devem passar pela cobrança registrada CAIXA, 
em conta vinculada à operação.

• Os recebíveis são analisados e liberados mensalmente.

• As unidades são financiadas a partir de 80% das obras, e o financia-
mento amortiza o saldo devedor da construtora.

• A partir de 80% das obras, os recebíveis são destinados à amortiza-
ção do saldo devedor da construtora.

• Após as obras, há um período de carência e só então inicia-se o 
parcelamento do saldo devedor da construtora.

Para conhecer melhor essas linhas de crédito para a sua 
empresa, acesse o endereço: https://www.caixa.gov.br/em-
presa/credito-financiamento/imoveis/financiamento-para-
-producao-imoveis/Paginas/default.aspx. 

Oferecemos atendimento especializado para as empresas da 
construção civil, para a contratação de empreendimentos 
imobiliários. Basta conversar com o gerente da sua conta.
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CONHEÇA O ALMIRANTE 
ANATALICIO RISDEN, 
O NOVO DIRETOR-GERAL 
BRASILEIRO DA ITAIPU

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o atual diretor financeiro 
executivo da Itaipu Binacional, almirante Anatalicio Risden Ju-
nior, como novo diretor-geral brasileiro da empresa. Ele substitui 
o general João Francisco Ferreira, que pediu exoneração do cargo. 
O mandato dos diretores é sempre de quatro anos, independente 
de mudanças, e vence em maio de 2022. Logo depois, a diretoria 
é reconduzida. 

Almirante Risden ficou agradecido por “tão honroso convite” 
e vai atuar, conforme orientações do governo federal, para que a 
Itaipu mantenha a excelência em gestão e produção de energia e 
contribua para as boas relações entre Brasil e Paraguai.  

“Há quase 50 anos houve um grande alinhamento de ideias 
e ações que permitiram que a Itaipu Binacional pudesse existir, 
produto de uma ampla construção diplomática, técnica, finan-
ceira e jurídica”, afirmou. “O diálogo e a boa convivência, que 
nortearam a construção desta usina tão grandiosa e a tornaram 
exemplo para o mundo em diversos setores, vão continuar sendo 
os princípios basilares da minha gestão.”

TRAJETÓRIA

Bacharel em Ciências Navais, com especialização em Inten-
dência para Oficiais, almirante Risden tem pós-graduação em 
Administração Financeira pela Escola de Pós-graduação em Eco-
nomia da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Também tem mestra-
do em Ciências Navais e doutorado em Altos Estudos de Política 
e Estratégia – Marítimas. 

De março de 2008 a abril de 2015, ele foi diretor de Coor-
denação do Orçamento da Marinha (COrM) e responsável pelo 
diálogo institucional entre a Força Naval e demais órgãos do or-
çamento federal, como o Ministério da Defesa, o Ministério da 
Fazenda e o Ministério do Planejamento. Nesse período, condu-
ziu as tratativas que resultaram no modelo financeiro que viabi-
lizou o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub). 

De 2015 a 2019, atuou como consultor da Fundação Getúlio 
Vargas. Em 2018, compôs a equipe econômica de transição do 
governo Bolsonaro. Almirante Risden assumiu o cargo de dire-
tor financeiro executivo da Itaipu Binacional em 26 de fevereiro 
de 2019, posto que permanece interinamente, até a nomeação do 
novo titular. 

QUEM É
Curitibano de nascimento, almirante Risden tem raízes em Foz do Igua-
çu. Ele é neto de pioneiros, onde passou parte da infância. Há três anos, 
após assumir o cargo de diretor financeiro executivo da Itaipu, mudou-se 
para a cidade. 
Como paranaense, teve a honra de ser agraciado com o título de Vulto 
Emérito de Curitiba, concedido pela Câmara de Vereadores da capital, 
em 2012, e de Cidadão Honorário de Foz do Iguaçu, pelo Legislativo 
Municipal, em 2020.
Um ano depois, em dezembro de 2021, foi promovido ao grau de Grande 
Oficial na Ordem de Rio Branco, em cerimônia no Palácio Itamaraty, em 
Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A Ordem de Rio 
Branco é uma insígnia que o presidente da República atribui a pessoas 
físicas, jurídicas, corporações militares ou instituições civis, nacionais ou 
estrangeiras, pelos serviços ou méritos excepcionais.
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CONHEÇA AS PRINCIPAIS 
MUDANÇAS NA NR-18

A nova redação da NR-18 passou a ter 17 capítulos – anterior-
mente eram 38 – e dois anexos que totalizam 402 itens. Ou seja, 
sua versão anterior era bem mais ampla, além dos capítulos a mais, 
possuía três anexos e 680 itens. Houve empenho para que o novo 
texto dialogasse mais com as demais Normas Regulamentadoras e 
Técnicas (são 37 ao todo) no que tange o uso de termos técnicos e 
exigências normativas. 

A nova NR-18 prevê a obrigatoriedade da criação de Programa 
de Gerenciamento de Riscos (PGR), medida prevista na NR-01, em 
substituição ao Programa de Condições e Meio Ambiente do Traba-
lho na Indústria da Construção (PCMAT) e passa a exigir documen-
tos específicos para serem incorporados ao PGR em cada canteiro 
de obra. 

A Comunicação Prévia de Obras passou a ser realizada em siste-
ma informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT). 
Anteriormente, a notificação era feita para a Delegacia Regional do 
Trabalho. Acompanhe algumas das principais mudanças na legisla-
ção. 

ÁREA DE VIVÊNCIA DAS OBRAS 

Houve mudanças em relação à área de vivência das obras, de ma-
neira a melhorar o bem-estar dos trabalhadores, com espaços para 
refeições, higiene pessoal, descanso e lazer. Além de determinar a 
quantidade de vasos sanitários, chuveiros e bebedouros, normatiza 
o uso de banheiro químico em frentes de trabalho e define carga 
horária mínima de treinamento teórico e prático para o exercício de 
cada atividade. 

A norma também proíbe a utilização de containers marítimos 
para fins de alojamento, vestiário ou escritório de obra. Sobre a ges-
tão de segurança, a nova versão da NR-18 vincula a necessidade de 
identificação de perigos e avaliação de riscos e confere mais res-
ponsabilidades aos especialistas que atuam nas áreas de segurança 
e saúde do trabalho nos canteiros, pontuando responsabilidades de 
engenheiros e técnicos.

GESTÃO DA SEGURANÇA

Uma importante mudança da lei no que se refere à gestão de se-
gurança do canteiro foi em relação ao Programa de Gerenciamento 
de Riscos (PGR). A proposta é fazer com que cada canteiro de obra 
com estruturas de até de sete metros de altura e com, no máximo, 
dez trabalhadores elabore e implemente seu próprio PGR, substi-
tuindo o PCMAT e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA). 

Assim, a alteração faz com que a obrigação do PGR passe a ser 
da construtora responsável. E o PGR também passa a contemplar as 

exigências previstas na nova NR-14. Desta forma, ele deve contar, no 
mínimo, com Inventário de Riscos Ocupacionais e Plano de Ação. 
Em projetos menores, o desenvolvimento do programa pode ficar a 
cargo do técnico de segurança do trabalho.

Tais alterações devem proporcionar maior autonomia para a ges-
tão de segurança do trabalho no canteiro de obras. Isso porque, an-
tes da revisão, a NR-18 dava orientações sobre o que deveria ser feito 
e como deveria ser feito. Já a nova versão, traz apenas o que deve ser 
feito, dando autonomia para que o responsável principal pela obra 
execute da melhor forma as determinações previstas na norma. 

PROJETO ELÉTRICO

A NR-18 atualizada estabelece a obrigatoriedade de elaboração 
de projeto elétrico das instalações temporárias por profissional le-
galmente habilitado. Além disso, proíbe a existência de partes vivas 
expostas e acessíveis aos trabalhadores não autorizados em insta-
lações e equipamentos elétricos. O projeto das instalações elétricas 
temporárias também passa a constituir o PGR.

O novo texto também especifica, de forma mais clara que na re-
dação anterior, que os quadros de distribuição estejam em confor-
midade com a classe de proteção requerida. Nas áreas onde ocorram 
intervenções em instalações elétricas energizadas, a atualização da 
NR-18 estabelece a possibilidade de controle de acesso. 

Por fim, os trabalhos em proximidades de redes elétricas ener-
gizadas (internas ou externas ao canteiro de obras) somente serão 
permitidos quando protegidos contra arco e choque elétrico.

PREVENÇÃO DE QUEDAS

Em relação a medidas de prevenção a quedas, a nova NR-18 
estabelece que onde houver risco de queda de trabalhadores ou de 
projeção de materiais, deve ser instalada proteção coletiva projetada 
por profissional legalmente habilitado. 

O novo texto também indica que o fechamento provisório do 
vão de acesso às caixas dos elevadores seja feito em toda a abertura, 
não mais com altura mínima de 1,20 m, como constava do texto 
anterior da norma.

O texto modernizou ainda o conceito das plataformas de traba-
lho em altura (PTA), tornando-o mais abrangente. Com isso, elas 
passam a ser denominadas Plataformas Elevatórias Móveis de Tra-
balho (PEMTs).
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.MINISTÉRIO DO TRABALHO
RESPONDE QUESTIONAMENTOS

CPRT

Agnaldo Mantovani
Coordenador

Edson Luiz Schmitz
2o Coordenador

As mudanças nas normas regulamentadoras estão no 
foco das discussões e debates do CPRT (Comitê de Polí-
ticas e Relações do Trabalho) do Sinduscon Paraná Oeste. 
São tão consistentes e profundas que merecem profunda 
reflexão: existe o antes e o depois e muito ainda há o que 
buscar de informação para que as empresas do setor não 
sucumbam perante a lei. Por conta disso, o CPRT trouxe 
ao ambiente do Sinduscon Paraná Oeste, recentemente, a 
presença do auditor fiscal do Trabalho, Luiz Carlos de An-
drade, que abordou o tópico Fiscalizações do Ministério 
do Trabalho.

Em questionário encaminhado pelo comitê, Luiz Car-
los destacou alguns aspectos relevantes. O primeiro deles 
é o perfil de obras é escolhido para fiscalização. “Em regra, 
obras verticais em que há trabalho em altura: cerca de 80% 
das obras verticais não tem implementação das medidas 
previstas na NR35 para trabalho em altura”, observou. 

“Além disso, obras repassadas pelo Sindicato da cate-
goria, geralmente caracterizada por obras onde há empre-
gados sem registro, graves riscos de segurança e descum-
primento da notificação sindical para regularização. E, 
independentemente do tipo de empregador, pessoa física 
ou jurídica, obras entre um a 200 trabalhadores, onde hou-
ver a constatação de descumprimento das NRs 18 e 35, com 
graves riscos aos trabalhadores, e até mesmo as denúncias 
de terceiros com fotos demonstrando o grave risco”, disse.

Outro questionamento foi sobre a diferença entre no-
tificação e autuação, e em quais casos elas ocorrem. A 
autuação é lavratura do Auto de Infração. A partir do re-
cebimento, o empregador terá 10 dias para fazer a defesa 
administrativa para o Semur (Setor de Multas da Superin-
tendência Regional do Trabalho do Paraná), localizado em 
Curitiba. A notificação para apresentação de documentos: 
entregue ao empregador quando o auditor inicia a fiscali-
zação. O prazo previsto no artigo 630 da CLT para cum-
primento por parte do empregador é de 2 a 8 dias, mas o 
auditor pode aumentar esse prazo a seu critério. 

O seu descumprimento gera um auto por não apresen-
tação de documentos e que pode provocar, dependendo 
das circunstâncias, embaraço à fiscalização, derrubando 
assim, a dupla visita, além de agravar o valor das multas. 
Já a notificação de segurança para regularização de itens de 
segurança ocorre quando há impedimento para lavratura 
de Auto de Infração em razão da dupla visita, ou os 90 dias 
após a publicação de uma Lei ou NR nova, o Auditor faz a 
notificação de segurança constando todos os itens irregu-
lares e entrega ao empregador para cumprimento e retorna 
cerca de 30 a 90 dias após para verificação se foi cumpri-
do, e em caso de descumprimento é lavrado um Auto de 
Infração para cada item da notificação descumprida. Essa 
modalidade é diferente do descumprimento da notificação 
para apresentação de documento, onde ocorre somente um 
Auto de Infração pela não apresentação dos documentos.

Na Gerência Regional de Cascavel, em regra, a fiscaliza-
ção somente retorna a obra quando há embargo e quando 
a notificação é para cumprimento de itens de segurança, 
sendo notificação para apresentação de documentos não 
haverá retorno e a empresa estará passivo de autuação de 
imediato, salvo de houver algum impedimento legal para 
autuação. Não há previsão na lei que o auditor deve re-
tornar no canteiro de obra, até porque há o sindicato da 
categoria que é atuante no setor e cabe ao empregador de 

boa-fé provar junto ao mesmo que está cumprindo a le-
gislação.

Quando empregador assume os riscos da atividade 
de Construção Civil é subentendido que um mínimo de 
conhecimento sobre a NR 18 e a Convenção Coletiva ele 
saiba. Portanto, não há necessidade de o Auditor ter que 
dizer ao empregador que a lixeira do vaso sanitário tem 
que está limpa ou que tem de dar equipamentos de prote-
ção aos seus trabalhadores ou ter área de vivência e ainda 
ter que retornar.

Outro questionamento é, no caso de apresentação de 
documentos on line, o auditor retornará ao canteiro de 
obra? A resposta é a seguinte: depende da situação, em re-
gra não. Mas, em empresa problemática ou quando o audi-
tor perceber que a empresa apenas fez a regularização para 
tirar foto e enviar para o fiscal e em seguida desfaz o que 
foi regularizado é possível o retorno até o final de validade 
da ordem de serviço, que em algumas situações pode ter 
validade até por 6 meses.

As punições para as empresas reincidentes ou que pro-
movam embaraço à fiscalização poderão ser mais pesadas? 
Sim, em caso de reincidência na maioria dos autos de in-
frações, o valor da multa dobra e nos casos de embaraço 
à fiscalização, as multas relacionadas à  segurança e saú-
de dos trabalhadores, em geral, vão ser aplicada de forma 
majorada, ou seja, pelo valor máximo previsto para aquele 
tipo de infração, já que essas multas tem uma previsão de 
valor mínimo e um máximo na sua aplicação, variando de 
acordo com a quantidade de trabalhadores e porte da em-
presa.

Em relação às Novas Regulamentadoras, especifica-
mente em relação à NR-18, ficou pior ou indiferente para o 
empregador? Ficou pior para o empregador que não cum-
pre a legislação de segurança, haja vista que várias situa-
ções de irregularidades que não havia previsão para autuar 
na NR-18 antiga, agora tem previsão para autuação, tais 
como a falta de tapumes para fechar o canteiro de obra, o 
uso de disco impróprio para o corte de madeira, falta de 
transporte motorizado para materiais em obra acima de 10 
metros entre várias outras situações que antes não tinham 
previsão. 

Uma dica: sempre é aconselhável apresentar defesa das 
autuações, seja para questionar o mérito ou até mesmo 
para o postergar o pagamento da multa, já que ao fazer a 
defesa, o autuado terá uma análise, o que por si só, levará 
um tempo a mais, para ser notificado o empregador para 
o pagamento da multa. Todavia, o percentual de êxito da 
defesa em matéria de Segurança e Saúde do Trabalho é 
baixíssimo, em razão de maioria das autuações terem sido 
constatadas no local da inspeção e, em sua maioria, funda-
mentada em fotos das irregularidades.

Em relação a indícios de fraudes em treinamentos, em 
caso de constatação é descaracterizado o treinamento e de-
terminado a realização de outro. No entanto, a fraude em 
si, é difícil ser constatada, mas há diversos outros meios in-
diretos de fiscalizar a regularidade dos treinamentos, des-
de da falta de proficiência do instrutor para os casos que a 
própria NR exige, como na NR 33 (espaço confinados) e 35 
(trabalho em altura), até erros na elaboração de certifica-
dos. Para ter acesso ao conjunto completo de perguntas e 
respostas, entre em contato com o Sinduscon paraná Oes-
te, pelo telefone 45 3226-1749. 

COMITÊ DE POLÍTICA E RELAÇÕES DO TRABALHO 

Marcelo José Marques
3o Coordenador
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ENCONTROS BIM, CADA 
VEZ MAIS DISSEMINADOS

COMAT

O Comat (Comitê de Materiais, Tecnolo-
gia, Qualidade e Produtividade) do Sinduscon 
Paraná Oeste continua a missão de disseminar 
conhecimento sobre BIM (Modelagem da Infor-
mação da Construção), contribuindo para que 
cada vez mais empresas e profissionais adotem 
essa metodologia em projetos e construções. Em 
2021, foram realizadas duas edições dos Encon-
tros BIM. Em 2022 um encontro já foi realizado 
com o tema “Como contratar projetos em BIM”.

Todas as edições dos Encontros BIM tiveram 
grande participação dos associados e entidades 
convidadas, com interação do público e bastan-
te feedbacks positivos. O 1° Encontro BIM teve 
como tema “O BIM na visão do empresário” e 
contou com a participação de associados ao Sin-
duscon que estão implantando a metodologia 
em suas empresas. O 2° Encontro BIM trouxe 
projetistas de arquitetura, estrutura, elétrica e 
hidráulica que trabalham com BIM para discu-
tirem seus pontos de vista e dificuldades. Já o 
3° Encontro BIM teve o tema “Como contratar 
projetos em BIM” e teve a apresentação de um 
passo-a-passo para a correta contratação de pro-
jetos pelas construtoras.

Durante o ano de 2022, serão realizados 
outros Encontros BIM com os temas: Compa-
tibilização de Projetos; Orçamentos em BIM; 
Softwares para os diferentes usos do BIM. Os 
Encontros BIM são essenciais para a difusão 
do conhecimento correto sobre o que é BIM e 
o que não é. Alguns profissionais vendem proje-
tos BIM mas não entregam BIM e isso impacta 
diretamente na qualidade dos projetos, na quali-
dade das obras e contribui para a desvalorização 
dos profissionais e empresas que fazem o tra-
balho correto. A engª Maria Estela Domingues 
salienta que “para a boa qualidade de projetos, 
orçamento, planejamento e execução, depende 
em primeiro lugar da qualidade do profissional e 
depois de boas ferramentas que possam auxiliar 
este profissional “.

A cada dia, novas ferramentas relacionadas 
ao BIM surgem e é necessário difundir conheci-

mento sobre elas e revisar conceitos básicos para 
quem está ainda no início da adoção da metodo-
logia. Além disso, alguns órgãos da administra-
ção pública federal já estão adotando o BIM para 
elaboração de projetos.

O BIM pode ser entendido como uma cons-
trução virtual que não é constituído apenas de 
geometria e texturas para efeito de visualização, 
mas sim de elementos construtivos que possuem 
informações parametrizadas. Todos esses ele-
mentos são inteligentes e parametrizados, não 
sendo possível utilizar uma porta no lugar de 
uma janela, por exemplo. Dessa forma, não há 
margem para interpretação de linhas, arcos e cír-
culos como nas representações 2D, aumentando 
consideravelmente a precisão dos projetos e di-
minuindo retrabalho em obra.

Quanto as alternativas de gerenciamento, já 
que todos os dados são armazenados dentro de 
um arquivo “BIM”, cada modificação na mode-
lagem da edificação será automaticamente repli-
cada em cada vista, como plantas, seções e eleva-
ções. Isso não só ajuda a documentar o projeto 
de forma mais rápida, mas também proporciona 
maior segurança e qualidade com a coordenação 
automática de todas as vistas. Quanto a simula-
ção da edificação, modelos BIM contém mais do 
que apenas dados de arquitetura. Informações a 
respeito das demais disciplinas da engenharia, 
informações de sustentabilidade, e outras carac-
terísticas podem ser facilmente simuladas bem 
antes da construção real.

Mais um assunto está interligado direta-
mente com as ações desenvolvidas pelo Comat: 
a necessidade de revisão das Normas Técnicas 
– Norma de Desempenho NBR 15.575 (ABNT 
2013)/Avaliação das garantias de obras e servi-
ços. Muitas Normas Técnicas vêm passando por 
revisão pela ABNT, é fundamental que os pro-
fissionais de engenharia e arquitetura estejam 
atentos as revisões e que participem das consul-
tas públicas, dando suas contribuições durante 
a revisão.

COMITÊ DE MATERIAIS, TECNOLOGIA, QUALIDADE E PRODUTIVIDADE

Ana Carolina Dillenburg
2a Coordenadora

Maria Estela 
Montini Domingues

Coordenadora

Victor Hugo 
Stormovski Cesar
3o Coordenador
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DESBUROCRATIZAR, SISTEMATIZAR 
E SIMPLIFICAR: O CAMINHO PARA 
AGILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

LEGAIS DE APROVAÇÃO

CODESB

O Codesb (Comitê de Desburocrati-
zação) do Sinduscon Paraná Oeste, em 
parceria com a AMOP e Técnicos Munici-
pais e diversas entidades e conselhos como 
CREA, CAU, IAB (etc), é um das mais 
bem sucedidas experiências que surgiram 
em Cascavel e ganharam o Brasil, sendo 
inclusive reconhecido   por parte da Cbic 
(Câmara Brasileira da Indústria da Cons-
trução) e pela efetividade de suas ações.

O Comitê vem acompanhando sempre 
de perto os trâmites do Governo Federal 
no tocante à implantação do Licenciamen-
to Urbanístico Integrado (a revogada Re-
solução CGSIM nº 64, de 11 de dezembro 
de 2020), que aborda temas relacionados 
a questão de riscos do ambiente urbanís-
tico, institui o papel do Murin (Mercado 
de Integradores Urbanísticos da Redesim) 
e PDI (Procurador Digital de Integração), 
trazendo uma vizão mais moderna e o 
conceito de sistematização de atos públi-
cos relacionados à liberação de Alvará de 
Construção e Habite-se.

Outro tema relevante é a interação do 
Sinduscon Paraná Oeste com o Gaema 
(Grupo de Atuação Especializada em Meio 
Ambiente), propiciando a divulgação dos 
trabalhos desenvolvidos e a visão desta im-
portante instituição ligada ao Ministério 
Público, que visa atuar de forma preventi-
va e repressivamente na proteção do meio 
ambiente, habitação e urbanismo, espe-
cialmente nos casos locais ou regionais de 
maior lesividade, repercussão, gravidade 
ou complexidade.

Ainda no ambiente do Codesb, um 
assunto que vem sendo apontado pelos 
associados do Sinduscon é a questão das 
aprovações ligadas aos setores de Vigilân-
cia Sanitária, que não tem uma sistemati-
zação bem definida, e traz relativa demo-
ra em seus trâmites. Entende-se que com 

uma sistematização adequada, traria mais 
transparência e agilidade no andamento 
das demandas.

No ambiente do Codesb, participam de 
forma voluntária e colaborativa técnicos 
municípais, que representam os municí-
pios integrantes da Amop, debatendo-se as 
dificuldades e as boas práticas – dos trâmi-
tes diferentes em cada município. Já é um 
consenso que a padronização e unificação 
de procedimentos – por meio de sistemas 
digitais de aprovação, e ferramentas inte-
gradas ao Geoprocessamento e outras for-
mas previstas na Lei Federal do Governo 
Digital (Lei 14.129), traz maior controle, 
evita deslocamentos e despesas desneces-
sárias aos cidadãos e empreendedores, 
concentrando num único canal todos os 
trâmites pertinentes. Difundir cada vez 
mais tais conceitos é práticas é uma das 
maiores metas a do Comitê e seus inte-
grantes.

As entidades participantes representa-
das no Codesb, como CREA, CAU e IAB 
(etc), tem sempre sido parceiras e levado 
as demandas do comitê para suas organi-
zações, fortalecendo a representatividade 
e a importância das discussões e debates – 
visando fortalecer o propósito do Comitê 
perante a sociedade e aos órgãos públicos, 
bem como para dentro das mesmas enti-
dades.

 São muitos os motivos para o fortale-
cimento do CODESB e a participação cada 
vez mais representativa dos conselhos, en-
tidades, municípios – pois o foco está de 
forma geral – em trazer mais agilidade, 
transparência e confiabilidade de todos 
os setores públicos e privados envolvidos 
– propiciando inúmeros benefícios não só 
a cadeia da construção civil, mas a toda a 
sociedade que precisam de atendimento as 
demandas correlacionadas.

Aparecido L. de Oliveira
3o Coordenador

Leandro Freder Gomes
2o Coordenador

Ronald Peixoto Drabik
Coordenador

COMITÊ DE DESBUROCRATIZAÇÃO
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DE OLHO NOS
AVANÇOS QUE
O MERCADO IMPÕE 

CII

O CII (Comitê da Indústria Imobi-
liária) do Sinduscon Paraná Oeste atua 
simultaneamente em diversas frentes de 
trabalho para levar ao associado informa-
ções precisas que beneficiem as empresas 
associadas, tragam resultados positivos, 
minimizem custos, garantam eficiência e 
modernização dos sistemas construtivos e 
foquem na sustentabilidade. 

Uma das ações que o CII desenvolve 
no momento é o fortalecimento dos estu-
dos que modificam a legislação de Casca-
vel sobre a quantidade de vagas de gara-
gem nas edificações a serem construídas 
na cidade. Há um entendimento geral de 
que o assunto precisa ser discutido à luz 
da racionalidade, com foco no futuro, 
nos novos modais de transporte público, 
no uso de veículos compartilhados, no 
aumento da quantidade de bicicletas, pa-
tinetes e outras plataformas individuais 
de locomoção e modificações que ainda 
estão por vir. 

Outro tema de extrema relevância é a 
reflexão sobre o resultado de recente pes-
quisa do mercado imobiliário encomen-
dada pelo Sinduscon Paraná Oeste e o 
Sebrae junto a Brain Consultoria, empre-
sa que tem como associado o renomado 
consultor Marcos Kahtalian, que mostra 
um detalhado estudo sobre a realidade da 
indústria imobiliária nas cidades de Cas-
cavel, Foz do Iguaçu e Toledo. 

O CII mira também ações para o cur-
to e médio prazos. O comitê pretende 
realizar, em breve, um workshop/treina-
mento sobre o Aprova Digital, especial-

mente junto a arquitetos e projetistas de 
empresas associadas, para mostrar como 
funciona esse modelo inovador e como 
as empresas podem dele tirar proveito. O 
Aprova Digital é um software de gestão 
pública, idealizado pelo Sinduscon Paraná 
Oeste, que surgiu em Cascavel e opera em 
diversos municípios brasileiros, inclusive 
São Paulo, a maior cidade do País. O sis-
tema permite protocolar, tramitar e emitir 
licenças para construção de forma 100% 
digital, através da internet.

É intenção do comitê a constante qua-
lificação dos colaboradores das empre-
sas. Neste sentido, seus integrantes têm 
alinhado a realização de visitas técnicas, 
sempre com a intenção de acompanhar 
novos processos construtivos e suas cons-
tantes novidades. 

Mais um tema latente está na pauta 
do CII: a apresentação das alterações no 
Plano Diretor de Cascavel. O assunto é 
complexo, pois envolve uma série de fato-
res que afetam o mercado, e o Sinduscon 
tem amplo interesse em acompanhar seus 
desdobramentos.

E ainda: discussão sobre fundos de 
investimentos, tema que ganha cada vez 
mais proteção e é um importante aliado 
na capitalização das empresas do setor, no 
financiamento de projetos e na captação 
de clientes. Por fim, a realização de dois 
importantes cursos: um sobre incorpora-
ção imobiliária, a ser ministrado em bre-
ve, e outro sobre compatibilização de pro-
jetos, também a ser colocado em prática 
com a maior agilidade possível. 

COMITÊ DE INDÚSTRIA IMOBILIÁRIA

Flávio Nabih Nastas
3o Coordenador

Paulo Vilmar 
Gotardo Júnior
2o Coordenador

Sérgio Casarotto
Coordenador
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O CALVÁRIO DE 
QUEM EXECUTA 

OBRAS PÚBLICAS

COINFRA

Entra crise e sai crise, um dos setores 
mais abalados da economia é a construção 
civil, e, dentro deste segmento, as empresas 
que executam obras públicas vivem na cor-
da bamba, respirando por aparelhos e ape-
lando ao bom senso dos governantes para 
não prejudicar ainda mais a atividade. Vale 
sempre aquela velha máxima: se os governos 
não ajudam, pelo menos têm a obrigação de 
tentar não atrapalhar. Mas, muitas vezes, é 
isso o que acontece, infelizmente. 

A começar pelo fantasma dos aumen-
tos de preços, que, mesmo com a redução 
da pandemia, continuam assombrando as 
empresas que executam obras públicas. Re-
centemente, uma das maiores empresas fa-
bricantes de cimento do país, a Votorantim, 
anunciou novo aumento na saca, valendo 
para todos os estados do país, justificando 
aumento de custos, especialmente diante da 
alta dos combustíveis. 

Diante da pandemia do coronavírus, 
muitos projetistas da autarquia Paranaci-
dade, ligada à Sedu (Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Urbano), estão de licença 
médica ou em home office, o que dificulta 
uma maior celeridade na finalização de pro-
jetos em andamento ou com financiamento  
aprovado. Todavia, por 2022 se tratar de um 
ano eleitoral, os prefeitos e prefeitas estão 
correndo contra o tempo, já que a legislação 
estabelece uma série de prazos para o início 
de obras neste período. 

Não fosse tudo isso, o governo ainda 
planta algumas jabuticabas, como tentar 
impor a contratação, por parte de empresas 
que executam obras públicas, de mulheres 
vítimas de violência. Nada contra a neces-
sidade de valorizar pessoas que sofrem nas 
mãos do cônjuge, mas lançar a responsabili-

dade sobre a construção civil é, sem dúvida 
nenhuma, algo que não faz sentido. 

Além de não ajudar quem produz, os 
governantes só enxergam o próprio umbi-
go, aprovando, na calada da noite, o vergo-
nhoso fundo eleitoral para assustadores R$ 
5,7 bilhões. “Diante da maior pandemia da 
humanidade, que obrigou a grande parte 
do comércio e indústria fecharem as portas, 
elevar a verba foi descabido. Trata-se de um 
abuso de direito de nossos representantes 
no Congresso Nacional, pois, mesmo sendo 
de forma democrática é um afronte a popu-
lação que paga seus tributos de forma suada. 
Não se pode aceitar que tamanha verba seja 
destinada à partidos políticos, em detri-
mento aos enormes problemas estruturais 
que temos, pois temos a convicção que esse 
recurso seria muito melhor investido em 
sistemas estruturais de nosso país, deficiente 
em rodovias, ferrovias, estrutura educacio-
nal, de saúde, enfim, num país de população 
predominantemente pobre como o nosso, 
há infinitos investimentos que seriam muito 
mais apropriados que dar dinheiro para po-
líticos”, destaca o coordenador do Coinfra, 
Marcelo Rambo.

Mas o Coinfra (Comitê de Infraestrutu-
ra) do Sinduscon Paraná Oeste não esmo-
rece diante das dificuldades e agruras. Para 
fazer frente à profusão de modificações de 
leis e decretos, criou em 2022 um grupo de 
estudos sobre nova Lei de Licitações, ou lei 
federal 14.133/2021, que substituiu a Lei 
8.666/93. O objetivo é dirimir dúvidas sobre 
a nova modalidade de contratação de obras 
públicas. Até agora, dois encontros técnicos 
sobre o tema já foram realizados e mais vão 
ocorrer na seqüência. 

COMITÊ DA INFRAESTRUTURA

Abel Pickler Sgarioni
2o Coordenador

Igor Alexandre 
Vasconcelos

3o Coordenador

Marcelo Adriano Rambo
Coordenador
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DE OLHO NA 
SAÚDE DAS
PESSOAS

CRS

No último mês de março, dedicado às 
mulheres de todo o mundo, e, no ambiente 
do Sinduscon Paraná Oeste, especialmente às 
mulheres da construção civil, o CRS (Comi-
tê de Responsabilidade Social) desenvolveu 
uma série de atividades alusivas à data. 

O primeiro deles foi uma relevante pales-
tra com a nutricionista Caroline Zanatta Ma-
ciel, que abordou o tema “Nutrição e Saúde 
da mulher nas fases da vida”. Engenheira de 
alimentos e pós-graduada em Nutrição Fun-
cional e Fitoterapia, doutora Caroline presta 
atendimentos exclusivos à saúde da mulher. 
Na palestra, ela foi incisiva. “Alimentar-se de 
forma saudável e equilibrada é essencial para 
garantir qualidade de vida. Isso porque, além 
de fornecer energia e bem-estar geral, através 
de uma boa alimentação é possível prevenir 
e combater doenças, manter o peso corporal 
saudável e ter um bom desenvolvimento físi-
co”, destacou. 

Outra iniciativa recentemente concluída 
foi a participação dos municípios da base da 
unidade móvel do programa Cuide-se + de 
Prevenção ao Câncer, alcançando colabora-
dores de empresas instaladas nas regiões de 
Toledo, Palotina, Terra Roxa, Assis Chateau-
briand, Tupãssi, Jesuítas, Formosa do Oeste e 
Iracema do Oeste. São realizados os seguintes 
exames: PSA (homens a partir dos 40 anos); 
Papanicolau (mulheres que tenham iniciado 
a atividade sexual); mamografia (mulheres a 
partir dos 40 anos) e análise de pele (pessoas 
que apresentam evidências/manchas preocu-
pantes). Não há custo para atendimento aos 
associados do Sinduscon Paraná Oeste.

Mais uma ação importante encabeçada 
pelo Comitê é a Campanha Anual de Vaci-
nação contra a Gripe, desenvolvida em par-
ceria com o Sesi/Senai. A intenção neste ano 

é imunizar o maior número de colaboradores 
das empresas associadas, a exemplo do histó-
rico de ações tradicionais desta natureza que 
o Sinduscon Paraná Oeste desenvolve e que 
traz enormes benefícios para o fortalecimen-
to da imunidade das pessoas. 

Para breve, começam os preparativos para 
o maior evento realizado pelo Sinduscon Pa-
raná Oeste, o DNCS (Dia Nacional da Cons-
trução Social), que será realizado no segun-
do sábado do mês de agosto de 2022. O Dia 
Nacional da Construção Social é uma ação 
do setor voltado à promoção do conceito da 
responsabilidade social empresarial promo-
vido anualmente pela Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (Cbic), em diversas 
localidades do país. 

O evento é um mutirão solidário, voltado 
a promover a qualidade de vida dos trabalha-
dores da indústria da construção por meio da 
educação e da mobilização da cidadania, ofe-
recendo atendimento gratuito ao trabalhador 
e seus dependentes, nas áreas de educação, 
saúde, lazer e cidadania, além de atividades 
recreativas, esportivas e culturais.

Outras ações de destaque que têm a par-
ticipação do CRS são a Campanha Antita-
bagismo, que busca mitigar a quantidade de 
colaboradores que mantêm o vício e manter 
esse hábito cada vez maia afastado dos cantei-
ros de obras; Já o projeto Filhos da Constru-
ção, desenvolvido em parceria com o CPRT 
(Comitê de Políticas e Relações do Trabalho) 
e que trabalha com o público-alvo de crian-
ças cinco a dez anos terá nesse semestre mais 
uma edição ; E também mantida as parce-
rias com os movimentos Outubro Rosa, de 
combate ao câncer de mama e colo de útero, 
e Novembro Azul, de combate ao câncer de 
próstata .

COMITÊ DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Elis Regina Schmitz
3a Coordenadora

Sara Rezende
2a Coordenadora

Silvia Vendramin
Coordenadora
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PRODUZIR BEM,
PARA GERAR
RESULTADOS

DURADOUROS

CMA 

O CMA (Comitê de Meio Ambiente) do 
Sinduscon Paraná Oeste trabalha de forma in-
cansável para reduzir os impactos da constru-
ção civil no meio ambiente. Diante de outros 
segmentos da economia, a construção civil 
vem fazendo a lição de casa, utilizando cada 
vez mais recursos naturais renováveis em seu 
leque de insumos e matérias-primas, priman-
do pelos princípios da logística reversa, do 
aproveitamento de materiais e da sustentabi-
lidade. 

Para isso, o setor disponibiliza de uma série 
de políticas, como o apoio irrestrito às licenças 
ambientais para execução de obras, fomen-
to à elaboração de programas de redução de 
resíduos para diminuir impactos ambientais, 
implementação de programas de prevenção à 
perdas e busca de certificação ambiental, entre 
outras.

“A redução dos impactos ambientais da 
construção civil deve ser tratada como prio-
ridade pelos departamentos ambientais das 
construtoras e empreiteiras. Somos um dos 
setores mais importantes da economia, con-
siderados um motor de geração de empregos, 
dado a quantidade de mão de obra demanda-
da em cada operação”, destaca o coordenador 
do CMA, Jair Sorbara.

Se por um lado o setor tem como desvan-
tagem produzir resíduos em quase todos os 
seus processos; por outro, tem como vantagem 
a capacidade de absorver quase que totalmen-
te o que produz. A base para a redução siste-
mática é a quantificação dos resíduos gerados 
em cada processo da empresa. Assim, com o 
número exato em mãos, é possível traçar me-
tas reais de melhoria.

Os impactos dos resíduos são um proble-
ma de todos e como tal, deve ser solucionado 
de forma cooperada. Quando o poder públi-
co tomava iniciativas de forma isolada, com 
medidas paliativas de transporte e disposição 
final dos resíduos, ele acabava por contribuir 
com a continuidade do problema, em vez de 
solucioná-lo. 

Tão importante quanto destinar correta-
mente, é a redução da geração dos resíduos, 
pois assim a empresa economiza recursos ao 
mesmo tempo em que torna sua operação 
mais sustentável.

Para Sorbara, as tendências da construção 
sustentável caminham em duas direções. De 
um lado, centros de pesquisa em tecnologias 
alternativas pregam o resgate de materiais e 
tecnologias, como o uso de energia solar, ou 
seja, construções cada vez mais naturais. Por 
outro lado, os empreendimentos verdes, com 
certificações, são uma aposta certeira dos em-
presários, ainda mais com o advento do IPTU 
Verde.

“A implantação da sustentabilidade na 
construção nunca foi tão urgente. A utilização 
de métodos para a redução e otimização do 
consumo de materiais e energia, bem como a 
redução dos resíduos gerados, é imprescindí-
vel para a preservação do ambiente. Para isso, 
contamos não só com a própria natureza, que 
oferece materiais menos agressivos ao meio-
-ambiente, mas também com a tecnologia”, 
observa.

COMITÊ DE MEIO AMBIENTE

Araê Vieira Dalmina
2o Coordenador

Jair Carlos Sorbara
Coordenador

Robson Biela
3o Coordenador
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A NOVA NR-18, 
O ESOCIAL E A 
NOVA LEI 
DE LICITAÇÕES: 
MUDANÇAS
PROFUNDAS

COMJUR  

Em vigor desde o início de 2022, a Nor-
ma Regulamentadora nº 18 (NR-18), que 
versa sobre as condições de Segurança e 
Saúde no Trabalho (SST) na indústria da 
construção, precisam estar no foco de cons-
tantes atenções por parte de empresários 
da construção civil. O não cumprimento 
das regras impostas pela lei acarretam em 
pesadas multas, que podem até inviabilizar 
a atividade. O alerta parte do advogado Jo-
aquim Pereira Alves Junior, da equipe da 
Assessoria Jurídica do Sinduscon Paraná 
Oeste.

“A atualização visa promover melhorias 
nas relações entre empregador e emprega-
do, sobretudo ao propiciar melhor gerencia-
mento da segurança dos trabalhadores nos 
canteiros de obras. Além disso, as atualiza-
ções devem desburocratizar e simplificar os 
processos da construção civil”, destaca. 

Joaquim lembra que o título no novo 
texto da NR-18 foi alterado para “Condi-
ções de Segurança e Saúde no Trabalho na 
Indústria da Construção”, substituindo o 
anterior “Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Indústria da Construção”.

Diante dessas mudanças, o Comjur 
(Comitê Jurídico) do Sinduscon Paraná 
Oeste tem alertado os associados, através de 
reuniões de associados e representantes de 
RH (Recursos Humanos), nos tradicionais 
encontros que a entidade promove, sobre os 
impactos da nova legislação e suas implica-
ções legais para quem não a cumpre. 

Mais um assunto que merece atenção 
é e-Social. “Uma das maiores dificuldades 
para quem deseja empreender no Brasil é 

superar toda a burocracia envolvida. São 
muitos documentos e detalhes para que 
empresas de diversos segmentos possam se 
estruturar. E na construção civil não é dife-
rente. Abrir uma pequena ou média cons-
trutora exige passar pela mesma burocracia. 
Pior, ela não acaba depois que a empresa 
está em funcionamento, já que é necessário 
declarar impostos anualmente, registrar os 
documentos trabalhistas dos funcionários e 
prestadores de serviços e muitos outros de-
talhes”, diz o advogado.

Outro tema relevante em debate no 
ambiente do Comjur é a aplicabilidade da 
Lei 14.181/2021, a nova Lei das Licitações, 
e possíveis impactos nas contratações de 
promessa de compra e venda de imóveis em 
construção ou prontos. A Lei alterou dispo-
sitivos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (Código de Defesa do Consumidor), e 
da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 
(Estatuto do Idoso). O objetivo foi aperfei-
çoar a disciplina do crédito ao consumidor 
e dispor sobre a prevenção e o tratamento 
do superendividamento.

“A normativa, embora estivesse em dis-
cussão há anos no Congresso Nacional, teve 
a sua análise e aprovação concluída na es-
teira dos efeitos da pandemia da Covid-19, 
e na deterioração do panorama econômico 
vigente, de que resultou significativo empo-
brecimento das famílias, buscando o legis-
lador prevenir e solucionar o endividamen-
to excessivo dos consumidores”, destaca o 
advogado Sandro Dal Bosco, também as-
sessor jurídico do Sinduscon Paraná Oeste.

COMITÊ JURÍDICO

Joaquim Pereira 
Alves Júnior

Coordenador

Ricardo Parzianello
3o Coordenador

Sandro Mattevi 
Dal Bosco

2o Coordenador
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A CONSTRUÇÃO DE
UM NOVO MODELO

SEGURANÇA DO TRABALHO

Seguem divergentes as opiniões sobre o quanto impactará 
nas empresas do setor da construção civil as recentes mudanças 
na legislação específica, àquelas por exemplo, conhecidas como 
Normas Regulamentadoras. Mas existe algo sobre o que não há 
o que se possa questionar e principalmente imaginar que irá se 
reverter: o passado não volta!

Estamos falando de modernização, de aprimoramento e de 
um novo olhar sobre questões muito antigas, talvez até sobre a 
questão mais antiga de todas, quando o homem civilizado passa 
a buscar meios de defender-se dos perigos e ameaças.

É mesmo um turbilhão de mudanças, mas seguramente in-
versamente proporcional, em face do quanto as empresas já vi-
nham se preparando, ou seja, o quanto maior o grau de dificul-
dades com o novo modelo, menos ela estava organizada nestas 
questões.

Não há nada de novo. São apenas novos instrumentos de 
apresentação e de exigências, que se bem analisados, podem e 
devem facilmente ser incorporados aos sistemas de gestão de 
cada empresa. 

O pacote veio completo, tornou-se irrestrita a possibilidade 
de terceirização, mas “amarra” completamente a empresa contra-
tante para o cumprimento das regras. Permitirá soluções alterna-
tivas em sistemas de segurança, mas exige rigorosa documenta-
ção técnica para todos os casos, permite lançamentos de dados 
“on line” acompanhando a tendência mundial da informatização 

em todos os níveis, mas revela o quanto ainda somos carentes no 
registro de informações e na confiabilidade dos dados, que nós 
mesmos geramos.

Ao tratarmos de modificações de sistemas e métodos, arrasta-
dos por mudanças normativas, sempre imaginamos, no primeiro 
momento, que haverá um aumento de custos, no entanto, dados 
apurados por renomadas instituições e grandes organizações já 
demonstraram que é justamente na falta de investimentos pre-
ventivos que temos os maiores rombos econômicos. 

No atual cenário, é público e notório o “peso” que recai so-
bre as empresas, que cumprem a nobre missão de gerar empre-
go e renda, e tem cada vez mais obrigações, no entanto, o fato é 
que todos os instrumentos que recentemente entraram em vigor 
estão sendo efetivamente adotados. E por uma simples razão: é 
emergente identificar o causador dos problemas. Problemas sig-
nificam prejuízos e prejuízos devem ser evitados por todos. Aca-
baram se os espaços para sistemas ineficazes. O volume de papel 
e de informações que não serviam pra nada é a bola da vez. Desta 
forma, sob nossa percepção, é mesmo sem precedentes o avanço 
que se está propondo, em que pese, um tanto mais complexo em 
determinados casos. 

Diante disso, não é só aprender algumas siglas, mas sim com-
preendê-las, bem como não bastará saber que existem novas re-
gras, mas sim adotá-las. A história já nos ensinou, e cada vez se 
torna mais evidente, quem acha “caro demais” promover boas 
práticas, certamente não conhece o custo de não as adotar.
  

Agnaldo Mantovani
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Assessor Técnico do Sinduscon Paraná Oeste
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Razão Social
2 Tok’s Serviços Elétricos Ltda
2EE Incorporadora e Loteadora Ltda
A4 Brasil Engenharia  e Construções Ltda
Aba Arquitetura e Construções Ltda
Abavel Construções Ltda
Abel Sgarioni Engenharia e Construção Civil Ltda
Abumanssur e Bertuol Engenharia S/S Ltda
Adalta Construtora Ltda ME
ADM Engenharia Ltda
Agrocivil Construções Ltda-ME
AM Engenharia Ltda-ME
Amboni Construções Ltda
Amboni Metalúrgica e Engenharia Ltda
AMT Engenharia Ltda
ANC Serviços de Engenharia Ltda
Anima Comércio de Metais Ltda
APJ Engenharia e Construções Ltda
Apoio Construção Civil Ltda EPP
Arbo Construções e Projetos Ltda - Me
Arcimol Pré Moldados e Construtora de Obras Ltda
Area 360 Engenharia e Arquitetura Ltda
ARF Construtora de Obras e Pavimentações Ltda
Artemis Engenharia e Construção Ltda
Astir Engenharia Civil Ltda
Auada Engenharia e Construçaõ Ltda
B4 Construções Civis Ltda
Baseforma Engenharia de Projetos e Obras Ltda
Baslo Construtora Ltda
BC Construtora Ltda - EPP
BC1 Pre Moldados e Construções Civis Ltda-ME
Bessa Engenharia Eireli-ME
Biela Reciclagem de Resíduos da Construção Civil
Bier Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Bolt Serviços de Protensão Ltda EPP
Bulhões Comercio e Serviços em Gesso Ltda
C. Simonis Construtora EIRELI - ME
Campiol Empreendimentos Ltda
Cascavel Paraná Construções Ltda
Cassol Engenharia Ltda
Cemai Construções Civil, Elétrica, Mecânica Ltda
Centra Construções e Empreendimentos Ltda
Cesar Augusto Rodrigues Eirelli EPP - Meta Soluçõe
Chico Empreendimento Ltda
Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda
Claudemir Coelho Moreira
Clovis Rodrigues da Silva
Compass Engenharia e Incorporação Ltda
Conceito Brasil Engenharia  Ltda
Conceito Engenharia E Construção Ltda
Concresolus Controle Tecnológico Ltda - ME
Concresuper Serviços de Concretagem Ltda
Construção CRF Ltda
Construtora Abapan Ltda
Construtora AMT LTDA
Construtora Brock Ltda
Construtora Danilo Bandeira Ltda
Construtora Dinâmica Ltda
Construtora Geram Ltda
Construtora Gotardo Ltda
Construtora Guilherme Ltda
Construtora Hexata Ltda
Construtora Liotto Ltda - EPP
Construtora Merano Ltda
Construtora Montana Eirelli EPP
Construtora Morar Bem Ltda
Construtora Nami e Miotto Ltda
Construtora Novidad Ltda - EPP
Construtora PHC Ltda
Construtora Phortus Ltda
Construtora Projeto Novo Ltda
Construtora Pulcinelli Ltda
Construtora Ransolin Ltda
Construtora Saraiva de Rezende Ltda
Construtora Taquaruçu Ltda
Construtora Vale Oeste Ltda
Construtora Valentini Buzanelo Eireli
Construtora Veronese Ltda
Construtora Viver Bem Ltda
Construtora Zanella Ltda
Construtora Zavarezzi Ltda
Constuzan Engenharia e Construção Ltda
Costa e Fizinus Arquitetura Ltda - EPP
Costa Oeste Construções Ltda
Costenaro Arquitetura e Urbanismo Ltda
CPD Construções Ltda
CRP Construtora de Obras Ltda
D&A Reformas e Construções Ltda
Dabol Engenharia e Construções Ltda
DAK Incorporações Imobiliarias - Eireli
Dal Bosco Engenharia e Construções Ltda
Dallago Construtora Eireli
Dauger Representações Comerciais Ltda
De Biasio & Cia Ltda
Delineati Arquitetura Ltda
Demag Construções Ltda
DGI Construtora Ltda
Diarc Engenharia e  Pré Fabricados Ltda
Diferral Distribuidora de Ferro e Aço Ltda
DJF Incorporação Ltda
Domus Arquitetura Ltda
E M Krum Construtora Ltda
E. Nogueira Corretora de Seguros Ltda
Eclusa Engenharia de Construção Civil Ltda
Eco Build Engenharia Ltda
Edson José de Vasconcelos e Cia Ltda
Eduardo Miranda Antonelli Engenharia
Eletromindy Soluções em Elétrica e Locação Ltda
Elio Jose Pedroso Eireli
Empamix Construções e Concretagens Ltda
Empreiteira de Obras Camelo Ltda
Empreiteira Morumbi Ltda
Estação Engenharia Ltda M.E.
FCA Engenharia e Construtora Ltda
FDE Empreendimentos e Investimentos Ltda
Feistler Engenharia Ltda
FG Consultoria em Engenharia Ltda

Representante
Ederson Pilarski dos Santos
Fabian Persi Vendruscolo

Agnaldo Mantovani
José Acir Bora

Bruno Bora Neto
Abel Pickler Sgarioni

Suéllem Cristine Bertuol
João Vitor Riedi Guilherme

Ademar Malacarne
Felipe Augusto Sartori

Agnaldo Mantovani
Darci Amboni

Mateus Atilio Amboni
Thiago Felipe Scherer Menin

Natalia Regina Casanova
Mateus Mai Bonatto

Alvir José Preisner Junior
Rosa Marai N. Prado

Leonardo Gabriel de Medeiros Soares
João Canfrides Betto

Andressa Kamilla Cardoso
Vandressa Fernandes
Talita Gabriela Schu

Sergio Astir Dillenburg
Assem Said Auada

Rafael Kovara Boaretto
Eloi José Eckstein

Ricardo Lora
Douglas Maycon Colpo

Carla Battisti Lopes Fernandes
Mateus Bessa
Robson Biela

Eduardo Poletti Bier
Julio Cesar Barzotto

Cleon Carlos Bulhões
Ronei Adriano Dal Pisol

Jacques Roy Campiol
José Antonio Ferreira

Eloi Cassol
Dayana Barizon Volpato

Jose Ricardo Pasetti
Cesar Augusto Rodrigues

Fabricio Gabriel Arenhardt
Gelso Cima

Claudemir Coelho Moreira
Clovis Rodrigues da Silva

Sara Priscila Rezende de Souza
Oscar Beck de Souza
Oscar Beck De Souza

Aparecido Pimentel Euzébio
Victor Marchioro Fontana

Robison Friedrich
Ricardo Prestes Mion
André Marcos Facioni

João Luiz Broch
Danilo Silva Bandeira

Igor Alexandre Vasconcelos
Damiano André Geram
Paulo Vilmar Gotardo

Marco Antonio Guilherme
Ana Carolina Dillenburg

Bruno Luiz Liotto
Eduardo de Cecco Della Costa

José Alecio Razende
Gilmar Trivelatto

Rodrigo Nami
Luis Fernando Menegatti

Paulo Henrique Carlin
Alfredo Novak
Lucas Bandeira

Paulo Pulcinelli Filho
Vilmar Ransolin

Jadir Saraiva de Rezende
Paulo Macdonald Ghisi
Vanderli Antonio Silva

Luiz Gustavo Valentini Buzanelo
Gaspar Ransolin

Roberta Sarolli Saraiva
Julio Cesar Zanella

Leonardo Andrey Zavarezzi
João Francisco Studzinski

Leandro Teixeira Costa
Edson Luiz Schmitz

Mario César Costenaro
Ricardo Parzianello
Robison Friedrich
Dirceu de Oliveira

Guilherme Dall Oglio
Robson Tiago Goetz Kroth

José Carlos Dal Bosco
Leticia Cristina Menti/Renato Luiz Dallago

Celso Camargo
João Vanderley de Biasio

Micheli Mayer
Gilson Carlos Zanella

Ivete Liliani Dillenburg Giovanella
Claudio Renato Moraes Bressan

Volney Melo
Douglas Henrique P. Popenga

Gustavo E. Schmoeller Barbosa
Renata Peres Krum

Thalles Baccin Nogueira
Albert Lamb

Djonatha Guilherme Kemps Libardi
Edson José Vasconcelos

Eduardo Miranda Antonelli
Eli Piva Laverde

Elio Jose Pedroso
João Pedro Scanagatta Damaceno

Iranei Dias Camelo
Vanderlei de Assis Pereira

Marcelo Zarovski
Felipe Eduardo Borchart
Fernando Dal Evedove

Cletirio Ferreira Feistler
Fabiola Florencio da Rosa Gnoato

Cidade
Cascavel
Guaíra

Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Toledo

Cascavel
Cascavel

São Miguel do Iguaçu
São Miguel do Iguaçu

Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Ceu Azul
Cascavel

Salto do Lontra
Cascavel
Cascavel

Foz do Iguaçu
Cascavel

Marechal Candido Rondon
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Toledo

Pato Branco
Cascavel
Toledo

Cascavel
Cascavel

Guaraniaçu
Cascavel

Cafelândia
Cascavel

Itaipulândia
Cascavel
Toledo

Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel

Santa Helena
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel

Marechal Candido Rondon
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Corbélia
Toledo

Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel

Santa Helena
Cascavel

Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel

Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel

Medianeira
Cascavel
Cascavel

Foz do Iguaçu
Cascavel
Toledo

Cascavel
Santa Helena

Cascavel
Cascavel
Cascavel
Toledo
Toledo

Cascavel
Cascavel
Cascavel

Medianeira
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel

Marechal Candido Rondon
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Toledo

Foz do Iguaçu
Cascavel

Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu

Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel

Telefone
04599219161
04436424343
04530390660
04530381920
04530381920
04530393037
04530386852
04599578331
04530552474
04532283434
04530390660
04535651591
04535651591
04599337663
04599814449
04531970390
04532246669
04530395090
04530383154
04532661352
04530376942
04530296770
04530160412
04532249121
04530277553
04530352060
04532542471
04533241145
04530968040
04530968040
04533060906
04541014008
04530565503
04630252663
04530965500
04599127547
04532247250
04533261701
04532321180
04530392444
04599655381
04530392960
04599500576
04532253266
04599801988
04533220776
04530990884
04533261182
04533261182
04530962888
04532273344
04532682203
04532244843
04599337663
04532232206
04530371518
04530396630
04599223635
04532266115
04530380484
04530354622
04532421440
04530552788
04535240124
04530369600
04530403109
04530390505
04588037768
04532681265
04530352584
04535288020
04532241176
04532258182
04535724490
04533264110
04533067635
04530383612
04532232586
04532641526
04599689610
04530373067
04530270580
04532258219
04530552797
04532246494
04532682203
04530401011
04533062313
04532246087
04532771000
04541023915
04532246342
04521015500
04532245797
04532402621
04530395001
04532261750
04532254766
04541019948
04599834789
04530381515
04532248300
04532542313
04588040809
04530373068
04533065150
04530545565
04199993442
04532226967
04535222657
04535266253
04532279494
04533068735
04530357787
04530375027
04530375731

Atividade Principal
Serviços de pintura em edificios

Incorporação de Empreendimentos Imobiliarios
Outras obras de acabamento da construção

Construção Civil
Construção de edificios

Execução de Obras
Serviços de Engenharia

Engenheiro Civil
Edificações

Construção de Edificios
Engenharia em Segurança do Trabalho

Construção de Edificios
Fabricação de Esquadrias de Metal

Serviços de Engenharia
Serviços de engenharia
Comércio de ferragens

Construção Civil e Saneamento
Construção de Edificios
Construção de Edifícios

Ind. Artefatos de Cimento e Const Civil
Serviços de Engenharia
Construção de Edificios
Construção de Edificios

Eng. Civil, Serv de Arq. engen, urbanismo
Compra e Venda de imóveis próprios

Construção Civil
Construção Civil

Construção de Edificios
Socio Administrador/ Engenheiro civil

Construções Civis
Projetos/Execução de Obras Civis

Recuperação de materiais não especificados
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários

Obras de Alvenaria
Construção/Gesso

Construção de Edifícios
Construção Civil
Construçao Civil
Construção Civil

Esquadrias de aluminio, estrututas metálicas
Construção de Edificios
Construção de edificios
Construção de Edifícios

Construção Civil
Instalações e Manutenção Eletrica

Serviços de Pintura
Projetos e execução de obras

Construção Civil
Incorporação de Empreendimentos

Controle Tecnológico
Prestação de Serviços de Concretagem

Construção Civil
Construção Civil

Construção de edificios
Construção Civil
Construção Civil
Construção Civil
Engenharia Civil
Construção Civil
Construção Civil

Const. Civil Conserv. Obras
Construções De Edificios

Construção
Administração de obras

Construção Civil
Serviços de Engenharia

Construção Civil
Montagem de estruturas metálicas

Prest Serviços de Mão de Obra
Construção Civil
Construção Civil

Construção e Incorporação
Construção e Incorporação

Construção Civil
Construção Civil em Geral

Construção de Edificios
Construção

Construção Civil
Construção Civil

Construção de Edificios
Engenharia Civil

Atividades de Arquitetura e Engenharia
Construção Civil

Arquitetura e Urbanismo
Construção Civil

Construtora de Obras
Obras de Alvenaria

Construção Civil
Serviços de Engenharia

Representações Comerciais
Comércio Varejista de Materiais de Construção

Serviços de Arquitetura
Construções de Edificios

Engenharia Civil
Construção Civil

Comercio Atacadista de Materiais
Construção de Edificios
Serviços de Arquitetura

Construção Civil
Corretora de Seguros

Construção Civil
Serviços de Engenharia

Construção Civil
Serviços de Engenharia

Instalação e manutenção elétrica
Construção de edificios

Preparação de Massa de Concreto
Construção de Edificios

Construção Civil
Serviços de Engenharia
Serviços de Engenharia

Incorporação de empreendimentos imobiliários
Serviços de Engenharia
Serviços de Engenharia
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Razão Social
Foco Construtora Ltda - EPP
Franca e Caneppele Ltda
Funcional Contabilidade S/S LTDA
Fungeo Fundações e Geologia Ltda
Galatas Construtora Ltda
Galvanaço Calhas Ltda
Garra Costruções e Empreendimentos Imobiliários
GD2 Administradora de Obras Ltda EPP
GDPLAN Construtora e Terraplanegem Ltda - EPP
Gelson Antonio dos Santos Engenharia Eireli
Genesio Jose Roegelin e Cia Ltda
Glass Point Importação Exportação Ltda
Hanauer Construtora e Empreendimentos Ltda
Herdt e Martini Ltda
Hermes Construções Metálicas Ltda
I. Eng do Brasil Engenharia Ltda
Iguassu Engenharia e Construções Ltda
Impacto Construtora Eireli
Industria de Sinalizadores Folador
Ingenium Consultoria e Representações Ltda ME
J.E Construtora Ltda
Jet Engenharia e Construções Ltda
JHR Engenharia Ltda - ME
JMC Engenharia Ltda ME
Jose A de Oliveira Apolinario Engenharia Ltda
Jota Ele Construções Civis S.A
Jota Ele Construções Civis S.A
Kaiser Construtora e Incorporadora Ltda
Kammer Konstrutora Ltda
Krum Construções e Incorporações Ltda
L H  Boger Tecnologia em Elevação
Lajes  Patagônia Indústria e Comércio Ltda
Largo Engenharia e Construção Civil Ltda
Lauxen & Uhry e Cia LTDA
Lever Protensão Ltda
Liotto Obras e Pavimentações Eireli
LM Projetos e Execução Ltda
Luciana Fernandes dos Santos - Pinturas
M.L.P. Gonçalves e Cia Ltda
Marassi Incorporação e Construção Ltda
Marcia Mota do Prado ME
Marcos Monteiro Pinturas
Margran Engenharia Construtora e Incorp. Ltda
Marques & Scalabrin Engenharia Ltda
Marsu Piscinas Ltda
Marv Empreendimentos Ltda -
Mazzuti Construções Ltda
Mega Construção Civil e Serviços Elétricos Ltda
Menezes e Dias Construtora Ltda
Metalúrgica Hermes Ltda
Metalúrgica Pauletto Ltda
Mettaeng Construtora de Obras Eireli
Milano Junior Construtora Ltda
MLROSSETTO Engenharia Ltda - Me
Mozione Equipamentos Ltda ME
MV Engenharia Ltda - ME
MVL Engenharia e Construções Ltda
N C Muller Construções Ltda
N. Dalmina Construções Ltda
N3 Negócios e Investimentos Ltda
Nastas - Engenharia e Construções Ltda
Natucci Engenharia Civil Ltda
NR Engenharia Ltda
Pablo Rodrigo S. Lazarini Engenharia Eireli
Pauletto, Pauletto e Cia Ltda
Personal Serviços de Pavimentação Eireli
Pessi Instaladora Hidraulica Ltda
Pilar Distribuição, Importação e Exportação Ltda
Pinheiro e Kempner Instalações Eletricas Ltda
Pisossul Engenharia, Construção, Indústria e Comer
Plano Engenharia Ltda - EPP
Pontualed Comércio de Mat. Elétricos Ltda
PPN Construções Ltda
Proenerg Engenharia Ltda
Promais Construção Civil Ltda
Prospecto Terraplenagem Eireli
R J Fernandes LTDA
RAWI Engenharia Ltda
RD Max Construtora Eireli EPP
Refritec Refrigeração Ltda ME
Reinsten & Vilas Boas Engenharia e Empreendimento
Rodenge Engenharia e Construções Ltda
Rodrigo Truccolo Engenharia Ltda
Roegelin Montagem de Estruturas Metálicas Ltda
Roso e Maran Ltda ME
RPM Elevadores
RRJ Construções Ltda
RRJ Montagens de Estruturas Pré Moldadas
S R L Acabamentos Ltda
S.H. da Silva - ME
S.V Vendramin e Cia LTDA - ME
Samp Construtora de Obras Ltda
Sato Construções Ltda
Schwab e Bieger Engenharia Ltda
Selzler Arquitetura e Engenharia Ltda
SET Construtora Ltda
Setti Engenharia Civil e Cia Ltda
Soligo Construções Civis
Sollis Incorporadora e Construtora Ltda
Sologeo Fundações Especiais Eireli
Souza Costa Construção Civil Eireli
Speed Industria e Comercio de Portas Ltda
Sudoeste Com. de Ferro e Aço Ltda.
Szymanski e Favero Construções Ltda
T.S.I Incorporadora e Construtora Ltda
Tallento Construtora de Obras Ltda
Taroba Construções Ltda
Tombini Arquitetura e Construções Ltda
Veber Energy Light - Consultoria em engenharia Ltd
Veloso Engenharia e Construção Civil Eireli - ME
Vendrame Construtora Ltda
Village Construções Ltda
Wust, Casarotto $ Cia Ltda ME
WZK Construções Eireli
Xerri e Noal Ltda
Zanette Engenharia e Empreendimentos Eireli - ME
Zênite Construção Civil Ltda

Representante
Pedro Campestrini

Rafael Augusto Carvalho Caneppele
Cristovão Sobocinski

Vinicius Lorenzi
Devonir Miguel Martins
Thiago Almeida Soares

Juliano da Silva
Gustavo Garnier Biagi
Gustavo Garnier Biagi

Gelson Antonio do Santos
Genesio José Roegelin
Joã Barreto Witwytzkyj
Paulo Cesar Hanauer
Matheus Diogo Herdt

Nédio Luiz Hermes
Leandro Donato Specia

Márcio Marcon
Lourival Miguel Martins

Marelise Folador
Everton Dagmar Porfirio

Carolina Ferreira Enomoto de Assis
Jorge Luis Ferreira Enomoto

Ricardo Célio Piovesan
Jonas Marcelo Chapuis

Jose Antonio Apolinario
João Luiz Felix Filho

João Luiz Felix
Vitor Antonio Kaiser
Jean Carlos Kammer
Edson Machry Krum
Lucas Henrique Boger

Ademir Matté
João Roberto Largo

Gerson Alexandre Uhry
Mauricio Andre Rietter

Dirceu Luiz Liotto
Leomar Pereira de Menezes

Luciana Fernandes dos Santos
Fabiano Bedin

Carlos Roberto Marassi
Marcia Mota do Prado

Marcos Monteiro
Cirineu Vacari

Marcelo José Marques
Marcos Roberto Nascimento

Rodrigo Boulos Notari
Claudir Mazutti

Paulo Gaspar da Silva
Algacir da Silva Dias Filho

Anori Hermes
Jacqueline Evelin Pauletto

Carlos Eduardo Vendel
Bernardo Milano Junior
Matheus Luiz Rossetto

Danielle
Maycon Borges de Morais

Marcos Vinicius Largo
Nathalia Muller
Nestor Dalmina

Joni Paulo Varisco
Flavio Nabih Nastas

Antonio Paulo Galvão Natucci
Elmir José Vallejo Ribeiro

Pablo Rodrigo Skowronski Lazarini
Bruno Langaro Pauletto

Laerte Schneider
Adjalme Pessi

Ghassan Saifeddine
Waldi Romao Pinheiro

Vanessa Cristina da Cruz Ecker
Carlos Eduardo Vendel
Jose Roberto Kudlinski

José Luiz Parzianello
Julio Cesar Pereira Alves

Carlos Gomes
Ericson de Jesus Prestes

Roberto Juvencio Fernandes
Wilson José Schiavinato Junior

Alcides Pereira Maximo
Antonio Barrios

Mauricio Massao Koyama Vilas Boas
Antonio Carlos Rodrigues

Rodrigo Truccolo
Bruno Giehl Roegelin

Luan Alcides de Araujo Maran
Mauricio Antonio dos Santos

Rodolfo Rocha do Couto
Rodolfo Rocha do Couto

Silvio Renato Nardino
Silvio Henrique da Silva

Silvia Vanessa Vendramin
Paulo Gustavo Gorski
Oscar Yoshimasa Sato

Diego Bieger
Michel Selzler

Raules Antonio Vingra Fantin
Roberto Setti

Robson Soligo
Geovanne Ricardo Stange Ghizoni

Luzia Carmem Calijuri
Natuani De Souza Costa

Maike Henrique Movoginski
Amadeu Eduardo

Rodrigo Anastacio Favero
Jair Luciano  Schimitt

Denilson José Gonçalves
Renato Pena Camargo

Anestor Tombini
Luana Veber

Eliton Roberto Veloso
Marcelo Paulo Vendrame

José Vidal Boaretto
Sergio Casarotto

Rosane Dal Bosco
Anna Cláudia Xerri

Michel Carleto Zanette
Jair Carlos Sorbara

Cidade
Cascavel

Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Toledo

Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Cascavel

Assis Chateaubriand
Assis Chateubriand

Cascavel
Cascavel
Cascavel
Curitiba
Cascavel
Toledo

Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel

Medianeira
Cascavel
Cascavel
Toledo

Corbélia
Cascavel
Cascavel
Realeza
Curitiba
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel

Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Realeza
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Toledo

Cascavel
Céu Azul
Cascavel
Cascavel
Cascavel

Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Cascavel

Pato Bragado
Foz do Iguaçu

Guaira
Cascavel

Foz do Iguaçu
Realeza
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Toledo

Cascavel
Cascavel
Toledo

Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel

São Miguel do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Toledo

São Miguel do Iguaçu
Tupassi

Cascavel
Francisco Beltrão

Maringá
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Toledo
Realeza

Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Toledo

Palotina
Curitiba
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Toledo

Cascavel

Telefone
04532265647
04531985457
04532255342
04533246102
04530966260
04530974017
04530355300
04530380320
04530380320
04584048171
04599713266
04532221044
04599714564
04599310286
04532249092
04599230445
04535230400
04598212573
04532243535
04541019890
04435284355
04535284355
04530391943
04584246144
04599470026
04533218500
04533218500
04530542807
04535230981
04532220039
04530371885
04532641192
04532234347
04532250400
04530553045
04532421440
04532243636
04599288663
04635433865
04131344000
04532284432
04599767786
04532268724
04599338417
04599173342
04535247752
04533269302
04533271040
04598104320
04532249092
04532256355
04535433758
04532225373
04530396566
04533231948
04530552107
04532237076
04591541159
04532251234
04599940003
04530351139
04535233983
04532246659
04584075639
04532256355
04599207616
04535724528
04420360062
04588253472
04535238036
04635433758
04533065600
04532246494
04532279494
04530960707
04530395736
04535227006
04530541965
04599989282
04530374620
04598548578
04533221421
04598183600
04591444382
04530352500
04532223094
04599320960
04599320960
04530381541
04533267868
04532250884
04535651183
04532253477
04588266899
04599121800
04535652433
04599191272
04599172403
04630572522
04432621009
04532232284
04533065191
04532284590
04530392824
04532521520
04635432549
04535770006
04532266967
04599839713
04530553543
04536491083
04130227779
04532220988
04532279097
04530372510
04532520179
04584041014

Atividade Principal
Construção Civil

Construção de Edificios
Atividades de Contabilidade

Assessoria Geológica / Fundações
Obras de Alvenaria

Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Construção de Edificios
Administração de Obras

Engenharia Civil
Construção Civil

Fabricação de esquadrias de metal
Comércio varejista e atacadista de materiais para

Engenharia Civil
Serviços de Arquitetura

Fabricação de Estruturas Metálicas
Impermeabilização em obras

Construção Civil
Obras de Alvenaria

Fabricação de equipamentos p/ sinalização e alarme
Treinamento e Desenv. Profissional

Construção Civil
Construção de edíficios

Projetos
Construção de Edificios
Serviços de Engenharia

Construção Civil
Construção de edificios
Construção de edificios

Construção Civil, Obras de Saneamento, Calçamento
Construção Civil

Fabricação de maquinas, equip. e aparelhos p/ elev
Pré Moldados

Ind Construção Civl
Construção Civil

Construção de Edifícios
Construção de Rodovias

Construção Civil
Serviços de pintura de edificios em geral

Fabricação de artefatos de cimento P/ Construção
Incorporação de empreendimentos

Construção de edificios
Serviços de pintura

Construção de Edificios
Serviços de Engenharia Vistoria e Pericia Tecnica

Obras de Alvenaria
Incorporação de Empreendimentos Imobiliarios

Construção Civil
Instalações e Manutenções elétricas, reformas

Construção de edificios
Fabricação de Estruturas Metálicas

Fabricação Estruturas Metálicas
Construção de Edificios
Obras de terraplenagem
Construção de Edifícios

Fabricação Estruturas Metalicas
Construção

Construção de Edificios
Aluguel de outras maquinas e equipamentos comercia

Construção Civil
Atividades de Intermediação e agenciamento de serv

Planejamento de Obras e Serviços de Engenharia
Construção/Incorporação

Construção de reservatório de água
Desenvolvimento de Projetos Estruturais

Fabricação Estruturas Metálicas
Construção de edificios

Instalações hidraulicas, sanitarias e de gás
Comercio Atacadista de materiais de construção

Instalação e manutenção elétrica
Serviços de Engenharia

Construção de Edifícios/Obras Públicas
Comércio atacadista de material elétrico

Construção Civil Pre Moldados de Concreto
Instalação e Manutenção Elétrica

Construção de Edificios
Prestação de serivços de terraplanagem

Comercio atacadista portas, rodapés e afins
Construção de Edificios

Obras de Alvenaria
Com.  varejista especializado de eletrodomésticos

Construção de Edificios
Construção Civil

Incorporação de Empreendimentos Imob.
Serviços combinados de escritório e apoio adm

Obras de fundações
Comércio atacadista de peças

Serviços especializados para construção
Obras de Montagem Industrial

Instalação de portas, janelas, tetos e divisorias
Comercio atacadista material construção

Contruções Civis e Serviços De Perfurações
Construção de ferrovias e rodovias

Serviço de Fundações
Serviços de engenharia
Serviços de Engenharia

Construção em geral
Projetos e Execução de Obras

Construção de Edificios
Incorporação de empreendimentos

Obras de Fundações
Construção de Edifícios

Fabricação de esquadrias de metal
Comércio de Ferro e Aço

Engenheiro
Construção Civil

Const de Edificaçoes e Resid e comer
Construção Civil

Projetos e Construções
Serviços de engenharia

Construção Civil
Construção de Edificios

Construção Civil
Construção  de imoveis e Obras de engenharia em Ge

Assessoria de Obras na àrea de Construção Civil
Construção de edifícios e incorporação

Construção de Edificios
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Fale com a gente:

FUNDANDO COMPROMISSOS
COM RESPONSABILIDADE.

www.fundati.com.br

45 3035-2500
BR 277, Km 596 - Anexo ao Posto Ipiranga - Cruz Grande - Cascavel/PR

Av. Parigot de Souza - Anexo Posto Muraro - Toledo/PR

fundati@fundati.com.br

siga-nos nas
redes sociais

A Fundati é especializada em projetos, gerenciamento e 

execucação de fundações profundas com estacas e sondagem 

de reconhecimento de solo e rocha. Com soluções inovadoras e 

arrojadas! Venha para a Fundati e conheça  nossas soluções.
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