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A salvação vem do
cooperativismo

OESTE
As principais gigantes do agronegócio regional superam a crise e
anunciam investimentos para os próximos três anos que
ultrapassam a cifra de R$ 2 bilhões. Parte deste dinheiro movimenta consideravelmente a cadeia produtiva da construção civil
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PALAVRA DO PRESIDENTE

DESAFIOS
PÓS-PANDEMIA

Presidente Ricardo Lora

Passado o momento mais crítico de uma
pandemia avassaladora e que ainda está
em curso, a construção civil tem à frente
uma série de desafios a destrinchar. Nunca foi necessária tamanha união em torno
de uma causa: a reconstrução da economia e consequente retomada do desenvolvimento.
Por isso, mais uma vez, a construção civil
é peça fundamental neste processo. No
entanto, ainda estamos avaliando os reflexos da quarentena estendida e todas as
suas consequências. São situações distintas, mas que, avaliadas no contexto geral,
causam extremo impacto ao setor e ainda
suscitam interrogações.
O aumento de preços de insumos e a dificuldade na obtenção de matéria-prima
são dos mais impactantes desses efeitos
colaterais e consequências econômicas
e conjunturais do novo coronavírus. Assim, toda cadeia produtiva acaba sendo
impactada quando dois ou três insumos
de extrema relevância, como aço e cimento, são submetidos a reajustes fora do padrão, provocando efeito dominó. O Sinduscon Paraná Oeste, por intermédio dos
comitês técnicos, trabalha diuturnamente para equacionar essas problemáticas,
sempre em consonância com as diretrizes
apontadas pela Cbic (Câmara Brasileira
da Indústria da Construção) e levando
em consideração a realidade e as peculiaridades locais.
E é falando em questões do nosso espaço
territorial e sobre os destinos políticos que
estão em discussão neste momento que o
Sinduscon Paraná Oeste, atendendo a necessidade das empresas associadas, optou
por colaborar com o enriquecimento dos
planos de governo que ora estão em pauta. Para isso, encaminhou a candidatos

(as) a prefeito (a) uma série de sugestões,
apontamentos e observações diversas que
certamente contribuirão para o desenvolvimento sustentável e harmônico das
nossas cidades.
Exercer com plenitude de direitos e deveres a política é uma necessidade não
apenas de quem gere a administração pública, mas das pessoas de uma forma em
geral, e especialmente a classe produtiva,
empresários, empreendedores e gente que
tem visão de futuro. Neste debate entra,
necessariamente, os princípios do compliance, da ética e de padrões de gestão
empresarial alinhados com a transparência de atos exigida pelos novos tempos.
O Sinduscon Paraná Oeste, ao lado de
outras entidades do G8, está atento a
este debate e contribuindo para que tenhamos, em Cascavel, uma legislação
exemplar, que sirva e contemple a todos,
indistintamente, e que seja altamente
proveitosa para o interesse público. Com
responsabilidade, estamos participando
de um debate que trará reflexos positivos
no futuro, tenho plena convicção disso.
Enquanto isso, trabalhamos com afinco
para fazer a nossa parte na retomada da
economia, com responsabilidade, distanciamento social, novas regras de etiqueta
e vigilância extrema. São lições que ficam
e devem permanecer neste novo normal
que nos aguarda.
E é sempre bom lembrar, vamos manter
cuidado com as pessoas que estão próximas a nós, especialmente idosos e crianças. No canteiro de obras, sigamos firmes
no propósito de manter o fortalecimento
de planos de contingenciamento, o aprimoramento da comunicação virtual e das
vendas digitais e outras ferramentas que
estão antecipando o futuro.

5

Terceiro Trimestre 2020 | Sinduscon Paraná Oeste

 




ANÚNCIO

   
       
      



  
 

80 36

 

 




0,3%

  

      
    
     

41

3253-5446

  


    

         
   


      

 

6

Sinduscon Paraná Oeste | Terceiro Trimestre 2020

AGENDA
OUTUBRO/2020
01/10/2020
06/10/2020
08/10/2020
13/10/2020
15/10/2020
15/10/2020
20/10/2020
23/10/2020
26/10/2020
27/10/2020
30/10/2020

Reunião CRS - Cascavel
Oficina Presencial Planejamento Estratégico - SINDUSCON
Reunião COINFRA - Cascavel
Reunião Diretoria Executiva - Cascavel
Curso: NR-35 - Trabalho em Altura Cascavel
Encontro de Rh’s - Foz do Iguaçu
Reunião CPRT - Cascavel
Treinamento Admissional Coletivo – On Line
Reunião Diretoria /Associados
Reunião COMAT - Cascavel
Curso: NR-35 - Trabalho em Altura - Foz do Iguaçu

NOVEMBRO/2020
09/11/2020
17/11/2020
18/11/2020
19/11/2020
19/11/2020
20/11/2020
23/11/2020
26/11/2020
27/11/2020
27/11/2020
27/11/2020
30/11/2020

Reunião Diretoria Executiva - Cascavel
Reunião CMA - Cascavel
Encontro de Rh’s - Cascavel
Reunião CII - Cascavel
Treinamento Admissional Coletivo – On Line
Curso: NR-35 - Trabalho em Altura - Cascavel
Reunião Diretoria /Associados - Cascavel
Reunião Desburcratização - Cascavel
Treinamento Periódico Coletivo - Cascavel
Treinamento Periódico Coletivo - Toledo
Treinamento Periódico Coletivo - Foz do Iguaçu
Reunião COINFRA - Cascavel

DEZEMBRO/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
10/12/2020

Reunião COMAT - Cascavel
Reunião CRS - Cascavel
Reunião CPRT - Cascavel
Treinamento Admissional Coletivo - Cascavel
Reunião Diretoria Executiva – Cascavel
Curso: NR-35 - Trabalho em Altura - Cascavel

Em decorrência da instabilidade do momento, a agenda pode sofrer alterações.
Entre em contato com o Sinduscon para confirmar.
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COM A ALDEIA, FAZ!
anuncie - assine

leia & transforme
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QUANDO O MESTRE DE OBRAS FAZ TODA A DIFERENÇA

QUANDO O MESTRE DE OBRAS
FAZ TODA A DIFERENÇA
Realizar, com excelência, o trabalho de supervisão e controle de um canteiro de
obras, servindo de elo entre a empresa, o cliente e a equipe, é apenas uma das inúmeras atribuições do mestre-de-obras, profissional dos mais importantes e respeitados do setor da construção civil. Conversamos com três deles, que atuam em
empresas associadas ao Sinduscon Paraná Oeste, para entender como esses profissionais lidam com os desafios do dia a dia e a forma como enxergam a profissão.

JOSÉ APARECIDO TILLVITZ MARTINS
Natural de Catanduvas, José Aparecido Tillvitz Martins tem 47 anos, é
casado com Salete e pai de três filhos:
Rafael, Emanuel e João Eduardo.
Atua na construção civil desde 1990,
na Tarobá Construções, de Foz do
Iguaçu, uma das mais tradicionais
empresas do ramo na região de Fronteira. Carpinteiro de ofício, já atuou
em várias frentes, o que lhe confere
um conhecimento amplo sobre os
ciclos de uma obra. Hoje, trabalha,
com muito orgulho, como mestre-de-obras. “Encaro com tranquilidade a rotina do dia a dia. Faço o serviço
há tanto tempo que já não vejo dificuldades. Além disso, gosto do que
faço. A lida do dia a dia nos ensina
a fazer na prática. A escola dá o norte, mas é aqui, na obra, onde muitas

vezes precisamos resolver problemas
que só com experiência é possível”,
observa. Segundo ele, liderança é
uma conquista a ser alcançada todos
os dias. “Para ser um bom líder, você
deve ser confiável. A equipe deve
sentir isto em você: ser responsável
nas decisões e amigo de todos. Todos
precisam se sentir bem trabalhando
com você”, relata. Segundo José Aparecido, é fundamental buscar a permanente qualificação e atualização
nos procedimentos. “A construção
civil evolui constantemente. Quem
não busca aprimoramento, fica para
trás”, define. “Goste do que você faz.
Faça com excelência o seu trabalho e
busque sempre se atualizar. Absorva
as experiências da sua equipe, porque
todos têm algo a ensinar. Seja hu-

milde e não tenha vergonha de não
saber fazer tudo. Aprenda todos os
dias, porque sempre tem alguém que
pode fazer diferente”, entende ele.
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ADRIANO GRITTEN
Nascido em Cascavel, Adriano Grithen, 41 anos, é casado com Sônia e pai de um filho, Cleiton. Ele
trabalha na construção civil há 30
anos. Atualmente é mestre de obra
na Construtora Bastian e Lora.
Já foi pedreiro, carpinteiro, armador até chegar a mestre-de-obras.
“Sempre com responsabilidade, competência e foco na qualidade da obra”,
define. Para Adriano, um líder deve
ter uma atitude íntegra em relação à
empresa e sua equipe, bem como ser
comunicativo, ter capacidade de delegar funções, respeito dos funcionários e respeitá-los, e ainda: manter a
organização total da obra. “Todo dia
a gente aprende alguma coisa nova

na obra”, explica. Para ele, buscar a
qualificação permanente é um compromisso que todo mestre-de-obras
deve ter. “Com a modernidade precisamos estar sempre nos atualizando. Com os materiais de construção
sendo inovados todos os dias e diante do aparecimento de novos tipos
de maquinas modernas, que facilitam o trabalho na construção civil”.
Ele deixa um recado otimista aos
profissionais que estão começando
na carreira e almejam, um dia, chegar a mestre-de-obras. “É preciso ter
determinação, vontade de aprender,
responsabilidade e confiança”, diz.

VALDECIR DE JESUS
Nascido em Campo Mourão (PR),
Valdecir de Jesus, 54 anos, é casado
com Maria e pai de três filhas: Simone, Fabiana e Fabrícia. Ele trabalha
na construção civil desde 1984 e a
empresa onde trabalha atualmente
é a Wust & Casarotto/Nastás/NBC.
Começou como servente de pedreiro e, após dois anos, foi classificado
para armador de ferragem. Em janeiro de 1992, foi registrado como
mestre de obras (seu primeiro registro). Desde então, executou mais de
600 mil metros quadrados de obras
em todo o Sul do Brasil. Ele encara
de maneira natural o desafio diário
de liderar uma equipe. “É necessário
ser confiante e confiável, ter muita
responsabilidade em tudo o que fizer e procurar sempre trabalhar em
equipe, passando confiança para
cada tarefa a ser executada no canteiro de obra”, considera. Segundo ele,
um líder deve ser a síntese de oito
qualidades: honestidade, capacidade
de delegar, comunicação, confiança,
comprometimento, criatividade, sen-

so de humor e pensamento positivo.
Conforme Valdecir, a lida do dia a
dia ensina muito mais que os bancos
escolares. “A diferença do dia a dia
no canteiro de obra é que você vai
trabalhar a vida toda e nunca vai se
formar, vai estar em constante aprendizado. Sempre terá uma obra diferenciada da outra e ela nos ensinará
coisas novas todos os dias, enquanto
em bancos escolares, você se formará em cinco anos, mas quando inicia
o seu trabalho na obra, você vai ver
que a realidade é outra e a cada dia
você terá uma nova experiência a
cada obra que você executar”, entende. Buscar o aprimoramento constante, na sua opinião, é fundamental. “O aprimoramento profissional é
algo que todos sabem ser importante
para sua carreira profissional e para
a empresa onde trabalha. Por isso,
nunca deixe de se profissionalizar a
cada dia. Nunca devemos achar que
já aprendemos tudo que a profissão
tem a nos ensinar. Devemos sempre
ter um espaço para aprender coi-

sas novas, melhorando a cada dia.
O mestre-de-obras dá o seguinte
recado aos novos profissionais que
estão surgindo no mercado. “Ser
mestre-de-obras é uma profissão
desafiadora, que exige muito foco e
determinação. Você que está começando e pensa em ser mestre-de-obras, está fazendo uma ótima escolha
profissional. Lembre-se: seja responsável, seja diferente e tenha comprometimento com o seu trabalho.
Quem faz o seu trabalho com amor,
faz o máximo possível, quem faz por
obrigação, faz o mínimo possível”.
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INDICADORES

CUB - SINDUSCON PARANÁ OESTE
ANO

MÊS

INDICES

MÊS

ANO

12 MESES

2020
2020
2020

JUL
AGO
SET

1627,27
1654,21
1685,93

0,26
1,66
1,92

1,28
2,96
4,93

2,95
4,28
6,15

CUB - SINDUSCON PARANÁ
ANO

MÊS

INDICES

MÊS

ANO

12 MESES

2020
2020
2020

JUL
AGO
SET

1620,01
1626,97
1646,68

0,29
0,43
1,21

1,66
2,10
3,33

2,80
2,88
3,94

Obs: *CUB Calculado pela Norma 12.721/2006

CUB - SINDUSCON PARANÁ OESTE - DESONERADO
ANO

MÊS

INDICES

MÊS

ANO

12 MESES

2020
2020
2020

JUL
AGO
SET

1531,03
1555,85
1587,58

0,28
1,62
2,04

1,37
3,01
5,11

3,13
4,40
6,40

CUB - SINDUSCON PARANÁ - DESONERADO
ANO

MÊS

INDICES

MÊS

ANO

12 MESES

2020
2020
2020

JUL
AGO
SET

1495,83
1502,78
1522,49

0,31
0,46
1,31

1,68
2,15
3,49

2,93
2,99
4,13

INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC
ANO

MÊS

INDICES

MÊS

ANO

12 MESES

2020
2020
2020

JUL
AGO
SET

799,589
805,356
814,701

1,17
0,72
1,16

2,93
3,67
4,87

4,29
4,60
5,32

ANO

MÊS

INDICES

MÊS

ANO

12 MESES

2020
2020
2020

JUL
AGO
SET

810,083
832,313
868,442

2,23
2,74
4,34

6,71
9,64
14,40

9,27
13,02
17,94

IGPM
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INFLAÇÃO PÓS-PANDEMIA
ATINGE EM CHEIO OS
CANTEIROS DE OBRAS
As vendas de materiais de construção registraram crescimento de 22,7% em relação a agosto do ano passado,
segundo pesquisa de comércio do IBGE. Em contrapartida, os aumentos nos insumos atingiram em cheio o
setor. Alguns produtos chegaram a acumular alta de até
35% para algumas indústrias. Foi o caso do aço. Muitas
usinas tiveram de fechar seus fornos e venderam seus
estoques. Espera-se um novo reajuste para novembro
nos distribuidores. Outros insumos também tiveram
aumento. Em agosto, o tijolo subiu 9,32% depois de uma
alta de 4,13%, em julho. Com o cimento, os preços se
elevaram 5,42% no mês passado ante 4,04%, em julho.
Desde os tijolos, cerâmicas, até tubos e conexões, ferro, material básico para dar suporte a
qualquer edificação, itens para acabamentos, todos estão com disponibilidade bem limitada.
O custo dos materiais é apenas um dos componentes do CUB na construção civil, que compreende
ainda a mão de obra, despesas administrativas e gastos com aluguel de equipamentos. Além da queda na

produção, pesaram na alta de preços a desvalorização do real ante o dólar e o aumento das exportações.
De acordo com o engenheiro civil Ricardo Parzianello, vice-presidente do Sinduscon Paraná Oeste,
as altas constantes vêm causando sérios prejuízos ao setor. “Temos recebido diversas denúncias
das construtoras e empresas ligadas ao setor, justamente num momento de início da retomada das
atividades, os fabricantes dos materiais de construção resolveram elevar seus preços totalmente
fora da realidade da inflação atual no país”, destaca.
Uma pesquisa realizada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), em 25 estados no mês
de julho, revelou que em meio à pandemia, construtoras de todo o país tiveram elevados seus custos de produção em decorrência da alta de preços.
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Em recente reunião on-line do Comitê Empresarial da
Construção (Cecon) do Crea-PR, a preocupação com
o aumento dos materiais se tornou latente. “Está em
estudos a criação de uma cooperativa, como já existiu
no passado no Paraná e atualmente está em funcionamento em Santa Catarina, para compras conjuntas, o
que permite a aplicação de preços mais competitivos”,
observa o empresário José Luiz Parzianello, presidente do Conselho Superior do Sinduscon Paraná Oeste.
“O aumento dos preços dos materiais pressiona o
custo da obra em relação à venda, prejudicando a lucratividade prevista pelas empresas. Mas, pior que
a alta de preço é o desabastecimento e a demora na
entrega dos produtos”, afirma o engenheiro civil Ricardo Lora, presidente do Sinduscon Paraná Oeste.
Segundo ele, o aumento de preços dos materiais trouxe dificuldade para os construtores, que fazem vendas
antecipadas de imóveis com os preços pré-fixados,
por meio de financiamentos. “Os contratos de venda
de apartamentos firmados entre as construtoras e os

compradores, especificamente os produtos econômicos (Minha Casa, Minha Vida) e standard financiados
por agentes financeiros, são fixos e irreajustáveis. Portanto, não cabem alinhamentos de preço”, comenta.
Outro aspecto diz respeito aos mais de R$ 70 bilhões de
auxílio emergencial oferecidos pelo governo federal a
famílias de baixa renda. Muitos dos beneficiários utilizaram o dinheiro em pequenos reparos que precisavam
ser feitos em casa. Com a pandemia e o isolamento social,
as pessoas passaram a olhar mais para suas residências e
consertar, colocar antigos planos em prática. Somado a
isso tudo, estão as baixas taxas de juros para quem tem
recursos investidos, fazendo os investidores migrarem
novamente para o segmento de imóveis. A pandemia
também afetou em cheio a produção. Com as fábricas
com a maior parte dos seus profissionais sem trabalhar
por conta dos riscos do contágio, a produção despencou.
Assim, a conta não fecha com mais procura e menos oferta e o que se tem visto, de sobra, é o desabastecimento.

CIMENTO
Desde 24 de agosto, no Paraná e em Santa Catarina, a saca de 50 quilos
teve um reajuste de R$ 1,20, que está sendo aplicado para todos os segmentos. Segundo a Votorantin, uma das principais empresas do setor, o reajuste ocorreu em função do aumento contínuo de custos variáveis de produção.
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LOUÇAS
Dado o cenário inflacionário atual, altamente impactado
pela desvalorização cambial e aumento dos custos de fretes,
os custos de produção foram significativamente onerados na
indústria de metais e louças sanitárias. A empresa Deca, por
exemplo, reajustou em julho os seguintes itens: louças sanitárias (aumento médio de 5,5% em todas as linhas) e metais sanitários (aumento médio de 7,5% em todas as linhas).

PVC
Nos últimos meses, a demanda mundial pela comoditie PVC aumentou consideravelmente, elevando o valor em dólar em aproximadamente 12,5%. A variação cambial de janeiro até agosto desse
ano, na ordem de 35%, desencadeou uma alta expressiva nos preços da resina PVC no mundo. Não bastasse isso, o mercado internacional vive um momento de falta de resina de PVC, com as indústrias de base reduzindo a oferta do produto, cancelando pedidos
e, por vezes, programando entregas para mais de 90 dias. Isso tem
levado várias indústrias a terem que parar a produção por falta de
matéria-prima. Incluem-se nessa crise de oferta de matéria prima
os setores de tubos e conexões, fios e cabos, eletrodutos, forros, portas sanfonadas e outros produtos derivados dessa matéria prima.
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DUPLICAÇÃO VAI CHEGAR

DUPLICAÇÃO
VAI CHEGAR
AO TREVO SÃO
JOÃO DO OESTE

Está prevista para novembro a abertura dos editais
de licitação para obras de duplicação de aproximadamente seis quilômetros da BR-277, entre o posto da
Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o trevo do distrito de São João do Oeste. O investimento será na ordem de R$ 80 milhões. O projeto original, elaborado
com recursos da Associação Comercial e Industrial
de Cascavel (Acic) e doado ao Estado, foi entregue
pela Ecocataratas, concessionária que administra a
rodovia, em razão do acordo de leniência com o Ministério Público Federal (MPF). A obra vai completar outro trecho, já duplicado e em funcionamento,
de 3,2 quilômetros, entre os quilômetros 580 e 583
da rodovia, do Trevo Cataratas até o posto da PRF.
Emblemática e controversa, a obra foi anunciada ainda
em setembro de 2017, pelo então governador Beto Richa, mas acabou não saindo do papel por exigência de
degrau tarifário por parte da concessionária. A notícia
causou decepção. Duas perdas em menos de um ano,
já que a duplicação entre Cascavel e Corbélia também
foi riscada da lista de prioridades. Por outro lado, os
investimentos em outras regiões do Estado continuaram a todo vapor, como por exemplo, a duplicação da
BR 376, de Paranavaí até o Mato Grosso do Sul. “A obra
resolve um gargalo que há muito tempo a cidade necessita”, relata o governador Ratinho Jr. “Elegemos como
prioridade a infraestrutura. O Paraná ficou muito tempo sem ter grandes investimentos nessa área. Remodelamos o Anel de Integração, com a inclusão de trechos
estaduais, em processo que está em estudo pelo gover-

no federal, e estamos pensando no ramal ferroviário,
fundamental para dar ganho em escala para a região
Oeste”, afirma o governador. “Temos esse foco na infraestrutura porque o agronegócio é nossa vocação”, diz.

“Temos esse
foco na
infraestrutura
porque o
agronegócio é
nossa vocação”
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FORTALECER A
ECONOMIA REGIONAL
É UM DESAFIO
NA PÓS-PANDEMIA
Considerada a mais grave crise sanitária desde a Gripe Espanhola, de 1918, a pandemia causada pelo
novo coronavírus atingiu cerca de 190 países e territórios, deixando até o momento um saldo de aproximadamente 800 mil mortos em todo o mundo.
Os impactos da pandemia para a economia internacional, segundo analistas, estão sendo intensos – há
uma significativa desaceleração do crescimento mundial e, no melhor dos cenários, uma recessão global em 2020, segundo as projeções menos otimistas.
O Brasil, por exemplo, prevê queda recorde entre 5 a 10%
do PIB. Diante deste cenário, é necessário voltar olhar
para a realidade da região Oeste do Paraná, base territorial

do Sinduscon Paraná Oeste, e seus 50 municípios, tendo
à frente as metrópoles Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo
e a força dos demais médios e pequenos municípios.
“Entender que é necessário fortalecer vínculos intermunicipais e priorizar a compra, aquisição de produtos e
serviços, de empresas daqui, fortalece a manutenção de
importantes postos de emprego”, destaca o engenheiro civil Ricardo Lora, presidente do Sinduscon Paraná Oeste.
Ouvidas pela Revista Construção Oeste, lideranças regionais das mais distintas e expressivas entidades da sociedade civil organizada defendem o fortalecimento da economia doméstica como principal
ferramenta para a retomada do desenvolvimento.

Sandro Valpiana, presidente da Amic

“O empresário, mais uma vez, precisa se virar sozinho, por não pode sequer contar com apoio
do poder público. A dificuldade no acesso ao crédito me preocupa. Muito foi anunciado durante a pandemia que os pequenos empresários teriam acesso a linhas de crédito baratas e de
amplo alcance. No entanto, as modalidades até agora oferecidas são limitadas, atingem públicos reduzidos não contemplam a totalidade desse público-alvo. Além disso, as linhas possuem
obstáculos intransponíveis. Quem tem acesso ao crédito, na maior parte das vezes, acaba não
precisando do financiamento. O risco bancário, ou speed, prevê a necessidade de obtenção de
garantias reais, negativas, etc. Uma empresa que fatura cerca de R$ 80 mil por ano, por exemplo, enfrenta muita dificuldade e muitas vezes não possui todas essas garantias exigidas. No
entanto, a crise também gera as oportunidades. Enquanto uns choram, outros vendem lenços.
É preciso construir uma capacidade de resiliência, ser mais forte. Dobrar, mas não quebrar. É
preciso mudar o modelo, encontrar saídas para permanecer no negócio. Não será fácil, mas temos capacidade e acreditamos em nós mesmos”.

Michel Lopes, presidente da Acic

“Estamos trabalhando diuturnamente na recuperação econômica há pelo menos cinco meses. Conseguimos vislumbrar que essa retomada exige a atenção a alguns pilares básicos. O primeiro deles é de que o poder público tem papel fundamental. Quanto mais colocar obras públicas, maior
geração de renda vai beneficiar a aquela camada da população que mais precisa. O segundo pilar é
a conscientização da população em consumir no comércio local. Isso é importante para que possamos dar condições principalmente para as empresas de pequeno porte, as que mais foram afetadas
pela crise. O terceiro pilar é produzir ações pontuais a determinados setores da economia, acompanhando números e diagnósticos sobre a saúde de empresas mais atingidas, dentro dos respectivos
segmentos. Estamos retomando rodadas de negócios, virtuais, claro, para a aproximação de pequenos fornecedores de produtos e serviços junto aos grandes compradores, para que se ajudem mutuamente. As pequenas indústrias, por exemplo, estão enquadradas neste processo. Confiamos que
a economia de Cascavel sairá rapidamente da crise e logo modificará a curva. Alguns sinais já estão sendo dados: a quantidade de contratações já tem superado a quantidade de demissões. Somos uma região essencialmente agrícola e
esse fator nos favorece diante de outras regiões. Por isso, acreditamos que, até o início de 2021, a situação estará plenamente normalizada”.
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“Desde o início da pandemia, a Acit tem defendido o retorno das atividades econômicas, com os
devidos cuidados, porque acredita que saúde e economia andam juntas. Todos os segmentos que tiveram suas atividades liberadas apresentaram planos de contingenciamento, que foram analisados
e aprovados pelas autoridades competentes e devem ser cumpridos. O avanço alcançado é mérito
de toda sociedade que até o momento tem demonstrado que a lucidez e o bom senso devem continuar imperando para que continuemos no equilíbrio, visando a proteção à saúde das pessoas e dos
negócios. Ainda que as vendas tenham diminuído, a inadimplência também caiu, o que representa
fôlego na hora da retomada dos negócios do varejo. Em relação às consultas realizadas no serviço
de SPC, na comparação entre 2019 e 2020, a tendência era de crescimento, com o funcionamento
normal dos estabelecimentos comerciais. Contudo, nos meses em que houve suspensão das atividades não essenciais, o volume de consultas apresentou retração considerável, refletindo em uma leve queda no volume acumulado
no período das medidas preventivas da pandemia. A Acit acredita tanto na retomada do desenvolvimento que acaba de inaugurar um
novo espaço, o InovAcit, espaço que visa estimular o movimento de inovação, o surgimento de ideias e negócios e fortalecer o ambiente de tecnologia em Toledo, além de aproximar os quase quatro mil associados dos temas propulsores da transformação digital”.
Claudenir Machado, presidente da Acit

“A pandemia serviu para que os comerciantes dos pequenos municípios, principalmente aqueles com menos de 30 mil habitantes, acordassem para uma realidade simples, porém cruel. O consumidor quer pagar
menos, esteja onde estiver. E ele vai sempre a procura do preço mais em conta e das melhores condições
de mercado. Praticando preços mais caros que as cidades maiores, os comércios das pequenas cidades
acabam infringindo uma lei básica da economia. Então, quando compramos somente nos municípios
maiores, enfraquecemos os pequenos municípios como um todo. Por isso, a mudança tem que partir do
comerciante, e não do consumidor. É preciso haver uma revisão de valores, um replanejamento, uma inversão. É o comercio que precisa modificar esse mecanismo. Para isso acontecer, é necessária uma mudança de mentalidade, ir ao encontro do comprador. Assim a roda gira. E necessário acordar para a realidade
e entender o óbvio. Ressacados economicamente, o comércio padece, provocando assim o êxodo populacional. Quando estamos em um grande centro, as pessoas compram à vista e pedem desconto, simples
assim. Quem disse que na pequena cidade esse mecanismo não pode ser o mesmo? Qual a diferença, se os
insumos são iguais? Porque não utilizar o recurso da compra a vista para negociar o produto no atacado? Diante dessa nova realidade,
os pequenos comerciantes precisam dar-se as mãos e fazer compras conjuntas, tornando-se mais fortes e competitivos no mercado”.
Holdi Romer, presidente interino da Acamop

“Juntamente com outras instituições, as entidades ligadas ao meio empresarial estão batalhando pela
volta da normalidade. Aos poucos, vamos nos ajustando à retomada das atividades econômicas. Certamente, o setor educacional e o setor de turismo estão entre os mais penalizados. Sabemos todos que
o complexo turístico de Foz do Iguaçu foi muito afetado e a recuperação será longa e gradual. Percebemos, todavia que, a cada semana que passa, o índice de ocupação de leitos hospitalares cai, o que é
um bom sinal para a economia. A chegada em breve de uma vacina para combater o coronavírus pode
trazer muito mais segurança, principalmente para o setor de turismo, e uma retomada mais rápida da
normalidade. Todavia, é necessário estruturar as empresas para os dias de incerteza que virão e entender
os novos hábitos e necessidades dos consumidores. Ao longo desses meses, já fizemos vários ajustes,
reduzimos o tamanho das empresas. A maioria já se adaptou aos novos hábitos do consumidor. Outra
preocupação é quanto o acesso ao crédito, e consequentemente, a geração e manutenção de empregos”.

Alci Rotta Júnior, presidente da Caciopar e do Codesc
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A VOLTA POR CIMA DE
FOZ DO IGUAÇU
Em que pese a redução na movimentação turística,
primeiro setor afetado pela pandemia do novo coronavírus, e os fechamentos das fronteiras com o Paraguai e a Argentina, fatores que atingiram em cheio a
economia de Foz do Iguaçu, a situação da Terra das
Cataratas começa a ficar mais promissora, com importantes obras estruturais que estão em andamento
e que preparam a cidade para os desafios do futuro.
Uma delas é a construção da segunda ponte entre o
Brasil e o Paraguai, cujas obras estão avançadas e correspondem a mais de 20% do cronograma. A previsão
é de que os trabalhos estejam concluídos em 2022 e que
a travessia seja, além de importante via e corredor de
desenvolvimento, um novo cartão-postal para a região.
Com 760 metros de extensão, a ponte será estaiada,
com 460 metros de vão, o maior vão da América Latina.
Mais de 350 funcionários trabalham atualmente no canteiro de obras. O ritmo está bem acelerado na margem brasileira do Rio Paraná, com estruturas bem visíveis, mas questões aduaneiras
atrasaram as obras no Paraguai, que ainda estão na
fase de terraplanagem e construção do dique de contenção contra eventual cheia. Essa diferença de cerca
de seis meses será recuperada nos próximos meses.
Outra obra relevante é a duplicação da BR-469, que vai

do Aeroporto Cataratas até o Parque Nacional do Iguaçu. O investimento será de R$ 139,4 milhões, sendo R$
136,3 milhões da Itaipu Binacional. O governo do Estado fará a licitação e a gestão da obra. A duplicação é considerada essencial para fortalecer o turismo regional e a
obra é uma reivindicação antiga da comunidade local.
Por sua vez, a ampliação da pista do Aeroporto Internacional, que será capaz de receber voos de outros continentes, como da Europa e Estados Unidos, também
possui extrema relevância. A pista tem 2.195 metros de

18

Sinduscon Paraná Oeste | Terceiro Trimestre 2020

A VOLTA POR CIMA DE FOZ DE IGUAÇU

comprimento por 45 metros de largura, e é considerada
curta para decolagem de voos de longa distância. Hoje
não é possível decolar com o tanque cheio, o que impossibilita voos diretos para os Estados Unidos e a Europa.
A nova pista terá 2,8 mil metros, 605 metros a mais
que a atual. Além disso, será aplicada uma camada de revestimento de Stone Matrix Asphalt (SMA),
que dá ganho de performance de 20% às aeronaves, o que permite autonomia de voos para locais como Miami, Nova York, Lisboa e Madri.
As obras incluem, ainda, melhorias na área de check-in,
ampliação das salas de embarque e desembarque, implantação de escadas rolantes, carrosséis de bagagem,
novos elevadores e quatro pontes de embarque (fingers).
Esse conjunto deve aumentar a capacidade do aeroporto de 2,6 milhões para 5 milhões de passageiros ao ano.
A construção de um novo atrativo turístico e fomentador da economia em pequena e média escalas, o Mercado Municipal de Foz do Iguaçu, também
pela Itaipu Binacional, e a transformação da Vila A
em bairro inteligente, são outras iniciativas que trarão impacto no curto e médio prazo para a cidade.

“deve aumentar a
capacidade do aeroporto
de 2,6 milhões para
5 milhões de passageiros
ao ano.”
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A ES C ADA PA R A
O P RO GR E S S O
D O PAR AN Á

O Sistema Fiep dedica seus serviços para fortalecer da microempresa
até a multinacional: Fiep defende o setor, fortalece e amplia os
negócios. Senai capacita do curso técnico até o ensino superior,
e promove tecnologia e inovação nas empresas. IEL desenvolve
a cultura da inovação e oferta a educação executiva para formar
gestores industriais. Sesi melhora a produtividade das equipes com
serviços de segurança e saúde, e oferece ensino médio internacional.
Saiba mais: sistemafiep.org.br/campanha

Walysson Gustavo Cruz Barros
Colaborador Insight Energy

Pela indústria, em todo o Paraná.
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SINDUSCON PARANÁ
OESTE CONTRIBUI
NA ELABORAÇÃO DE
PLANOS DE GOVERNO
O Sinduscon Paraná Oeste apresentou, como forma de contribuição, algumas sugestões que poderão ser utilizadas para enriquecer os planos de governo dos candidatos a prefeito. Desta forma,
a instituição se coloca à disposição das futuras Administrações
Públicas Municipais para atuar como elo entre o Poder Executivo e a Indústria da Construção, sempre com intuito de edificar parcerias duradouras e voltadas ao progresso das cidades.

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
- Institucionalização da parceria com o G8, no sentido
de promover e ampliar ainda mais o papel desempenhado pela entidade de classe que reúne as entidades
representativas da sociedade organizada, do atual
caráter meramente consultivo, para deliberativo e parte
integrante da política local de desenvolvimento, visando
sempre o fortalecimento da economia de mercado e os
valores do empreendedorismo;
- Gerar compromisso que resultará na união de esforços
para a retomada da economia local no período de pós-pandemia, buscando a adoção de medidas que fomentem o desenvolvimento, bem como a defesa da geração
do emprego e renda;
- Integrar ações de logística, mercadológicas e de fortalecimento da economia, com planejamento antecipado e discutido sobre execução de obras públicas de
relevância, como a recuperação de vias que interligam
os principais centros econômicos da região Oeste, bem
como estruturas públicas afins;

INDÚSTRIA IMOBILIÁRIA
- Criação de Grupo de Trabalho permanente, com participação do Sinduscon Parana Oeste, para discussões e
melhorias do Plano Diretor;
- Maior agilidade/melhorias na aprovação de projetos
pela vigilância sanitária;
- Plano diretor/Mobilidade Pós Covid;
- Continuidade e melhorias no IPC – Instituto de Planejamento de Cascavel;
- Implantação/utilização do BIM - Building Information
Modeling;
- Modernização na gestão administrativa; informatização de sistemas, integração de gestão.

MEIO AMBIENTE

- Criação de Grupo de Trabalho permanente com participação ativa do Sinduscon e AEAC nos processos de
revisão e elaboração de planos municipais de gerenciamento de resíduos da construção;
- Desburocratização/aprimoramento do Programa de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil –
PGRCC;
- Informatização/melhorias do sistema de comunicação
OBRAS PÚBLICAS
e rastreamento de veículos de transporte de resíduos;
- Criação e implementação de programas de incenti- Maior efetivo e capacitação dos fiscais de obras nos
vo para empresas/obras que gerarem menos resíduos:
quesitos de qualidade e normas de segurança;
- Modernização e reestruturação do setor de fiscalização “Programa obra limpa” ou “Projeto Resíduo Zero”,
podendo esse incentivo pode ser convertido em créditos
(obras públicas);
de potencial construtivo;
- Exigências de Qualificação Técnica e Econômica em
- Incentivo a construções sustentáveis;
editais de licitações;
- Implantação/utilização do BIM - Building Information - Política pública para reutilização dos agregados e reciclados em obras públicas.
Modeling nas obras públicas.
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COMITE JURIDICO - COMJUR

ÉTICA E
COMPLIANCE
O Comitê Jurídico (Comjur) do Sinduscon Paraná Oeste teve decisiva participação no amadurecimento de uma
ferramenta legal que disciplinará as
compras públicas doravante: o Projeto
de Lei 16/2020, subscrito por 12 vereadores da Câmara de Cascavel e que
estabelece a Lei do Compliance no ambiente de compras públicas, um avanço
e tanto para o setor. Todavia, o trabalho
não teria tamanho êxito não fosse a decisiva participação da entidade, e de outras do G8, na discussão do texto final.
A atuação da instituição foi de que
houvesse um maior debate com as
entidades interessadas na aprovação
da lei. O fórum de debates, realizado
no dia 23 de setembro, na Câmara de
Vereadores, foi uma vitória, pois conseguiu avanços significativos, já que o
dispositivo anterior só onerava o empresariado. Modificado, o texto trouxe
inovação e firmou um compromisso de
todos em favor da causa. De mãos dadas, de forma madura, os legisladores
ouviram as entidades que representam
a força produtiva e empreendedora e
se sensibilizaram com algo tão importante para a sociedade cascavelense.
Dessa forma, o Comjur, mais uma vez,
resguarda um dos compromissos mais
importantes junto às empresas associadas: a ética, valor que cultiva desde a

fundação do Sinduscon Paraná Oeste,
em 1993. Por isso, a entidade defendeu
e sempre defenderá com vigor o processo de aperfeiçoamento da legislação
pública, especialmente no que tange ao
setor de obras. Os argumentos estão
sempre fundamentados na realidade e
na ciência da ética e contribuem significativamente para o aprimoramento
da sociedade. São questões pontuais
como essa, muitas vezes de ampla relevância, que trazem segurança jurídica e
mais responsabilidade na sua execução.
Além disso, o Comjur atua em outras frentes e tem ativa participação
no tradicional Encontro de RHs, que
o Sinduscon Paraná Oeste desenvolve
junto às empresas associadas para alinhar estratégias de relevância ao setor.
Merece destaque também as participações, via teleconferência, nas reuniões ordinárias do Conjur da Cbic
(Câmara Brasileira da Indústria da
Construção). Para concluir: de uma
forma ou de outra, todos os comitês
técnicos do Sinduscon Paraná Oeste
possuem link com o Comjur, que se
faz presente em quase todas as frentes
de trabalho, porque um apoio jurídico
de qualidade, técnico e efetivo é fundamental neste e em outros aspectos.
Sandro Mattevi Dal Bosco
Advogado OAB/PR 33.153
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COMITÊ DA INDÚSTRIA IMOBILIÁRIA - CII

DO LIMÃO,
UMA LIMONADA

Sérgio Casarotto
Coordenador

Paulo Vilmar Gotardo Júnior
2º Coordenador

Flávio Nabih Nastas
3º Coordenador

A crise da pandemia atingiu em
cheio o setor da construção civil, mas seus reflexos não atingiram com tamanha intensidade as
vendas de imóveis. Muitas vezes,
a crise gera oportunidades. E é o
que está acontecendo no mercado
imobiliário, que obrigatoriamente se viu, necessariamente, imerso
no mundo virtual e as empresas
tendo que se adaptar a essa nova
realidade. Os resultados deste processo, até agora, são promissores e
apontam um caminho sem volta.
Lidar com as mudanças de um
mundo cada vez mais digital é quase uma questão de sobrevivência.
O mercado imobiliário já vinha
mudando, mesmo antes da pandemia. “As soluções já estavam no
mercado, nós é que estávamos demorando para chegar até elas”, frisa
o coordenador do CII (Comitê da
Indústria Imobiliária) do Sinduscon Paraná Oeste, Sérgio Casarotto.
Ele destaca a importância de as
empresas prepararem um planejamento digital para conhecer melhor a maturidade tecnológica do
comprador, incorporador e corretor. O aplicativo Construtor de
Vendas (CV), por exemplo, é uma
das ferramentas online de vendas
disponíveis no mercado que possibilita o controle e acompanhamento em tempo real de toda a
comercialização da construtora.

Pesquisas patrocinadas pela Cbic
(Câmara Brasileira da Indústria da
Construção) têm apontado para
o crescimento exponencial do período de tempo dedicado por potenciais compradores no uso diário de novas tecnologias. “Hoje
para se destacar na área de vendas
é preciso acompanhar a evolução de diversas tecnologias, pois a
alta nos números de vendas online já é uma realidade”, sentencia.
A tendência de alta nas vendas online ficou comprovada por meio dos
números da 4ª onda da pesquisa
‘Covid-19: impactos e desafios para
o mercado imobiliário’, da Cbic,
que ouviu 580 empresas de todo o
Brasil. “Quem se preparou digitalmente teve bons resultados, e essas vendas na web são um legado
que vem com a pandemia”, destaca.
A CII também está preocupada
com o futuro e atenta ao que projetam para a sua cidade os novos gestores municipais que serão eleitos
em novembro. Para isso, colaborou
com a preparação de um documento que foi entregue aos candidatos
a prefeito. Entre as sugestões para
inclusão nos respectivos planos de
governo, está o aprimoramento da
elaboração do Plano Diretor, com
profissionais preparados para tal e a
criação de um grupo de trabalho específico, entre outras observações.
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COMITÊ DE POLÍTICA E RELAÇÕES DO TRABALHO - CPRT

SÓ O
COMPROMETIMETO
TRAZ RESULTADOS
Agnaldo Mantovani
Coordenador

Edson Luiz Schmitz
2º Coordenador

Marcelo José Marques
3º Coordenador

Quanto tempo leva para que se ajustem as relações de trabalho? Resposta difícil. Muitas vezes quase impossível.
Quem estabelece os critérios para uma “boa” relação de
trabalho? Juntamos os pedaços de uma legislação trabalhista pesada, quase sempre confusa, com textos anualmente revisados de uma convenção coletiva de trabalho,
que pasmem, sempre tem pelo menos uma das partes que
concorda, mas após 12 meses insiste que precisa mudar.
O estabelecimento de uma boa relação de trabalho transcende os “escritos”. Ele deve nascer do comprometimento de todos, e do entendimento pleno acerca de direitos e de deveres
que ambos devem cumprir e respeitar. Patronal e Laboral.
Coordenado pelo engenheiro de Segurança no Trabalho, Agnaldo Mantovani, o CPRT (Comitê de Políticas e Relações do
Trabalho) do Sinduscon Paraná Oeste desenvolve e participa de ações em prol de melhorias sistemáticas para o setor,
exemplificado em diversas matérias pelo Comitê de Incentivo a Formalidade, cujo objetivo maior é não permitir a exploração irresponsável da mão de obra e todos os seus malefícios, advindos do não cumprimento das regras básicas.
Mas vamos além disso. Estimular boas práticas, reforçar treinamentos, sugerir melhorias contínuas nos processos, capacitar equipes técnicas e respeitar os direitos dos trabalhadores são ingredientes essenciais de
uma receita clássica para a boa relação de trabalho.
A pandemia nos ensinou muito e continuará a nos ensinar.
Aprendemos por exemplo, que o risco biológico é possível de
ser atenuado com o uso de máscaras. Mas isso nós já sabíamos, o que mudou foi o comprometimento. E quantas mais
lições atreladas à proteção das pessoas iremos aprender?
O momento pós pandemia já começou faz tempo, só o comprometimento talvez ainda não.
Muitas são as situações onde a negligência ou
a imprudência são toleradas, a título de quê??
Defendemos continuidade de ações, e a busca permanente de ferramentas capazes de melhorar as relações de trabalho. Sempre que algo inesperado acontece, e que gera conflito entre o capital e o trabalho, a tônica é encontrar um erro,
um “culpado”. E nessa hora não se medem os esforços. Talvez uma parcela desse esforço possa ser aplicada nas relações de trabalho na fase anterior ao problema estabelecido.
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COMITÊ DE MATERIAIS, TECNOLOGIA, QUALIDADE E PRODUTIVIDADE - COMAT

LABORATÓRIOS
AO AR LIVRE
Ainda que a popularização do BIM
seja a prioridade número um do Comat (Comitê de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade) do
Sinduscon Paraná Oeste, outros temas relevantes, e que dizem respeito à evolução tecnológica do canteiro de obras, com sustentabilidade e
economia de custos, estão na pauta
constante de discussões do setor.
Um deles é a NBR 15.575, referente ao desempenho térmico e acústico em edificações habitacionais.
Em Brasília, juntamente com demais Sinduscons de todo o Brasil, a
CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) está debatendo
a necessidade de mudança no texto, baseado em evidências técnicas
e científicas, tanto no que se refere
à absortância de luz solar quanto critérios de eficiência acústica.
O acompanhamento da revisão das
normas técnicas do setor integra o
projeto ‘Inovação e Tecnologia’, do
qual o Comat do Sinduscon Paraná
Oeste faz parte. Para acompanhar
as alterações de normas técnicas
do setor da construção, acesse o
link do Portal de Normas Técnicas da CBIC, o https://cbic.org.br/
normasdaconstrucao/. O cadastro,
gratuito, dá acesso às informações
destas e de outras Normas ABNT.
O Comat se esforça também em
contribuir, coletando informações junto a empresas associadas
ao Sinduscon Paraná Oeste, para a
atualização da tabela de preços do

Sinapi (Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção
Civil), que baliza os movimentos
do mercado, com precisão científica e eficácia mercadológica. Essa
tabela analisa, entre outros dados,
especificações dos materiais, metodologia de análise dos preços,
especificidades regionais e velocidade de registro das variações.
Quanto ao BIM, que empolga pelo avançado grau de resolutividade de suas atribuições e
pela revolução que, aos poucos,
está causando ao setor, o assunto ganha cada vez maior importância no ambiente do Comat.
“Com o BIM, a construção civil
está mudando de cara. A evolução
e integração de softwares chegou
para ficar, inclusive na construção civil. Estamos passando pela
transformação de um mundo analógico para digital”, destaca a engenheira civil Maria Estela Montini
Domingues, coordenadora do Comat do Sinduscon Paraná Oeste.
“A cultura de inovação gera um
cenário otimista para o setor. No
entanto, é necessário desenvolver
uma série de ações institucionais
para que as empresas daqui atinjam
o grau de desenvolvimento equivalente à dos países mais competitivos do setor. Na região oeste do
Paraná, as circunstâncias não são
diferentes, seja em pequenos, médios ou grandes municípios”, diz.

Maria Estela Montini Domingues
Coordenadora

Ana Carolina Dillenburg
2ª Coordenadora

Vitor Hugo Stormovski Cesar
2º Coordenador
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COMITÊ DE DESBUROCRATIZAÇÃO - CODESB

AS VANTAGENS
DA TECNOLOGIA
Ronald Peixoto Drabik
Coordenador

Leandro Freder Gomes
2º Coordenador

Aparecido L. de Oliveira
3º Coordenador

A burocracia, muitas vezes, é vencida pelo tempo. Quem diria, dez anos
atrás, que boa parte das soluções
para a vida das pessoas, seja na esfera pública ou privada, ou até mesmo
no nível de relacionamento interpessoal, estaria ao alcance de um aplicativo de mensagens instantâneas?
E, algumas décadas antes, quem
poderia prever o fim de tecnologias então consagradas no hábito
das pessoas, como ouvir um disco,
ou mesmo enviar uma trivial carta?
O universo digital e seus benefícios
trouxe o benefício da desburocratização mais rápido do que qualquer
movimento governamental ou de
outra natureza voltada a este fim.
Hoje, pela tela de um smartphone,
é possível certificar documentos
de qualquer natureza, seja administrativa ou técnica. O Comitê de
Desburocratização do Sinduscon
Paraná Oeste, por exemplo, utiliza
o meio virtual como uma das principais ferramentas de comunicação
entre seus componentes. Essa ferramenta tornou-se ainda mais importante nos tempos de isolamento
social provocados pela pandemia.

Seus integrantes, provenientes dos
54 municípios da área de abrangência da Amop, trocam informações
relevantes sobre a rotina de trabalho
das administrações públicas. Muitas
soluções já partiram desses diálogos. Um sempre se beneficia da informação do outro, e, às vezes, um
detalhe pode fazer toda a diferença
em uma política pública. “Ouvir a
voz da experiência e a disposição em
inovar da juventude é sempre uma
boa receita, seja para a pequena,
média ou pequena cidade”, destaca
o engenheiro civil Ronald Peixoto
Drabik, coordenador do Comitê.
Segundo ele, é importante salientar que alguns debates geram frutos
intensos. Cálculos e regularização
de obras, organização, regulamentação, fiscalização e controle das
ações dos serviços públicos, diretrizes de trabalho, legislação, aspectos jurídicos e outros temas
estão em debate permanentemente, e ajudam no aprimoramento e
simplificação do funcionamento
das estruturas públicas municipais.
“Essa interface, economicamente viável e altamente impactante na
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rotina das gestões administrativas, está apenas no começo. Hoje em dia não há limites para o avanço das
comunicações. A transparência é aliada do empreendedor e é possível identificar caminhos somente com a
pesquisa de casos de sucesso ou de aprendizado sobre
novos caminhos a serem seguidos”, observa Drabik.
O Aprova Digital, fruto de parceria entre o Comitê de
Desburocratização e Prefeitura de Cascavel, mergulhou
Cascavel definitivamente no universo digital de soluções
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públicas de grande alcance e relevância. Várias cidades
já implantaram o sistema, inclusive grandes capitais,
como São Paulo, e a tendência é de pleno crescimento.
Sinal da maturidade do debate sobre os avanços tão necessários para as nossas vidas. O excesso de regulamentações, finalmente, começa a ser
avaliado como um peso desnecessário de um estado já sobrecarregado de suas mais básicas funções.
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COMITÊ DO MEIO AMBIENTE - CMA

A LEGISLAÇÃO
MUDA, E O
EMPRESÁRIO
TAMBÉM
Jair Carlos Sorbara
Coordenador

Araê Vieira Dalmina
2º Coordenador

Robson Biela
3º Coordenador

As interfaces da legislação ambiental e seus efeitos na indústria
da construção civil são preocupações permanentes dos integrantes
do CMA (Comitê de Meio Ambiente) do Sinduscon Paraná
Oeste, coordenado pelo engenheiro civil Jair Carlos Sorbara.
Desde que as reuniões presenciais
foram parcialmente retomadas, e
ainda antes deste período, quando
a comunicação ocorria quase exclusivamente no formato virtual, o
CMA empenhou-se em promover
debates a respeito desses temas,
sempre com a presença de autoridades e especialistas no assunto.
Em setembro, por exemplo, o CMA
promoveu debate com a participação do secretário municipal de
Meio Ambiente, Wagner Yonegura,
e o advogado Fabrício Marsango,
presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comam).
“O crescimento das cidades e consequente avanço demográfico para
as áreas rurais, bem como a preservação de rios, nascentes e o papel da construção civil nesse contexto, estão no centro dos debates.
Avançar é necessário, mas com
responsabilidade e compromisso
com o desenvolvimento sustentável e as futuras gerações”, destaca

Jair. “Ao passo em que a legislação
vai sofrendo mudanças e adaptações, o empresário, sempre com
diálogo e ciente de seu dever, participa ativamente deste processo”.
O CMA também desempenha papel cívico e institucional e contribuiu com a elaboração de ofício encaminhado pelo Sinduscon Paraná
Oeste aos candidatos a prefeito dos
municípios da região Oeste. Entre
as propostas apresentadas, está a
criação de um Grupo de Trabalho
permanente, com participação ativa do CMA e da Aeac (Associação
dos Engenheiros e Arquitetos de
Cascavel) nos processos de revisão
e elaboração de planos municipais
de gerenciamento de resíduos da
construção; informatização/melhorias do sistema de comunicação e rastreamento de veículos de
transporte de resíduos; criação e
implementação de programas de
incentivo para empresas/obras que
gerarem menos resíduos: “Programa obra limpa” ou “Projeto Resíduo Zero”, podendo esse incentivo
pode ser convertido em créditos
de potencial construtivo; incentivo a construções sustentáveis e
implantação de política pública
para reutilização dos agregados
e reciclados em obras públicas.
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COMITÊ DE INFRAESTRUTURA - COINFRA

UNIVERSO DE
INCERTEZAS
Além das constantes alta em insumos e ausência de matéria-prima
no mercado, o setor de obras públicas continua sendo um dos mais
afetados pela pandemia. O segmento lida há muito com um universo
de incertezas, que vai da ausência de
segurança jurídica no cumprimento
de contratos, aos constantes atrasos
no pagamento de obras, e também
ao fantasma das obras paradas que
causam enorme prejuízo à sociedade e, consequentemente, ao setor.
Por conta dessa e outras circunstâncias, o Coinfra (Comitê de Infraestrutura) do Sinduscon Paraná Oeste, enviou ofício aos candidatos a
prefeito de Cascavel e demais municípios da base de atuação da entidade, sugerindo medidas que venham
de encontro à geração de emprego
e renda, fatores que a construção
civil tem tradição e é referência,
mas que dependem da boa vontade e esforço dos gestores públicos.
Entre elas, a responsabilização técnica do profissional responsável
pelo orçamento das obras, com a
emissão de ART ou RRT e previsão de penalização por erros que
provocarem aditivos; maior efetivo
e capacitação dos fiscais de obras
nos quesitos de qualidade e normas de segurança; modernização e
reestruturação do setor de fiscalização (obras públicas); a Secretaria
de Obras possuir em seus quadros

funcionais profissional qualificado
(engenheiro) para fiscalização de
obras públicas, exigências de qualificação técnica e econômica em editais de licitações e implantação/utilização do BIM nas obras públicas.
A qualidade de projetos e obras é
afetada por licitações realizadas por
pregão eletrônico. “Nessa forma de
contratação os preços são absurdos,
mais baixos que os praticados no
mercado e os projetos são de baixa
qualidade. Além disso, a tabela de
preço, que deveria ser de referência,
é muito exaltada e intocada pelos
órgãos de controle, mas elas têm
erros. Os órgãos de controle tratam
muito da teoria dessa tabela, mas na
prática a realidade de cada contrato
é diferente, por isso devem ser observados individualmente”, alerta.
A necessidade de se promover um
diálogo franco, respeitoso e construtivo para aprimorar a relação com
todos os que atuam em obras públicas é reforçada pelo coordenador
do Coinfra, Marcelo Rambo. “Nosso objetivo não é apenas debater os
problemas, mas apontar caminhos
eficientes para superar obstáculos.
Vamos construir juntos as melhores soluções por meio de diálogo,
dando segurança aos gestores, aos
contratantes e contratados e assim
entregar essas obras no prazo, com
custos adequados à sociedade”, frisa

Marcelo Adriano Rambo
Coordenador

Abel Pickler Sgarioni
2º Coordenador

Igor Alexandre Vasconcelos
3º Coordenador
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COMITÊ DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - CRS

OUTUBRO ROSA E
NOVEMBRO AZUL
Silvia Vendramin
Coordenadora

Sara Priscila Rezende de Souza
2ª Coordenadora

Vanessa Dias Pércio
3ª Coordenadora

O câncer não escolhe sexo, idade
ou classe econômica. É uma das
doenças que mais matam e causam
enorme prejuízo não apenas emocional a quem perde entes queridos,
mas também financeiro. Por conta
dessa realidade, e diante das limitações impostas pela pandemia do
novo coronavírus, o CRS (Comitê de Responsabilidade Social) do
Sinduscon Paraná Oeste, está trabalhando na divulgação de conceitos
defendidos por dois movimentos
sociais de ampla relevância, o Outubro Rosa e o Novembro Azul.
Outubro Rosa é uma campanha de
conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres
e a sociedade sobre a importância
da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo
do útero.O câncer de mama é uma
das causas de morte mais comuns
entre as mulheres. O diagnóstico
precoce ainda é a maior arma para
diminuição da mortalidade pela do-

ença. Independente da idade, quando o câncer de mama é diagnosticado precocemente, as chances de
cura da doença são de até 95%,todas as mulheres devem conhecer
seu corpo para saber o que é e o
que não é normal em suas mamas.
A mulher precisa se observar para
estar atenta a qualquer mudança.
Já o Novembro Azul é uma campanha de conscientização a respeito de
doenças masculinas, com ênfase na
prevenção e no diagnóstico precoce do cancro de próstata. O câncer
de próstata é o mais freqüente entre os homens, depois do câncer de
pele. Embora seja uma doença comum, por medo ou por desconhecimento muitos homens preferem
não conversar sobre esse assunto.
Para integrar essas duas datas, o
Sinduscon Paraná Oeste, por meio
do CRS, comandado pela Engenheira civil Sílvia Vendramin, produziu dois vídeos institucionais para
conscientizar tanto homens quanto mulheres, que estejam ligados à
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construção civil ou não, sobre a importância de atitudes
proativas e de efeito preventivo. Para acessar o conteúdo, basta clicar no site e nas redes sociais da entidade.
Nos vídeos, associados e associadas da entidade falam sobre a importância da prevenção e da necessidade de falar mais desses assuntos, sem tabus e
preconceitos, de forma direta, objetiva e franca,
sempre que possível, preferencialmente entre os in-
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tegrantes da família, amigos e colegas de trabalho.
Outras ações que estavam em andamento durante a pandemia permanecem ativas, como a
arrecadação de donativos para famílias em situação de vulnerabilidade social, o #SindusconSolidário, e a campanha #MáscaraPelaVida, de incentivo ao uso da proteção sempre quando sair de casa.
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SEGURANÇA NO TRABALHO

DESAFIOS DA
NR 18
O tempo passa rápido e, mesmo em tempos de
pandemia, inclusive ela própria como uma oportunidade, preparar-se é o segredo do sucesso.
Em meados de fevereiro do próximo ano, o novo texto da NR18 estará em vigência. O material completo,
acessível pelo site oficial do governo www.enit.trabalho.gov.br, tem a recomendação do Sinduscon Paraná
Oeste para ser lido e interpretado. Obviamente esta
demanda vai muito além da simples “recomendação”:
trata-se de uma tarefa, e como tal, uma obrigação.
Enquanto representante da bancada patronal, o engenheiro de Segurança no Trabalho, Agnaldo Mantovani, é a voz do Sinduscon Paraná Oeste na participação
deste processo de alteração da norma. “Já é de conhecimento da grande maioria que as mudanças são bastante
consistentes. Afetarão o modo gerencial das medidas
de proteção e controle, com intervenções relevantes nos
processos da indústria da construção civil, e passarão
obrigatoriamente pela fase de planejamento da obra. A
sequência para tomada de decisões, em nossa avaliação,
estará evidenciada com toda certeza nas medidas administrativas em primeiro plano, seguida por medidas coletivas de proteção e por fim no uso de EPI´s”, destaca.
Segundo ele, serão muitas as mudanças, talvez ainda
imperceptíveis, ou intencionalmente relegadas ao famoso “quando chegar a hora a gente vê”, exemplifica.
“A norma à qual nos referimos, desde sua primeira publicação, mudou sistematicamente as condições
de trabalho das atividades da Indústria da Construção constantes da seção “F” do Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), bem como
as atividades e serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral e
de manutenção de obras de urbanização, e agora sofre uma intervenção que segundo especialistas, po-

derá trazer benefícios a todos os agentes envolvidos.
E é justamente sobre isto que devemos tratar”, diz.
Observando o texto extraído da norma: (...) “São facultados às empresas construtoras, regularmente registradas no Sistema Confea/Crea, sob responsabilidade
de profissional legalmente habilitado em segurança do
trabalho, mediante cumprimento dos requisitos previstos nos subitens seguintes, a adoção de soluções
alternativas às medidas de proteção coletiva previstas
nessa NR, a adoção de técnicas de trabalho e o uso de
equipamentos, tecnologias e outros dispositivos que: a)
propiciem avanço tecnológico em segurança, higiene
e saúde dos trabalhadores; b) objetivem a implementação de medidas de controle e de sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no
meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção; c) garantam a realização das tarefas e atividades de
modo seguro e saudável.”, Agnaldo explica: “Podemos
imaginar que soluções alternativas resolverão algumas questões que nos trazem maiores dificuldades de
aplicação prática. No entanto, esta possibilidade trará
consigo alguns aspectos que exigirão muito empenho
dos profissionais que atuarão nesta área e que as decisões acarretarão consequências para as empresas. Se
positivas ou negativas, dependerá exclusivamente do
tempo de estudo, da importância que se der ao tema
e da dedicação e expertise dos envolvidos no assunto”.
Ainda há muito por fazer, inclusive redesenhar as planilhas de custo no que se refere às questões de saúde
e segurança e ao pacote que os acompanha, que certamente serão afetadas. Assim, diante deste cenário
presumível, o melhor mesmo é não contar com as soluções propostas de última hora, e que fatalmente são
carregadas de surpresas e de gastos desnecessários.
Agnaldo Mantovani
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Assessor Técnico do Sinduscon Paraná Oeste
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COOPERATIVISMO
FORTALECE CONDIÇÕES
PARA RETOMADA DO
DESENVOLVIMENTO
Em um momento da economia onde prevalece um
horizonte nebuloso, de demissões, ausência de investimentos generalizados e revisão de planilhas de custos
das empresas, muitas delas sendo obrigadas a reduzir
de tamanho e se reinventar, os investimentos que o cooperativismo regional está programando para os próximos anos são um sinal de alento e de injeção de otimismo no cenário empreendedor do Oeste do Paraná.
Mais de R$ 2 bilhões serão investidos pelas principais
companhias do ramo entre os anos de 2020 e 2024, sinal da pujança do setor. Fortemente presente na cadeia
produtiva da construção civil, o cooperativismo do
agronegócio vai de vento em popa, e planeja ampliar

ainda mais sua participação no PIB. Em 2020, as 62
cooperativas agropecuárias vinculadas ao Sistema Ocepar investiram R$ 3,8 bilhões em atividades agroindustriais, de armazenagem e demais setores estratégicos. O
montante é 75% superior ao aplicado em 2019 e, permitiu que o Paraná tivesse mais de 2,2 milhões de toneladas em capacidade de armazenagem de grãos no Estado. Deste montante, R$ 2,5 bilhões foram destinados
às agroindústrias, como abatedouros de aves, suínos e
peixes, gerando milhares de postos de trabalho e criando renda para inúmeras famílias neste momento de recuperação econômica pelo qual o país está passando.

PRIMATO
A Cooperativa Primato, que atua há 23 anos na região de Toledo e possui sete supermercados na cidade, empregando cerca de 1,2 mil pessoas, tem planos ousados de expansão. Serão R$ 250 milhões em investimentos, divididos
na instalação de uma nova loja agrícola às margens da BR 163, ampliação das unidades de recebimento de cereais
de Novo Sarandi, Concórdia do Oeste e Linha Mandarina, construção de um centro atacadista no bairro Jardim
Europa, investimentos no município de Verê (Sudoeste) e instalação de nova indústria de alimentos para animais.
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FRIMESA
Com visão otimista, a Frimesa, que abastece o mercado mundial de alimentos, tem se preparado para as oportunidades que virão no pós-pandemia. Projetos e investimentos para inaugurar uma nova planta de abate de suínos,
e ampliar as outras quatro plantas indústrias, contam com recursos de R$ 790 milhões. A visão de futuro é que
impulsionou a Frimesa, em meados de 2020, a implementar o plano de ações Avança Frimesa, que contempla
projetos para ampliar a industrialização de suínos e leite. Até 2022, a empresa planeja concluir a primeira fase
da obra da nova planta industrial para abate em Assis Chateaubriand no Oeste do Paraná. Inicialmente a capacidade é de 7.500 suínos por dia com investimentos de R$ 700 milhões. Até 2030, a empresa espera finalizar o
projeto com uma planta para abate de 15 mil suínos/dia. As outras
duas plantas da Frimesa de abate de suínos localizada em Medianeira
e em Marechal Candido Rondon também receberão investimentos
para adequar e ampliar processos que buscam atender as demandas
de mercado interno e externo. O valor previsto em investimentos é
de R$ 59 milhões aplicados até o final de 2020. Para atender o mercado de laticínios, as duas principais indústrias de leite localizadas em
Matelândia e Marechal Cândido Rondon terão seus processos adequados para processar 1 milhão de litros de leite por dia, até julho de
2021. São projetos e estratégias voltados para o crescimento com a
proposta de chegar a um faturamento de R$ 4 bilhões ainda em 2020.

COOPAVEL
No período entre 2019 a 2021, os investimentos da Coopavel somam R$ 425 milhões, o que corresponde
ao maior plano de investimentos dos 50 anos de história da cooperativa. Desse valor, R$ 113 milhões foram
investidos em 2019 e R$ 312 milhões serão investidos em 2020 e 2021 Esse plano é focado no fortalecimento do agronegócio do Oeste e Sudoeste, segundo Dilvo Grolli, diretor presidente da Coopavel. “Esses
investimentos geram 3 mil empregos diretos e indiretos e
esse dinheiro é destinado a abertura e ampliações de filiais, à
recepção de grãos e distribuição de insumos, ampliação das
agroindústrias da avicultura, suinocultura, ampliação da
indústria de rações, do moinho de trigo, ampliação da frota de transporte e abertura de novas indústrias, como a de
fertilizantes foliares. A Coopavel se orgulha de ser uma cooperativa cem por cento paranaense”, reforça Dilvo Grolli.
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C. VALE
Sediada em Palotina, a C. Vale é uma das maiores empresas do agronegócio nacional, com plantas industriais
distribuídas em cinco estados brasileiros e no Paraguai, 20.900 associados e 9.500 funcionários. A empresa possui
planos de expansão principalmente para a região do Médio Centro Oeste. Em Assis Chateaubriand, por exemplo,
seguem em ritmo acelerado as obras do novo hipermercado da cooperativa, empreendimento que vai gerar 220
empregos diretos. O cronograma estrutural atingiu 80% das obras. São 22.640 metros quadrados de área e um
restaurante com 1.085 metros quadrados, capaz de atender 678 pessoas. O hipermercado terá três estacionamentos, sendo um deles no subsolo, e duas salas de cinema. A obra está
sendo construída com inovações como o uso de quase 1.500 placas
fotovoltaicas que permitirão a economia de até 30% de energia elétrica. O projeto inclui, ainda, um programa de computador para
gerenciamento remoto da iluminação. Também em Assis Chateaubriand, a C.Vale incorporou a Agropar, tradicional empresa do
ramo agropecuário. Com quatro unidades de recebimento de grãos
no município e uma em Brasilândia, a empresa possui 585 associados e 69 funcionários. Por outro lado, em parceria com a Pluma
Agroavícola, a cooperativa colocou em funcionamento o frigorífico
da Plusval, em Umuarama, e está gerando, inicialmente, 550 novos
postos de trabalho e criando alternativa de renda a produtores rurais.

COPACOL
Sediada em Cafelândia, a Copacol possui cerca de 14 mil colaboradores e mais de 6 mil cooperados (somado à
Unitá, que pertence ao grupo). Até 2024, mais de R$ 700 milhões serão investidos em novas estruturas industriais
e melhorias nas atuais. Entre os principais investimentos estão a aquisição de um frigorífico de piscicultura em
Toledo. A unidade industrial está em funcionamento há 13 anos gera entorno de 250 empregos diretos – o quadro
atual será mantido pela Copacol. A capacidade de abate é
de 40 mil tilápias/dia. Ao mesmo tempo, a empresa prevê
significativa ampliação no alojamento de suínos em Jesuítas, para atender a futura demanda do frigorífico da Frimesa em Assis Chateaubriand. A empresa mira também
a ampliação de vendas ao Oriente e acaba de abrir uma
representação comercial em Dubai, nos Emirados Árabes.
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LAR
Em 2019, a Lar Cooperativa Agroindustrial, sediada em Medianeira, faturou R$ 6,95 bilhões, crescimento de
6,84% em relação ao ano anterior, e a expectativa é encerrar 2020 com R$ 10 bilhões em negócios. São 11,5 mil
associados e 18,3 mil funcionários, atuando em 11 municípios do Oeste do Paraná, Paraguai, Mato Grosso do
Sul e Santa Catarina. A empresa prevê investimentos de R$ 350 milhões em um novo complexo industrial, na
linha Bom Jesus, em Medianeira. O recurso prevê a construção de uma unidade de recepção, armazenagem de
grãos, três indústrias de ração (uma para engorda de frangos de corte, outra para matrizeiros e a terceira para
a produção de vitaminados) e um posto de combustíveis. Recentemente, a empresa fez um arrendamento de
longo prazo para operar o complexo industrial da Frango Granjeiro no município de Rolândia, norte do Paraná, que existe há 34 anos. Neste frigorífico são 1.911 empregos
diretos, sendo 320 funcionários novos. O complexo industrial
terá um abatedouro de aves com capacidade de processamento
diário de 175 mil frangos, uma fábrica de rações com capacidade
de produzir 19 mil toneladas/mês e uma unidade de recepção e
beneficiamento de grãos com capacidade de 16,8 mil toneladas.
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Associados
Razão Social
2 Tok’s Serviços Elétricos Ltda
2EE Incorporadora e Loteadora Ltda
Aba Arquitetura e Construções Ltda
Abel Sgarioni Engenharia e Construção Civil Ltda
Adalta Construtora Ltda ME
ADM Engenharia Ltda
Agrocivil Construções Ltda-ME
Akra Construção ltda
Alexandre Luis Gonçalves Eireli-EPP
AM Engenharia Ltda-ME
Amboni Construções Ltda
Amboni Metalúrgica e Engenharia Ltda
AMT Ingenium Engenharia 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
Armando Brasil Lourenço Franciso Eireli ME
Astir Engenharia Civil Ltda
Ativa Equipamentos de Segurança e Incêndio Ltda
Auada Engenharia e Construçaõ Ltda
B4 Construções Civis Ltda
Baseforma Engenharia de Projetos e Obras Ltda
Basica Construção Civil Ltda
Baslo Construtora Ltda
BC Construtora Ltda - EPP
BC1 Pre Moldados e Construções Civis Ltda-ME
Bergamaschi Construtora Eireli-ME
Bessa Engenharia Eireli-ME
Biela Reciclagem de Resíduos da Construção Civil
Bier Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Brasteka Construções e Terraplanagem Ltda - ME
Bravall Construtora e Incorporadora ltda
Bulhões Comercio e Serviços em Gesso Ltda
C. Simonis Construtora EIRELI - ME
Campiol Empreendimentos Ltda
Cascavel Paraná Construções Ltda
Cassol Engenharia Ltda
Center - Agentes Autônomos de Investimentos Ltda
Centra Construções e Empreendimentos Ltda
Cesar Augusto Rodrigues Eirelli EPP - Meta Soluçõe
Chico Empreendimento Ltda
Cima Engenharia e Empreendimentos Ltda
Cimentus Artefatos de Concreto Ltda-EPP
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
Consórcio PFS
Construção CRF Ltda
Construcmetal Serviços de Const. Civil e Met. Ltda
Construpar Construções Ltda - ME
Construtec - Empreiteira de mão de obra Ltda - ME
Construtora Abapan Ltda
Construtora Bagio e Andreis Ltda - ME
Construtora Bravia Ltda - ME
Construtora Brock Ltda
Construtora Danilo Bandeira Ltda
Construtora Dinâmica Ltda
Construtora Geram Ltda
Construtora Gotardo Ltda
Construtora Guilherme Ltda
Construtora Hexata Ltda
Construtora Irmãos Rambo Ltda - ME
Construtora LGB Ltda
Construtora Liotto Ltda - EPP
Construtora Maiorca Eireli ME
Construtora Merano Ltda
Construtora Metrosul Ltda - ME
Construtora Morar Bem Ltda
Construtora Nami e Miotto Ltda
Construtora Novidad Ltda - EPP
Construtora Phortus Ltda
Construtora Projeto Novo Ltda
Construtora Pulcinelli Ltda
Construtora Ransolin Ltda
Construtora Saraiva de Rezende Ltda
Construtora Taquaruçu Ltda
Construtora Titanium Ltda
Construtora Tropical Ltda - ME
Construtora Vale Oeste Ltda
Construtora Valentini Buzanelo Eireli
Construtora Veronese Ltda
Construtora Viver Bem Ltda
Construtora Zanella 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
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
Demag Construções Ltda
DF Incorporadora Ltda ME
DGI Construtora Ltda
Diarc Engenharia e Pré Fabricados Ltda
Diferral Distribuidora de Ferro e Aço Ltda
Domus Arquitetura Ltda
Drabik Engenharia de Avaliações Ltda
Dutri Engenharia Metalurgica Eireli
DWG Engenharia e Assessoria Técnica Eireli
E M Krum Construtora Ltda
E. Nogueira Corretora de Seguros Ltda
Eclusa Engenharia de Construção Civil Ltda
Ederson Milanezi dos Santos Filho e Cia Ltda
Edson José de Vasconcelos e Cia Ltda
Empamix Construções e Concretagens Ltda
Empreende Construções Ltda - Me
Empreiteira de Obras Camelo Ltda
Empreiteira Morumbi Ltda
Estação Engenharia Ltda M.E.
FCA Engenharia e Construtora Ltda
Feistler Engenharia Ltda
Foco Construtora Ltda - EPP
Fortes e Amaral Ltda
Funcional Contabilidade S/S LTDA

Representante
Ederson Pilarski dos Santos
Fabian Persi Vendruscolo
José Acir Bora
Abel Pickler Sgarioni
João Vitor Riedi Guilherme
Ademar Malacarne
Felipe Augusto Sartori
Ana Paula Carvalho Paulino
André Luís Gonçalves
Agnaldo Mantovani
Darci Amboni
Mateus Atilio Amboni
André Marcos Facioni
Alvir José Preisner Junior
Rosa Marai N. Prado
Leonardo Gabriel de Medeiros Soares
João Canfrides Betto
Andressa Kamilla Cardoso
Vandressa Fernandes
Armando Brasil Lourenço Francisco
Sergio Astir Dillenburg
Diego Bombonatto da Silva
Assem Said Auada
Rafael Kovara Boaretto
Eloi José Eckstein
Fernando Munaretto
Ricardo Lora
Douglas Maycon Colpo
Carla Battisti Lopes Fernandes
Valmor Antonio Bergamaschi
Mateus Bessa
Robson Biela
Eduardo Poletti Bier
Ney Zanchett
Allan Douglas Tondo
Cleon Carlos Bulhões
Ronei Adriano Dal Pisol
Jacques Roy Campiol
José Antonio Ferreira
Eloi Cassol
Ronan Medina
Jose Ricardo Pasetti
Cesar Augusto Rodrigues
Fabricio Gabriel Arenhardt
Gelso Cima
Gabriel Pereira Marinho
Claudemir Coelho Moreira
Clovis Rodrigues da Silva
Sara Priscila Rezende de Souza
Oscar Beck de Souza
Oscar Beck De Souza
Aparecido Pimentel Euzébio
Marcos Perondini Fontana
José Luiz Felix
Robison Friedrich
Roseli A. de Souza
Eduardo Valdir Celupi
Guilherme Nunes Cerioli
Ricardo Prestes Mion
Flavio Bagio de Almeida
Diego Muller
João Luiz Broch
Danilo Silva Bandeira
Igor Alexandre Vasconcelos
Damiano André Geram
Paulo Vilmar Gotardo
Marco Antonio Guilherme
Ana Carolina Dillenburg
Marcelo Adriano Rambo
Guilherme Silva Bandeira
Bruno Luiz Liotto
Kailon Guerra Tolentino
Eduardo de Cecco Della Costa
Amilton Falchembak
Gilmar Trivelatto
Rodrigo Nami
Luis Fernando Menegatti
Alfredo Novak
Lucas Bandeira
Paulo Pulcinelli Filho
Vilmar Ransolin
Jadir Saraiva de Rezende
Paulo Macdonald Ghisi
Dionizio Antonio Zanco
Joaquim Carlos Roman
Vanderli Antonio Silva
Luiz Gustavo Valentini Buzanelo
Gaspar Ransolin
Roberta Sarolli Saraiva
Julio Cesar Zanella
João Francisco Studzinski
Leandro Teixeira Costa
Edson Luiz Schmitz
Mario César Costenaro
Ricardo Parzianello
Robison Friedrich
Guilherme Dall Oglio
Robson Tiago Goetz Kroth
José Carlos Dal Bosco
Leticia Cristina Menti/Renato Luiz Dallago
Celso Camargo
João Vanderley de Biasio
Gilson Carlos Zanella
Diego Fernando Schek
Ivete Liliani Dillenburg Giovanella
Claudio Renato Moraes Bressan
Volney Melo
Gustavo E. Schmoeller Barbosa
Ronald Peixodo Drabik
Leandro Géller Abade
Cledner Pompermaier Jacobsen Junior
Renata Peres Krum
Thalles Baccin Nogueira
Albert Lamb
Ederson Milanezi dos Santos Filho
Edson José Vasconcelos
João Pedro Scanagatta Damaceno
Dandara Teixeira
Iranei Dias Camelo
Vanderlei de Assis Pereira
Marcelo Zarovski
Felipe Eduardo Borchart
Cletirio Ferreira Feistler
Pedro Campestrini
Aparecido Fortes Garcia
Cristovão Sobocinski

Endereço
Rua Toronto, 420 - Jardim Montreal
Av Mate Laranjeira, 693- Centro
Rua Presidente JK, 1601
Rua Rosa Norma Vessaro,184 sl 01
Rua Riachuello, 2488
Rua Dom Pedro II, 2789
Rodovia BR 277,593,5 S/N
Av. Pedro Basso, 661
Av Brasil, 3927 Sala 04B
Rua Erico Verissimo, 609 - Alto Alegre
Rua José Bortolazi, 177
Rua Jose Bortolazzi, 177
Rua Souza Naves, 1264
Rua Teixeira Soares, 301 - Região do Lago
Rua Recife, 3740
R. Vitoria 1886, SL 03 - NEVA
Rod Br 277 Km 635, s/n
Av. Brasil, 10203
Rua Vereador Idanir Canello, 732
Rua Guairacá, 285 Jd. Sta Rosa
Rua Salgado Filho, 3142 - Centro
Av. Parigot de Souza, 726
Rua Edmundo de Barros, 9989
Av Brasil, 5567S,ALA 05, 01 ANDAR
Rua Parana, 1113
Rua Almirante Barroso, 1610
Rua Recife, 730 Centro
Rua Lagoa Mangueira, 2099
Rua Lagoa Mangueira, 2099
Av. Antônio Kucinski, 183 Parque Verde
Rua Seringueira, 86, Recanto Tropical
Rodovia BR 369, KM 517
Rua Largo São Vicente de Paulo, 1333 SL 82- Centro
Av. Costa e Silva, 1203
Rua Antonina, 1027 - Centro
Rua São Francisco de Assis, 995
Rua Cascavel, 2527 - Jardim Concordia
Rua Presidente JK, 95 SL 01
AV BRASIL, 11582 - FAG
Av Abilon de Souza Naves, 1010
Rua Paraná, 2021
Rua Fiobo Antonio Bianchin, 182
Rua Curitiba, 3347
RUA 31 DE OUTUBRO 889,CARAMURU
Rua Paraná, 3056 Sl 1501 - Ed. Cima Exec. Center
Rua Aroeira, 448 Pq Verde
Rua Maria Jose Nogueira, 657
R. Wenceslau Braz, 662
Rua Pio XII 1019 - Neva
Rua Beliamino Julio Miotto, 156 - CITIVEL
Rua Manaus, 2092 – Sl 05 - Cancelli
Rua Ametista, 221
Rod. Br 277 Km. 586 - Vila Industrial
BR KM 16,5 S/N (Aeroportono Internacional de Foz)
Rua Argentina, SNº Parque Industrial I
Rua Visconde do Rio Branco, 1386
Rua Tupinambas, 2309
Rua Sergio Djalma de Hollanda, 1840
Rua Paraná, 2902
Rua Recife, 240
Rua Quintino Bocaiúva, 539 - Parque São Paulo
Av. Brasil, 5472
Rua Antonio Alves Massaneiro, 323 apto 901
Rua Recife, 1725 - Centro
Rua 22 de Abril 560
Rua Paraná, 4424
Rua Manaus, 1449
Rua Antonina, 2796
Rua Goiás, 2100 SL 01
Rua Rio Grande do Sul, 1530
BR 369, KM 449,5- S/N - Parque Industrial
Rua 05, Chácara 116 Lote 1E SL 307
Rua Barão do Rio Branco, 838
Rua Irani Garcia, 210
Rua Paraná, 2361 Sl 1305, 13° Andar:
Av. da Fag, 226 SL02
Rua Erechim, 1682 - Centro
Av Paraná, 1760
Rua Rio Grande do Sul, 1530
Av. Juscelino Kubistschek, 3312 - Anexo a Panorama
Rua Parana, 2010
Rua Dom Pedro II esq. Erechim,1806 SL 01
Rua Xavier da Silva, 1141
Av. Brasil, 706
Rua Belo Horizonte, 1487 - Sala 02 - Neva
Rua Erico Verissimo, 908
Rua Manoel Ribas, 1585
Rua manoel Ribas, 2712
Rua Washington Luiz, 77
Rua Sergipe, 1766
Av. Toledo, 534
Rua Edmundo de Barros, 604
Rua Pio XII, 121 - Vila Tolentino
Rua Sete de Setembro, 1545, sala 04
Rua Olavo Bilac, 1655
Rua Argentina, s/n Sala 03 Parque Industrial I
Rua Mato Grosso,1385 – centro
R. Presidente Kennedy, 606 B
Av. Largo São Vicente de Paula, 1163
Rua Coronel Vicente,2806
Rua Alexandre de Gusmão, 1383 - Maria Luiza
Rua Erechim, 1245 - Centro
Av José Callegari, 1033
Rua Bartolomeu Gusmão, 3246
Rua Presidente JK, 1203 SL 04
BR 369 KM 522
Rua Manaus, 676 - Country
Rua Tranquilo Noro, 720 - Casa 389
Rua Pernanbuco 1582 sl 03
Rua João Marques de Oliveira, 387, Morumbi.
Rua Belém, 859 - Cancelli
RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 719
Rua Paraná, 530 - Centro
Rua Pastor Meyer, 637
Rua São Paulo, 1852 - Sala 02 - Centro
R DOS NARCISOS, 239 - GUARUJA
R Souza Naves, s/n
Rua Paulo de Farias, 672 - Jd. Lancaster
R. Serra Dourada, 1326
Rua Rio Grande do Sul, 80 - Maracanã
Rua Francisco Beltrão, 988 - Pacaembu
Rua Antonio Damian, 317 - Cancelli
Rua São Paulo, 707 SL 205
Rua Lagoa Mangueira, 2360 - LAGO AZUL
Rua Loyola, 250, Bairro Brasmadeira
R Visconde de Guarapuava, 1572 - Centro

Cidade
Cascavel
Guaíra
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Toledo
Cascavel
Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
São Miguel do Iguaçu
São Miguel do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Ceu Azul
Cascavel
Salto do Lontra
Foz do Iguaçu
Cascavel
Toledo
Foz do Iguaçu
Cascavel
Marechal Candido Rondon
Toledo
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Toledo
Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Toledo
Cascavel
Cascavel
Guaraniaçu
Cascavel
Cafelândia
Cascavel
Itaipulândia
Cascavel
Cascavel
Toledo
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Foz do Iguaçu
Santa Helena
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Marechal Candido Rondon
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Santa Helena
Cascavel
Corbélia
Brasília
Toledo
Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Santa Helena
Cascavel
Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Medianeira
Cascavel
Foz do Iguaçu
Cascavel
Toledo
Cascavel
Santa Helena
Cascavel
Cascavel
Toledo
Toledo
Cascavel
Cascavel
Medianeira
Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Marechal Candido Rondon
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel

Estado
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
DF
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

CEP
85805-190
85980-000
85807-440
85813-140
85810-001
85902-010
85819-000
85863-756
85812-002
85805-050
85877-000
85877-000
85803-770
85812-320
85807-060
85802-020
85840-000
85807-030
85670-000
85869-140
85810-140
85906-070
85852-170
85812-003
85960-000
85900-020
85810-030
85811-040
85811-040
85807-679
85807-230
85811-350
85900-215
85863-000
85810-200
85805-450
85906-726
85805-040
85806-000
85400-000
85812-010
85415-000
85805-230
85880-000
85810-010
85807-810
85903-430
85803-650
85802-170
85818-576
85805-010
85806-660
85818-560
85863-900
85892-000
85802-190
85806-120
85802-230
85810-010
85810-030
85803-610
85812-001
85812-030
85810-031
85960-000
85810-011
85813-100
85812-040
85892-000
85801-011
85420-000
72006-180
85901-180
85858-740
85812-011
85806-096
85812-260
85892-000
85801-011
85864-000
85812-120
85812-121
85851-180
85816-290
85802-228
85805-050
85802-180
85810-170
85803-670
85884-000
85810-230
85851-120
85802-170
85902-050
85812-141
85892-000
85812-020
85810-040
85900-215
85903-610
85819-530
85812-260
85884-000
85856-290
85807-440
85818-640
85813-100
85807-860
85810-021
85811-350
85811-020
85802-290
85813-010
85960-000
85801-021
85804-220
85804-030
85869-540
85859-100
85852-100
85816-340
85811-500
85801-020
85810-830
85809-060
85801-160

Telefone
(045)9921-9161
(044)3642-4343
(045)3038-1920
(045)3039-3037
(045)9957-8331
(045)3055-2474
(045)3228-3434
(045)3028-0334
(045)3038-3979
(045)3039-0660
(045)3565-1591
(045)3565-1591
(045)9933-7663
(045)3224-6669
(045)3039-5090
(045)3038-3154
(045)3266-1352
(045)3037-6942
(045)3029-6770
(045)9975-8056
(045)3224-9121
(045)3278-7983
(045)3027-7553
(045)3035-2060
(045)3254-2471
(045)3252-2232
(045)3324-1145
(045)3096-8040
(045)3096-8040
(045)8421-9816
(045)3306-0906
(045)4101-4008
(045)3056-5503
(045)3526-6356
(045)9963-3337
(045)3096-5500
(045)9912-7547
(045)3224-7250
(045)3326-1701
(045)3232-1180
(045)3039-3606
(045)9965-5381
(045)3039-2960
(045)9950-0576
(045)3225-3266
(045)3327-1049
(045)9980-1988
(045)3322-0776
(045)3099-0884
(045)3326-1182
(045)3326-1182
(045)3096-2888
(045)3227-3344
(045)3574-5929
(045)3268-2203
(045)9992-2002
(045)3015-1600
(045)3224-2952
(045)3224-4843
(045)3306-1482
(045)3306-7877
(045)3223-2206
(045)3037-1518
(045)3039-6630
(045)9922-3635
(045)3226-6115
(045)3038-0484
(045)3035-4622
(045)8406-1451
(045)3038-3564
(045)3242-1440
(061)3597-9751
(045)3055-2788
(045)3028-7543
(045)3036-9600
(045)3040-3109
(045)3039-0505
(045)3268-1265
(045)3035-2584
(045)3528-8020
(045)3224-1176
(045)3225-8182
(045)3572-4490
(045)3333-7309
(045)3038-6600
(045)3326-4110
(045)3306-7635
(045)3038-3612
(045)3223-2586
(045)3264-1526
(045)3037-3067
(045)3027-0580
(045)3225-8219
(045)3055-2797
(045)3224-6494
(045)3268-2203
(045)3306-2313
(045)3224-6087
(045)3277-1000
(045)4102-3915
(045)3224-6342
(045)2101-5500
(045)3240-2621
(045)3028-7545
(045)3039-5001
(045)3226-1750
(045)3225-4766
(045)9983-4789
(045)3226-9469
(045)9988-3655
(045)9948-4329
(045)3038-1515
(045)3224-8300
(045)3254-2313
(045)3039-5282
(045)3037-3068
(045)3222-6967
(045)3025-2692
(045)3522-2657
(045)3526-6253
(045)3227-9494
(045)3306-8735
(045)3037-5027
(045)3226-5647
(045)9917-6027
(045)3225-5342
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Associados
Fungeo Fundações e Geologia Ltda
Galvanaço Calhas Ltda
Garra Costruções e Empreendimentos Imobiliários
GD2 Administradora de Obras Ltda EPP
GDPLAN Construtora e Terraplanegem Ltda - EPP
Glass Point Importação Exportação Ltda
Gustavo H. de O. Sidney Const.- Me (Metro Eng.)
Habitar Imóveis Ltda - EPP
Hanauer Construtora e Empreendimentos Ltda
Hermes Construções Metálicas Ltda
Iguassu Engenharia e Construções Ltda
Impacto Construtora Eireli
Ingenium Consultoria e Representações Ltda ME
J C D Joaquim e Cia Ltda ME
J.E Construtora Ltda
J.O.M.C Construção Civil Ltda - ME
JBT Computadores Ltda
Jefferson Domingos Lucio Impermeabilizações
Jet Engenharia e Construções Ltda
JHR Engenharia Ltda - ME
JMC Engenharia Ltda ME
Joarez Roberto Ferreira - ME
Josielli C. Opuskevich Vanzo - Pré - Moldados - ME
Jota Ele Construções Civis Ltda
Kammer Konstrutora Ltda
Krum Construções e Incorporações Ltda
L H Boger Tecnologia em Elevação
L.H.M Torres Construções ME
Lajes Patagônia Indústria e Comércio Ltda
Largo Engenharia e Construção Civil Ltda
Lauxen & Uhry e Cia LTDA
Lever Protensão Ltda
LM Projetos e Execução Ltda
Luciana Fernandes dos Santos - Pinturas
M.L.P. Gonçalves e Cia Ltda
Marcos Monteiro Pinturas
Margran Engenharia Construtora e Incorp. Ltda
Marques & Scalabrin Engenharia Ltda
Martendal & Bassoli Ltda-ME
Marv Empreendimentos Ltda Massa Pronta Indústria e Comérci de Argamassa 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
Miester e Mello Terraplanagem e Construtora Ltda
Milano Junior Construtora Ltda
MLD Engenharia Ltda
MLROSSETTO Engenharia Ltda - Me
Mozione Equipamentos Ltda ME
MV Engenharia Ltda - ME
MVL Engenharia e Construções Ltda
MVM do Amaral Materiais de Construção ME
N. Dalmina Construções Ltda
N3 Negócios e Investimentos Ltda
Nastas - Engenharia e Construções Ltda
Natucci Engenharia Civil Ltda
Newcon Construções Ltda
Nildo Rutes Fante
NR Engenharia Ltda
P C Da Silva Mathias Construção
Pablo Rodrigo S. Lazarini Engenharia Eireli
Paranafer Com. de Ferro e Aço
Pauletto, Pauletto e Cia Ltda
Peace Construtora de Obras Ltda
Pedrini Projetos e Construções LTDA
Pessi Instaladora Hidraulica Ltda
Pisossul Construção Industria e Comercio de madeir
Plaex Construtora Ltda
Plano Engenharia Ltda - EPP
PPN Construções Ltda
Prestes, Pércio e Sorbara Ltda
Proenerg Engenharia Ltda
Promais Construção Civil Ltda
Prospecto Terraplenagem Ltda - EPP
Quality Engenharia e Construção Ltda
R. Brandelero Construção Civil Ltda
R.G. Construções Ltda - ME
RAWI Engenharia Ltda
Rbatista Engenharia Ltda
RD Max Construtora Eireli EPP
Refen Industrial Madeireira e Construtora Ltda
Refritec Refrigeração Ltda ME
Ricardo Trigo Representações Ltda ME
Rodenge Engenharia e Construções Ltda
Rodrigo Truccolo Engenharia Ltda
Roso e Maran Engenharia e Empreendimentos Ltda ME
S R Nardino & Cia Ltda
S.V Vendramin e Cia LTDA - ME
Samp Construtora de Obras Ltda
Sato Construções Ltda
Selzler Arquitetura e Engenharia Ltda
SET Construtora Ltda
Setti Engenharia Civil e Cia Ltda
SGS Engenharia Similtanea Ltda
Silva e Alves Construtora Ltda
Sologeo Fundações Especiais Eireli
Souza Costa Construção Civil Eireli
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
Tres R Construtora e Incorporadora Eireli
V Bona Construções Civis Eireli
Valiar Engenharia Ltda
Vargas Construções Civis Ltda
Veloso Engenharia e Construção Civil Eireli - ME
Vendrame Construtora Ltda
Village Construções Ltda
Visia Arquitetura e Engenharia Ltda
Wust, Casarotto $ Cia Ltda ME
WZK Construções Eireli
Xerri e Noal Ltda
XR Engenharia Ltda - Me
Zanette Engenharia e Empreendimentos Eireli - ME

Vinicius Lorenzi
Thiago Almeida Soares
Juliano da Silva
Gustavo Garnier Biagi
Gustavo Garnier Biagi
Joã Barreto Witwytzkyj
Gustavo Henrique de Oliveira Sidney
Vanderlei Costa da Costa
Paulo Cesar Hanauer
Nédio Luiz Hermes
Márcio Marcon
Lourival Miguel Martins
Everton Dagmar Porfirio
Jose Carlos Dionizio Joaquim
Jorge Enomoto
João Munaretto
Luiz Valter Bonzanini Junior
Jefferson Domingos Lucio
Jorge Luis Ferreira Enomoto
Ricardo Célio Piovesan
Jonas Marcelo Chapuis
Joarez Roberto Ferreira
Carlos Eduardo Vanzo
João Luiz Felix Filho
Jean Carlos Kammer
Edson Machry Krum
Lucas Henrique Boger
Luiz Henrique Milhorança Torres
Ademir Matté
João Roberto Largo
Gerson Alexandre Uhry
Mauricio Andre Rietter
Leomar Pereira de Menezes
Luciana Fernandes dos Santos
Fernando Bedin
Marcos Monteiro
Cirineu Vacari
Marcelo José Marques
Frederico Ernesto Lemes Martendal
Rodrigo Boulos Notari
Charles Daniel Duvoisin
Claudir Mazutti
Paulo Gaspar da Silva
Algacir da Silva Dias Filho
Anori Hermes
Jacqueline Evelin Pauletto
Carlos Eduardo Vendel
Alexandre Haveroth
Bernardo Milano Junior
Diego Lazarin Maronez
Matheus Luiz Rossetto
Danielle
Maycon Borges de Morais
Marcos Vinicius Largo
Maria Vanuza Moreira do Amaral
Nestor Dalmina
Joni Paulo Varisco
Flavio Nabih Nastas
Antonio Paulo Galvão Natucci
Wesley Wagner Neves
Nildo Rutes Fante
Elmir José Vallejo Ribeiro
Paulo Cesar da Silva Mathias
Pablo Rodrigo Skowronski Lazarini
Amadeu Eduardo
Bruno Langaro Pauletto
Pedro Luiz Trevisan
Fabio Pedrini
Adjalme Pessi
Vanessa Cristina da Cruz Ecker
Eduardo Cavalcanti Frank
Carlos Eduardo Vendel
José Luiz Parzianello
Vanessa Dias Pércio
Julio Cesar Pereira Alves
Carlos Gomes
Vanessa Dias Pércio
Oscar Wu Feng Chun
Roberto Carlos Brandelero
Silvia Regina Garcia
Wilson José Schiavinato Junior
Rodolfo Azanha Batista
Alcides Pereira Maximo
Renato Festugato Neto
Antonio Barrios
Fernando Trigo Spinelli
Antonio Carlos Rodrigues
Rodrigo Truccolo
Luan Alcides de Araujo Maran
Silvio Renato Nardino
Silvia Vanessa Vendramin
Paulo Gustavo Gorski
Oscar Yoshimasa Sato
Michel Selzler
Raules Antonio Vingra Fantin
Roberto Setti
Gelson Antonio do Santos
Vilmar da Silva Fernandes
Luzia Carmem Calijuri
Natuani De Souza Costa
Amadeu Eduardo
Rodrigo Anastacio Favero
Jair Luciano Schimitt
Fabiano Bedin
Renato Pena Camargo
Anestor Tombini
Gladimir Cesar Rosa
Vicenzo Arnado de Bona
Gianfranco Chiamenti
Nei Ataides Silva de Vargas
Eliton Roberto Veloso
Marcelo Paulo Vendrame
José Vidal Boaretto
Gian Carlos Bortolini Valli
Sergio Casarotto
Rosane Dal Bosco
Anna Cláudia Xerri
Agomar Antunes
Michel Carleto Zanette

Rua Carlos Gomes, 711
Rua Siqueira Campos, 1586
Rua Terezina, 235
Rua Nereu Ramos, 2211
Rua Nereu Ramos, 2211
Rua Paraná, 1735 - Centro
Rua Manaus, 1975 - Cancelli
Avenida Brasil, 8819 Sala 02
Rua Padre Anchieta, 373
Rua Lions Club, 95
Av. Iguaçu, 873 - Vila Yolanda
Rua Jade, 827
Rua Ponta Grossa, 2638 - São Cristovão
Rua Aniveli Galina, 22
Praça Nossa Senhora do Carmo, 216 - Centro
Rua Públio Pimentel, 950 Alto Alegre
Rua Manaus, 3336 1º andar sala 02
Rua Santos Dumont, 658
Praça Nossa Senhora do Carmo, 216 - Centro
Rua Presidente Bernardes, 3250
Rua Angelim, 681
Rua José Calazans 1003 - Malucelli
Rodovia BR 277 S/N KM 588
Av. Presidente Tancredo Neves, 2001
Rua Quintino Bocaiuva,682 sl 11
Rua Pio XII,1723
Rua Promotor Cesar Salgado, 387 - Pq São Paulo
Rua Bento Gonçalves, 367
Av. 24 de Outubro, 3060
Rua Pe Champagnat, 158
Rua Vitória, 1827 - Neva
Rua São Vicente de Paulo, 1333 - Centro
Rua Terezinha, 1155
Rua Pará, 2372
Av. Bruno Zuttion, 3713 sala 02
R Osvaldo Cruzm 141
Rua Vereador Eliseu Schimidt, 279
Rua Iraci Vigano, 46 - Un08 - Pq Verde
Rua Napoli n° 650 -cascavel Velho
Av Paraná, 6493
Rodovia BR 467, KM108
Rua Orlando Vasconcelos, 814
Av. Brasil, 9253
R Marechal Candido Rondon, 2504 sala 08
Rua Lions Club, 95
Rua Pedro Luiz Boaretto, 415 - Cataratas
Rua Barão do Rio Branco, 4350
PR 484, S/N - Pq. Industrial
Rua Vicente Machado, 2360
Rua Salgado Filho, 2246
Rua Marechal Candido Rondon, 1951 SL 03 E04
Av Piquiri, 3332
Rua Carlos Dallagnolo,176 sl 01
Rua Vicente Machado, 820
Rua Guanabarra, 930 Pioneiros Catarinense
Rua Santa Catarina, 1284
Rua Manoel Ribas, 2486
Rua Minas Gerais, 2061 SL 805 8º andar
Travessa Watslaf Nieradka, 175
RUA PRESIDENTE KENNEDY, 2748 - COQUEIRAL
Rua Ebano, 230 - Brazmadeira
Rua Machado de Assis, 374
Rua Fausto Palma, 773
Rua Paraná, 5906 - Centro
Av. Aracy Tanaka Biazetto, 11776
BR 369, KM 523
Rua Xavier da Silva, 836
Rua Almirante Barroso, 1659 - Centro
Av Paraná, 232
Rua Bartolomeu de Gusmão, 1718 - centro
Rua Paraná, 5757
Rua Barão do Rio Branco, 4350 - Jd. Marchese
Rua Olavo Bilac, 1655
Rua Guanabara, 831
Rua Francisco Beltrão, 1000
Rua Vitoria, 403
Rua Guanabara, 831
Rua Rosa Cirilo de Castro, 412
Av. iguaçu, 378 SL 02
Rua Barão do Rio Branco, 3078
Rua XV de Novembro, 2490
R São Luiz, 508 Cancelli
Rua Nereu Ramos, 3018
Rua Manaus, 440
Rua Cuiabá, 2944
Rua Erico Verissimo, 717 Sl 01
Rua Marechal Candido Rondon, 2448
Rua Castro Alves, 2272
Br. 277 km 596, anexo ao Posto Pra Frente Brasil
Av Guairá, 363
Rua Visconde De Guarapuava, 1637
Rodovia BR 277, KM 687,6
Rua General Osório,2865
Rua Italia Piovezan Pasqualli, 98
Rua Caçador, 611 - Sala 02
Rua Paraná, 159
Rua Presidente Bernardes, 1620, Apto 101 - Centro
Rua Francisco Fogaça do Nascimento, 2725
Rua Catulo Cearense, 507 - Sala 01 - Zona 05
Rua Curitiba, nº1229 - Ciro Nardi
Av. Aracy Tanaka Biazetto, 11776
Rua Marechal Cândido Rondon,3245
Rua Borges de Medeiros,1820
Rodovia PR 182, KM 464 s/n
Avenida Tancredo Neves, 3850 Porto Belo
Rua Jorge Lacerda, 595
AV MARIPA 3228 - VILA BRASIL
Rua Goiás, 1643
Rua Dom Pedro II, 2600
Rua Edmundo de Barros, 1180 Centro
Rua Áurea nº1310
Rua General Rondon, 1019 sala 02
Rua Padre Anchieta, 2194,
Av. Marechal Candido Rondon, 197
Rua Pio XII, 2970 - Centro
Av Brasil 6459 Sl 43
Rua Paraná, 3056 SL 1504 15°andar Ed Cima Executiv
Rua Sete de Setembro 4000, sala 110
Av Parigot de Souza, 2447

Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Assis Chateaubriand
Cascavel
Cascavel
Foz do Iguaçu
Assis Chateubriand
Cascavel
Cascavel
Santa Tereza
Cascavel
Cascavel
Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Foz do Iguaçu
Medianeira
Cascavel
Cascavel
Toledo
Cascavel
Cascavel
Realeza
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Foz do Iguaçu
CASCAVEL
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Realeza
Boa Vista da Aparecida
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Toledo
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Foz do Iguaçu
Cascavel
Cascavel
Cascavek
Foz do Iguaçu
Toledo
Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu
Cascavel
Realeza
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Foz do Iguaçu
Capitão Leonidas Marques
Toledo
Toledo
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
São Miguel do Iguaçu
Cascavel
Toledo
São Miguel do Iguaçu
Tupassi
Cascavel
Foz do Iguaçu
Maringá
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Toledo
Realeza
Foz do Iguaçu
Cascavel
Toledo
Cascavel
Cascavel
Foz do Iguaçu
Toledo
Palotina
Curitiba
Céu Azul
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Cascavel
Toledo

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

85816-450
85813-190
85811-010
85810-210
85810-210
85812-011
85811-030
85807-030
85803-740
85807-460
85853-230
85806-690
85816-270
85803-345
85935-000
85805-270
85811-030
85851-040
85935-000
85810-130
85807-678
85825-000
85804-600
85805-000
85851-130
85802-170
85803-720
85851-000
85884-000
85812-060
85802-020
85900-215
85811-010
85813-060
85770-000
85802-170
85811-560
85807-592
85818-410
85868-030
85813-450
85805-540
85807-030
85810-120
85819-500
85818-640
85777-000
85780-000
85813-250
85801-190
85801-170
85804-140
85903-600
85813-200
85805-400
85801-040
85801-230
85812-030
85852-320
85807-080
85814-136
85812-280
85855-636
85807-040
85805-505
85818-640
85851-180
85900-020
85852-000
85852-130
85807-040
85770-000
85812-141
85805-400
85816-340
85802-020
85805-400
85863-735
85790-000
85905-040
85902-040
85811-000
85811-340
85813-100
85802-030
85805-050
85810-120
85810-100
85804-600
85811-380
85801-160
85877-000
85802-070
85905-610
85877-000
85945-000
85801-180
85853-660
87015-270
85802-227
85805-505
85811-080
85904-230
85770-000
85867-633
85810-220
85903-343
85813-070
85812-120
85852-170
85900-140
85950-000
80730-000
85840-000
85810-160
85801-000
85810-010
85811-050
85905-380

(045)3324-6102
(045)3097-4017
(045)3035-5300
(045)3038-0320
(045)3038-0320
(045)3222-1044
(045)3306-8270
(045)3037-7171
(045)9971-4564
(045)3224-9092
(045)3523-0400
(045)9821-2573
(045)4101-9890
(045)9992-5416
(044)3528-4355
(045)3037-1824
(045)3039-0075
(045)3575-8786
(045)3528-4355
(045)3039-1943
(045)8424-6144
(045)9955-2804
(045)3222-0114
(045)3321-8500
(045)3523-0981
(045)3222-0039
(045)3037-1885
(045)4141-0212
(045)3264-1192
(045)3223-4347
(045)3225-0400
(045)3055-3045
(045)3224-3636
(045)9928-8663
(046)3543-3865
(045)9976-7786
(045)3226-8724
(045)3035-2965
(045)3096-0797
(045)3524-7752
(045)3227-0505
(045)3326-9302
(045)3327-1040
(045)9810-4320
(045)3224-9092
(045)3225-6355
(045)3543-3758
(045)9107-6217
(045)3222-5373
(045)3015-0528
(045)3039-6566
(045)3323-1948
(045)3055-2107
(045)3223-7076
(045)9935-2721
(045)3225-1234
(045)9994-0003
(045)3035-1139
(045)3523-3983
(045)3306-0550
(045)9985-4421
(045)3224-6659
(045)9845-2650
(045)8407-5639
(045)3228-4590
(045)3225-6355
(045)3574-4640
(045)3252-8812
(045)3572-4528
(045)3523-8036
(045)3039-1586
(046)3543-3758
(045)3224-6494
(045)3039-5736
(045)3227-9494
(045)3096-0707
(045)3039-5736
(045)3522-1854
(045)3286-1432
(045)3056-5595
(045)3054-1965
(045)3038-5088
(045)9998-9282
(045)9145-4545
(045)3037-4620
(045)9978-6270
(045)3322-1421
(045)9818-3600
(045)3035-2500
(045)3038-1541
(045)3225-0884
(045)3565-1183
(045)3225-3477
(045)9912-1800
(045)3565-2433
(045)9919-1272
(045)8404-8171
(045)9102-6616
(044)3262-1009
(045)3223-2284
(045)3228-4590
(045)3039-2824
(045)3252-1520
(046)3543-2549
(045)3577-0006
(045)3226-6967
(045)3277-5190
(045)9906-6258
(045)3229-2013
(045)3574-2337
(045)3055-3543
(045)3649-1083
(041)3022-7779
(045)9966-6363
(045)3222-0988
(045)3227-9097
(045)3037-2510
(045)9969-4649
(045)3252-0179
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Acompanhe nossas ações pelas
redes sociais do Sinduscon
Paraná Oeste

www.sindusconparanaoeste.com.br

www.fundati.com.br
FUNDANDO COMPROMISSOS
COM RESPONSABILIDADE.

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.

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

Fale com a gente:

