
.Sinduscon Paraná Oeste 
participa de aniversário
do Sebrae

.Caravana do Sinduscon Paraná 
Oeste visitará Concreteshow

.Eventos importantes de fim de
ano já têm data definida

O mês de novembro será muito importante para o setor da construção civil do Oeste do Paraná. Dois 
grandes eventos já têm data marcada para o mês, e a presença dos associados é fundamental. Dia 07 de 
novembro está marcada a eleição da nossa nova diretoria e, no dia 26, em Foz do Iguaçu, a grande festa 
de confraternização/jantar de fim de ano. Esperamos a participação de todos vocês!

Em parceria com o Sebrae-PR, o Sinduscon 
Paraná Oeste participará de uma caravana que 
irá ao 13º Concreteshow, evento que será 
realizado em São Paulo dos dias 9 a 11 de agosto. 
Dez associados, de cinco empresas diferentes, irão 
junto com a comitiva.

 
Após dois anos de edições digitais, a feira da 

cadeia do cimento e do concreto para a 
construção volta ao São Paulo Expo, na capital 
paulista. A tradicional feira de negócios e com 
uma programação de conteúdo com palestrantes 
que são referências na área de construção civil.

O evento acontece em sintonia com o atual 
cenário da construção civil, que, mesmo 
desafiada pela escalada dos custos, mantém-se 
otimista com a projeção de crescimento na casa 
de 2,5% em seu Produto Interno Bruto (PIB), 
segundo dados de acordo com balanço da CBIC 
(Câmara Brasileira da Indústria da Construção). 

Entre as novidades para a 13ª edição do evento 
está o Congresso “Construindo Conhecimento”, 
que reunirá palestras e cursos técnicos sobre 
assuntos que estão em alta no setor de 
construção, como os pavimentos urbanos de 
concreto, o sistema construtivo de paredes de 
concretos para edifícios altos, a pré-fabricação e 
a construção modular em concreto e os aspectos 
da manutenção e inspeção de estruturas de 
concreto.

A comitiva do Sinduscon Paraná 
Oeste/Sebrae-PR sairá de Toledo no dia 8, às 17h. 
Em São Paulo visitarão a Indústria Leonardi, em 
Atibaia e depois seguirão para a feira. 

Os presidentes dos quatro Sinduscons do Paraná 
participaram de reunião no dia 26 de julho com o 
presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Paraná (Fiep-PR), Carlos Valter Martins Pedro, 
para debater sobre os principais temas que 
impactam nas atividades da indústria da 
construção, como aumento dos insumos, 
combate à informalidade, qualificação 
profissional e inovação no setor.

 Outra ideia debatida foi a valorização dos 
profissionais da construção civil, via marketing de 
informação. A intenção é mostrar a importância 
da carreira, os bons salários recebidos pelos 
trabalhadores entre outros temas. Os presidentes 

também discutiram estratégias para atrair as 
mulheres para o setor da construção civil. Por fim, 
foi debatida a eventual reativação do Conselho 
Temático da Construção Civil, além de realizar 
uma pesquisa junto às empresas da construção 
para identificar quais funções precisam de mais 
qualificação profissional.

 
Na foto estão: o presidente do 

Sinduscon/PR-Norte, Sandro Marques de Nóbrega 
(online); o presidente da Fiep, ao lado do 
presidente do Sinduscon Paraná Oeste, Ricardo 
Lora; e o presidente do Sinduscon-PR, Rodrigo José 
Assis, ao lado do presidente do 
Sinduscon/PR-Noroeste, Rogério Yabiku.

.Presidentes dos Sinduscons
se reúnem na Fiep

.Próxima reunião dos associados 
será em Toledo

No dia 28 de julho o Sinduscon Paraná Oeste 
promoveu mais um evento de sucesso. Trata-se do 
5º Encontro BIM, com o seguinte tema: Modelo da 
Informação da Construção, Orçamento de Obras 
do Tradicional ao BIM. 

O mediador do evento foi Diego Bieger, 
engenheiro civil e BIM Manager. Participaram 
também Victor Hugo César, engenheiro civil e 
especialista em BIM; Lígia Rachid, engenheira civil, 
doutora e professora e Maria Estela Domingues, 
engenheira civil, especialista em gestão de obras, 
empresária e coordenadora do Comat.

Na ocasião foi promovida uma conversa com 
profissionais experientes na área trazendo os 
pontos de atenção que devem ser levados em 
consideração para quem deseja prestar esse 
serviço, aliando a experiência prática com o 
conhecimento tecnológico dos participantes. 
Fique atento nas nossas mídias para participar da 
próxima edição!

.Mais um evento BIM de sucesso

O Sebrae comemorou 50 anos e lançou um 
novo slogan para suas ações – Sebrae 50 + 50. No 
Paraná, uma série de eventos regionais foram 
realizados no mês de julho, entre eles Cascavel no 
dia 27.

Lideranças políticas, empresariais e do 
agronegócio, além de diretores da instituição no 
Estado e região, participaram do evento. 
Representando o Sinduscon, participaram os 
diretores Ricardo Lora, Ricardo Parzianello, Renato 
Camargo e Mario Costenaro.

    Fernando Moraes, presidente do Conselho Deli-

berativo do Sebrae-PR, explicou que as comemo-
rações do cinquentenário foram feitas nas regio-
nais para comemorar ao lado dos parceiros da 
instituição. Ele lembrou que tudo o que o Sebrae 
faz é junto com parceiros e ressaltou as parcerias 
firmadas com o Município de Cascavel.

“O Município de Cascavel é um grande 
parceiro, é exemplo para o Brasil de parceria com 
o Sebrae. A gente leva até o empresário vários 
programas e aqui podemos citar o Compras 
Cascavel, que é muito grandioso, um trabalho que 
é exemplo para o Brasil todo”, afirma.

O Sinduscon Paraná Oeste promove no dia 18 
de agosto, das 16h às 18h, na sede da entidade, 
em Cascavel, a I Jornada sobre Manutenção das 
Construções e Seus Impactos. 

Na ocasião, os participantes terão acesso a 
palestrantes qualificados na gestão da 
manutenção. Além de um bate-papo e 
esclarecimento de dúvidas pertinentes ao tema, 
os associados também poderão apresentar suas 
demandas e também debater o pós-obra, como, 
por exemplo, a conduta adotada no atendimento 
e os principais problemas encontrados. 

Para mais informações, envie um e-mail para 
comites@sindusconparanaoeste.com.br ou pelo 
whatsapp (45) 99923-0842. Inscrições gratuitas 
para associadas podem ser feitas até dia 15 de 
agosto, pelo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe
6QO71VP9scs2Z9aXBU_I1IvUc9mpt5Zri4DR2OtLyDY
ceig/viewform

1ª Quinzena Agosto/2022

.Jornada sobre manutenção das 
construções e seus impactos
acontece dia 18 de agosto
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Mais uma edição da tradicional reunião dos associados do Sinduscon Paraná Oeste está confirmada: dia 
22 de agosto, em Toledo, as 18:00 na sede da Associação dos Engenheiros e Arquitetos local.

A participação dos associados é fundamental para agregar valor nas discussões, networking e também 
enriquecer a pauta dos próximos encontros.

 
Além disso, é uma oportunidade de se atualizar sobre as novidades do setor da construção civil, 

informando-se sobre os temas discutidos nos comitês técnicos. Em breve a pauta será divulgada.

O arquiteto Marco Antonio Zanatta, um dos 
idealizadores do programa Aprova Digital, em 
2017, é o mais novo coordenador do Comitê de 
Desburocratização do Sinduscon Paraná Oeste. 
Ele substituiu o engenheiro civil Ronald Peixoto 
Drabik. 

 
Para Zanatta, o desafio maior é trazer a 

Cascavel as boas práticas e de excelência de 
municípios de grande porte que ocorrem por todo 
o Brasil, e que, consequentemente, criar um 
ambiente regulatório para todos os interessados, 
sejam empresas, sejam profissionais e 
principalmente do poder público.

 
    O Aprova Digital é um exemplo de eficiência e o 
primeiro passo já foi dado:  começamos em 2017 e 

Cascavel foi um dos primeiros a aderirem ao 
sistema digital do Brasil. Virando essa referência, 
mais de 60 municípios do Brasil utilizam a nossa 
plataforma, inclusive metrópoles como São Paulo 
e Florianópolis.

 
Isso resulta em não apenas economia para a 

prefeitura como também economia de tempo e 
recursos para os profissionais.  Lembrando que, 
dentro do ambiente Cbic, o Aprova Digital é um 
movimento pioneiro. “Suceder o Drabik é um 
grande desafio. “Aprendi de perto o trabalho que 
ele executou aqui, acompanhando o início do 
Aprova Digital, que foi incubado aqui dentro. 
Agora, a meta é enfrentar desafios nossos”.

.Comitê de Desburocratização 
tem novo coordenador

.Presidente do Crea quer fortalecer 
elo com Sinduscon Paraná Oeste

O engenheiro civil Ricardo Rocha, presidente do 
Crea (Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Paraná) visitou, na mais recente 
reunião de associados do Sinduscon Paraná 
Oeste, a sede da entidade, em Cascavel, a 
convite do engenheiro civil Ricardo Parzianello, 
vice-presidente do Sinduscon. 

Os temas discutidos foram os mais variados. É 
intenção do Crea-PR aproximar-se ainda mais do 
Sinduscon Paraná Oeste na realização de eventos 
técnicos, científicos e profissionalizantes, desde 
que afeitos à mesma área e vocação.

   “Temos competência para exercer a nossa voca-
ção, a construção, e a experiência representada 

pelo presidente do Conselho Superior, José 
Parzianello, ação essa que busca dar mais celeri-
dade aos municípios para desenvolver, agilizar e 
licitar projetos. “Quanto mais obras, melhor para a 
sociedade e essa é a nossa função principal.

A capacitação na contratação de projetos, 
especialmente por parte de entes públicos, é um 
desafio. “Há projetos, porém há poucas e tímidas 
linhas de crédito, financiamento e investimentos”, 
destaca Rocha

Integrantes do Coinfra (Comitê de Infraestrutura 
do Sinduscon Paraná Oeste) participaram no dia 3 
de agosto de reunião para tratar de relevantes 
temas de interesse das empresas que atuam em 
obras públicas.

 Durante o encontro, realizado na sede da 
entidade e comandado pelo coordenador 
Marcelo Rambo, foi feita avaliação do grupo de 
estudo da nova lei de licitações e demanda por 
curso específico; bem como discutida ação da 

.Coinfra discute lei de licitações, 
impugnações e outros assuntos

.Instituições e Poder Público 
debatem a Cascavel do futuro

O Codesc realizou reunião-almoço nesta 
sexta-feira (5), na sede do Sinduscon, em 
Cascavel, sob o comando do presidente Alci Rotta 
Junior. Participaram presidentes, representantes e 
diretores de diversas entidades da sociedade 
organizada, para debater temas de ampla 
relevância ao futuro.

Para o presidente do Codesc, Alci Rotta Junior, 
a descentralização, aprovada em plenária, é uma 
forma de divulgar as ações junto às entidades, 
com prioridade aos integrantes do G8. "Outro 
aspecto é que os diretores das entidades acabam 
conhecendo um pouco mais dos membros 
titulares e os suplentes das cadeiras da plenária", 
destaca.

    "A construção civil tem um peso muito importan-
te no nosso Conselho. Este ano faremos um fórum 
destinado ao urbanismo e meio ambiente, e que 
tem relação com a construção civil. Tem também 
o Cascavel 2050, programa multissetorial desenha-
do a várias mãos, com uma equipe profissional, a 
Urban System, e apoiadores públicos e privados 
que querem o melhor para a cidade", destaca o 
prefeito Leonaldo Paranhos.

    Segundo o presidente da Acic, Genésio Pegora-
ro, as reuniões itinerentes do Codesc têm atraido 
excelente e qualificado público. "Por isso é muito 

bom participar dessas importantes reuniões, pen-
sando na Cascavel do futuro".

Conforme o presidente do Sinduscon Paraná 
Oeste, Ricardo Lora, a itinerança torna explícita a 
vontade do Codesc agregar ainda mais entidades 
e trazer pessoas novas para perto. "E mais, as 
pessoas passam a entender melhor quais são as 
atribuições do Codesc, que é uma real integração 
de toda as entidades regionais".

Fundepar – resposta do TCE (Tribunal de Contas do 
Estado).

O debate girou em torno também da exigência 
da validade das propostas para 180 dias em 
licitações do Estado; impugnações de editais da 
PRED (Paraná Edificações) que estão sendo 
licitados após 30 de junho deste ano com planilha 
de janeiro do ano passado, além de outros 
assuntos.


