2ª Quinzena Julho/2022

.Capacitação em MS-Project conta
com novas datas

Atenção, associados: quem já se matriculou ou

Variação de cronograma e Custo do projeto entre

está interessado no curso de MS-Project, deve ficar

muitos outros, ofertando aos participantes um

atento às novas datas e ao valor subsidiado. A

panorama completo do tema.

iniciativa,

promovida

pelo

Sinduscon

Paraná

Oeste, agora será realizada nos dias 26, 27 e 28 de
agosto.

O

instrutor

responsável

será

João

Carlos

Rodrigues da Silva. As aulas serão realizadas na
sede do Sinduscon Paraná Oeste. O valor para

O

público-alvo

são

gestores

de

projetos,

associados será de R$ 120, sendo no máximo dois

engenheiros, arquitetos, profissionais ligados a

inscritos por empresa. O preço está muito acessível

arquitetura e construção, estudantes, entre outros.

graças ao subsídio do edital da FIEP. Para
empresas não associadas, a inscrição é R$ 799.

Uma grande variedade de temas serão abordados no curso, como, por exemplo: Gerenciando

O prazo final para garantir sua vaga é no dia 29

custos especiais; Associação de recursos às tare-

de julho. Para mais informações, ligue: (45)

fas; Gerenciando custos de composição aberta;

3226-1749.

Riscos e caminho crítico; Medição e pagamento;

.CPRT discute informalidade na
construção civil

Mais uma reunião do CPRT (Comitê de Políticas

trução civil. A ideia é solicitar algumas sugestões

e Relações Trabalhistas) do Sinduscon Paraná

com os associados sobre o que gostariam de saber

Oeste foi realizada no último dia 14, na sede da

sobre a informalidade com relação a funcionários,

instituição, em Cascavel e assuntos de ampla

histórico entre outros.

relevância. O coordenador Agnaldo Mantovani
Também foram discutidas eventuais demandas

comandou as discussões.

aos candidatos ao cargo de deputado federal.
O primeiro tema foi uma avaliação sobre a

Entre

os

itens

estiveram

a

capacitação

e

retomada do Comitê de Incentivo à Formalidade.

desenvolvimento da mão de obra; diminuir a

Agnaldo comentou sobre a formação do comitê

informalidade e aumentar os recursos disponíveis

em 2000. Há 22 anos foi criada, repleta de êxito, a

para o setor. O comitê também debateu a

comissão paritária de combate à informalidade.

necessidade de realizar um novo curso/workshop

Apesar da insistência de alguns em trabalhar na

sobre a reforma trabalhista, após cinco anos das

informalidade, a formalidade venceu (na maioria

mudanças.

das vezes) e eleva o padrão urbanístico da
Por fim, Agnaldo Mantovani avaliou as ações do

cidade.

Ministério do Trabalho, como por exemplo algumas
Na sequência foi debatido o alinhamento de

autuações

efetuadas,

como

a

limpeza

dos

pesquisa a ser efetuada com apoio do Sebrae-PR,

banheiros, com multas aplicadas no valor de R$ 5

sobre a informalidade da mão-de-obra na cons-

mil.

.Almanaque Filhos da Construção

apresenta o mascote Sinduscão na
sua terceira edição

O almanaque Filhos da Construção, uma

Integrantes das comissões reuniram-se na sede

iniciativa dos Comitês de Responsabilidade Social

do Sinduscon, para o alinhamento de conteúdos e

e de Política e Relações do Trabalho do Sinduscon

discussão das atividades a serem propostas no

Paraná Oeste está finalizando a terceira edição,

almanaque, voltado a filhos de trabalhadores da

com uma surpresa que vai agradar principalmente

construção civil em idade escolar.

quem gosta de animais de estimação.
A

edição

impressa

do

número

três

do

O Sinduscão é o mascote da Turma do Sid, um

almanaque estará disponível aos associados nos

cachorrinho esperto que gosta de ficar perto do

próximos dias. Se você ainda não reservou seu

canteiro de obras. O novo personagem junta-se

exemplar, telefone para o 3226-1749 e peça o seu.

ao Sid e à Sandy nas aventuras e atividades
educativas que o almanaque proporciona.

.Crea-PR realiza sua milésima
sessão plenária

Marcado de homenagens, o Crea-PR realizou

truímos, pois somente no Paraná conseguimos

sua milésima Plenária, em Foz do Iguaçu, no dia 8

reunir desta forma os presidentes que atuaram em

de

gestões anteriores, é uma união única, comparti-

julho.

Com

homenagens

a

muitas

personalidades importantes nestes 88 anos de

lhamos o nosso trabalho”.

história, o evento foi uma celebração do sucesso e
solidez da entidade. O engenheiro civil José

Ayrton Pontes, coordenador da Comissão dos

Parzianello, presidente do Conselho Superior do

Coordenadores de Câmaras, afirmou que “a

Sinduscon Paraná Oeste, representou a entidade

Plenária 1000 é uma construção não somente da

no evento.

história

do

Crea-PR,

mas

da

história

dos

profissionais e da sociedade paranaense. Quando
Após

a

primeira

homologação

dos

parte,

que

delegados

da

alguém perguntar qual é a melhor obra construída

das

pela Engenharia, espero sempre que digam: a

tratou

eleitos

e

propostas aprovadas durante o 11º Congresso
Estadual

de

Profissionais,

celebração

comemorativa,

lançamento

do

novo

foi

realizada

iniciando

vídeo

com

institucional

próxima!”.

a
o
do

Antes da reunião histórica do dia, o Comitê
Empresarial
reunião

Crea-PR.

da

Construção

também

com

a

(Cecon)

realizou

participação

de

Parzianello: O Cecon tem por objetivo aproximar o
Além de outras homenagens, como placas ao

Crea-PR da classe empresarial da construção civil

presidente Ricardo Rocha e a outras autoridades,

para

debater,

trocar

informações

e

buscar

como o ex-presidente Joel Kruger, a emoção

soluções para assuntos de interesse comum

tomou conta do evento. “Me sinto honrado em

relacionados às atividades das empresas e dos

estar aqui e principalmente pela história que cons-

profissionais que atuam na área.

.Reunião dos associados discute
temas relevantes

Mais

uma

edição

da

tradicional

reunião

presencial dos associados foi realizada no dia 25
de julho, na sede do Sinduscon Paraná Oeste.
Diversos

assuntos

constaram

da

pauta

do

encontro. Entre eles: elaboração de projetos nos
Municípios da Região Oeste (Eng. Ricardo Rocha,
presidente do Crea-PR); Fundatec; Edital da
Fiep-MS Project; Cálculo de área da incorporação
imobiliária e o relatório completo das discussões
realizadas nos nossos comitês técnicos. “Mais uma
vez, a presença dos associados fez toda a
diferença para consolidação e para evolução do
nosso

setor”,

disse

Ricardo

Parzianello,

Vice-presidente do sindicato. Os trabalhos em
andamento dos comitês técnicos do Sinduscon
Paraná

Oeste

também

foram

A próxima reunião será descentralizada, em
Toledo no dia 22/08 as 18:00, marque na agenda e
participe!

apresentados

durante a reunião. Após o encontro, foi servido
jantar.

.Não perca o 5º Encontro BIM
do Sinduscon

No dia 28 de julho, às 18h, o Sinduscon Paraná
Oeste promove mais uma edição do Encontro BIM.
Esta será na 5ª, com o tema:

Modelo da

Informação da Construção, Orçamento de Obras
do Tradicional ao BIM.
O mediador do evento será Diego Bieger,
engenheiro civil e BIM Manager. Participam
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 (Comitê
de

Materiais,

Tecnologia,

Qualidade

e

Produtividade).

No encontro será feita uma mesa redonda com
profissionais que elaboram orçamentos desde o
método tradicional até o BIM. A ideia principal é
aliar a experiência prática com o conhecimento
tecnológico dos participantes e que o público
consiga perceber o quanto é importante saber de
projeto, construção e métodos de orçamento
conseguir fazer ótimos orçamentos em BIM.

.G8 pede mais segurança ao
governador Ratinho Jr.

O presidente da Acic e do G8 (entidade da qual
o Sinduscon Paraná Oeste faz parte), Genesio
Pegoraro, solicitou mais segurança para Cascavel.
Um pedido oficial foi entregue durante o evento
na Faciap, em Curitiba, ao governador do Paraná,
Ratinho JR.
"A situação não está nada boa. O número de
mortes violentas e os furtos e os assaltos ao
comércio criam um sério clima de insegurança e
medo na cidade", observa Genesio, que pediu a
atenção

do

governador

ao

conteúdo

do

documento.

debate, ampliar o diálogo e unir esforços na busca
de soluções, sensibilizando a todos para a
preservação

As entidades do G8 pedem ao governo um
plano de ação para conter a ação dos criminosos,
o

A finalidade da audiência é aprofundar o

destacamento

de

mais

agentes

e

de

equipamentos.

do

controle

da

situação

da

segurança na cidade.
Além do Sinduscon Paraná Oeste, o G8 é
formado pela Acic, Sindicato Rural, Sindilojas,
Amic, Sociedade Rural do Oeste, Subseção da

Com apoio dos deputados, uma audiência

OAB e CDL.

pública, na Acic, será realizada sobre o tema. No
documento, um relato detalhado é feito sobre as
dificuldades que os comerciantes estão sofrendo.

.Segunda edição de 2022 da
revista “Construção Oeste” está
circulando

A

segunda

edição

de

2022

da

Revista

Construção Oeste, uma iniciativa do Sinduscon
Paraná Oeste, já está circulando. Mais um grande
informativo e propagador do nosso setor. A
matéria principal desta edição aborda a sucessão
familiar na construção civil. Histórias como a de
Gilson e Maísa Zanella, da Demag Construções,
são contadas. “Acho que a maior vantagem da
sucessão é dar continuidade nos negócios, visto
que isso foi fundamental para mim na hora de
escolher o que eu queria ser”, disse Maísa, que
junto com o pai está tocando a construtora.
Diversos outros temas pertinentes ao setor estão
na nossa revista. Aproveite e leia!

.Nova rodada discute Matriz de
Risco na nova Lei de Licitações

O Coinfra (Comitê de Infraestrutura) do Sinduscon Paraná Oeste realizou no dia 19 de julho o 5º Encontro
de Estudos da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), com apoio do Comjur (Comitê Jurídico).
O objetivo da reunião foi, novamente, estudar minuciosamente o assunto, especialmente o tópico Matriz
de Risco. "A nova Lei de Licitações entra em vigor, obrigatoriamente, a partir de abril de 2023. Até lá, é
importantíssimo que nós, representantes de empresas que atuam na área, tenhamos o máximo de
conhecimento sobre o assunto", destaca Marcelo Rambo, coordenador do Coinfra.
Publicada em abril de 2021, a lei federal 14.133 corresponde à Lei Geral de Licitações, que traz diversas
inovações para melhoria dos processos de compras públicas. Atualmente, ela convive com outras
regulamentações em vigor.

