
.Coinfra tem dúvidas sobre 
reforma em escolas

.Encontro RH ocorre
dia 19 de maio

.Capacitação em MS-Project
é o próximo desafio

Um dos grandes temas da atualidade é a LGPD 
(Lei Geral de Proteção de Dados), que 
regulamenta todo o processo de tratamento de 
dados pessoais e empresarias dos brasileiros. 
Pensando em como colocá-la em prática, o 
Sinduscon Paraná Oeste promove no dia 19 de 
maio, às 16h30, na sede do sindicato, em 
Cascavel, uma palestra sobre ações de sua 
implementação e seus impactos.

 
A LGPD, n 13.709/2018, inaugurou uma nova 

cultura de privacidade e proteção de dados no 
país, o que demanda a conscientização de toda 
a sociedade acerca da importância dos dados 
pessoais e os seus reflexos em direitos 
fundamentais como a liberdade, a privacidade e 
o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural.

As empresas fazem parte desse cenário e 
precisam aprender a se encaixar nas novas regras, 
bem como proteger os dados de seus clientes. 
Quem fará a palestra é Andre Luiz Gusi Rosa, 
consultor de riscos e compliance do Sistema Fiep. 
O evento é gratuito aos associados, confirme sua 
participação.  

Sempre atento às demandas de seus associados 
e do mercado, o Sinduscon Paraná Oeste 
promove nos dias 24, 25 e 26 de junho um curso de 
MS-Project. O público-alvo são gestores de 
projetos, engenheiros, arquitetos, profissionais 
ligados a arquitetura e construção, estudantes, 
entre outros.

Uma grande variedade de temas será 
abordada no curso, como, por exemplo: 

Gerenciando custos especiais; Associação de 
recursos às tarefas; Gerenciando custos de 
composição aberta; Riscos e caminho crítico; 
Medição e pagamento; Variação de cronograma 
e Custo do projeto, entre outros, ofertando aos 
participantes um panorama completo do tema. 

O instrutor responsável será João Carlos 
Rodrigues da Silva. As aulas serão realizadas na 
sede do Sinduscon Paraná Oeste. Para mais 
informações, ligue: (45) 3226-1749.

Preocupado em atender às demandas e 
dúvidas dos setores de RH (Recursos Humanos) das 
empresas associadas, o Sinduscon Paraná Oeste 
realizará no dia 19 de maio, das 14h às 16h, mais 
um encontro entre os profissionais do setor.

Os encontros têm como função o suporte e o 
esclarecimento de dúvidas dos colaboradores 
deste setor, que tem muitas vezes problemas e 
soluções em comum. 

“É importante que as empresas associadas 
participem, pois o setor está em constante 
atualização e a troca de experiências pode evitar 
muitas preocupações, além de muitas vezes 
encontrar soluções simples para problemas”, 
comentou Ricardo Lora, presidente do Sinduscon 
Paraná Oeste.

O Sinduscon Paraná Oeste realiza no dia 11 de 
maio o 4º Encontro BIM – Como um Bom Projeto em 
BIM pode Impactar nas Obras, que tem como 
objetivo explicar como a metodologia auxilia 
construtores de todo o mundo a terem projetos de 
qualidade, com assertividade, gestão de recursos 
e insumos de maneira eficiente. O evento será 
ministrado por Diego Bieger, engenheiro civil e BIM 
Manager, que classifica a iniciativa como 
“excepcional”, devendo superar todas as 
expectativas dos organizadores.  A iniciativa é do 
Comat (Comitê de Materiais, Tecnologia, 
Qualidade e Produtividade).

Esta será a quarta edição do “Encontro BIM”, 
projeto iniciado em 2021. As outras edições 
tiveram as seguintes temáticas: Implantação BIM 
na visão do empresário; Implantação BIM na visão 
dos projetistas e Como contratar projetos em BIM. 

.4º Encontro BIM focaliza
a qualidade e a economia

Após diversas reuniões on-line desde o início da 
pandemia, os associados do Sinduscon Paraná 
Oeste finalmente voltaram a se encontrar 
presencialmente no dia 25 de abril, em Foz do 
Iguaçu. O encontro ocorreu na sede da Tarobá 
Construções.

A pauta contou com diversos assuntos como a 
explanação do secretário de Planejamento de Foz 
do Iguaçu, Leandro Costa, sobre projetos e obras 
em andamento na cidade, além de tirar diversas 
dúvidas dos associados. Também foram discutidas 
as mudanças das normas regulamentadoras, com 
Agnaldo Mantovani, o programa Brasil Mais e o 
andamento dos trabalhados dos Comitês 
Técnicos. O patrocínio da janta, ficou por conta 
da empresa Krona Tubos e Conexões.

 Renato Pena Camargo, vice-presidente do 
Sinduscon Paraná Oeste e anfitrião do encontro, 

comentou que a reunião foi muito produtiva, 
principalmente pela volta do encontro presencial 
e pela facilitação do networking.

“É muito mais eficiente a troca de experiências 
entre os associados no formato presencial, além 
de também aumentar a possibilidade da 
participação dos associados de outros municípios, 
o que agrega o debate sobre os diversos temas 
dos nossos encontros”, disse.

.Reunião em Foz do Iguaçu marca 
o retorno de encontros itinerantes

Em reunião do Conselho de Administração, que 
contou com a participação do presidente do 
Sinduscon Paraná Oeste, Ricardo Lora, a Cbic 
(Câmara Brasileira da Indústria da Construção) 
instaurou o seu Conselho de Ética e Integridade.

Em formato híbrido, ou seja, digital e presencial, 
a reunião foi itinerante e aconteceu em Salvador, 
no dia 25 de abril. 

O Conselho tem como objetivo orientar, 
aconselhar e dirimir eventuais dúvidas sobre a 
aplicação do Código de Ética da Construção. O 
grupo visa ainda avaliar, dar encaminhamento às 
comunicações e julgar condutas supostamente 
antiéticas, bem como aplicar recomendações 
previstas no regulamento. 

“Instalar o Conselho de Ética neste momento é  
fundamental para que a Cbic coloque a sua visão 
política e de comportamento. A ética está 
demonstrada nas atitudes, constrói uma imagem 
positiva do nosso segmento”, frisou o presidente 
eleito do Conselho, Teodomiro Camargos.

Também foi anunciado o Novo Calendário de 
Eventos da entidade para 2022.

.Lora participa de reunião da Cbic 
de instalação do Conselho de Ética

O CMA (Comitê de Meio Ambiente) do 
Sinduscon Paraná Oeste reuniu-se no dia 29 de 
abril para discutir o anteprojeto de lei que 
regulamenta e cria o IPTU Verde em Cascavel, 
além da outorga onerosa. 

  Junto com IPTU verde há um debate sobre a 
outorga onerosa, mecanismo  que permite 
aumentar o coeficiente de construção de um 
terreno gerando uma cobrança. “Por isso estamos 
criando anteprojetos separados: um para o IPTU 
Verde e outro para outorga onerosa”, comentou 

Robson Biela, coordenador do CMA.
A AEAC (Associação dos Engenheiros e 

Arquitetos de Cascavel), cujo presidente é Ricardo 
Ceola, está auxiliando na elaboração destas 
iniciativas. Será marcada uma reunião com o 
departamento jurídico da prefeitura de Cascavel 
e com o IPC (Instituto de Planejamento de 
Cascavel) para aumentar o prazo, que hoje é dois 
anos de isenção. “Queremos aumentar para cinco 
anos, renováveis para mais cinco anos, pois o 
município irá arrecadar mais com ISSQN nos 
sistemas sustentáveis”, disse.

.CMA discute IPTU Verde em 
Cascavel e concessão de 
outorga onerosa

.Sinduscon terá palestra sobre a
Lei Geral de Proteção de Dados

.Sinduscon, Univel e FGV 
oferecem capacitação ao setor

O setor imobiliário e da construção civil de 
Cascavel têm novidades educacionais. A Univel e 
a FGV, em parceria com o Sinduscon Parana 
Oeste lançaram o MBA Executivo em 
Administração: Gestão de Incorporações e 
Construções Imobiliária. As aulas estão previstas 
para iniciar em setembro. 

O objetivo do curso, segundo os organizadores, 
é proporcionar uma visão completa das principais 
etapas e atores envolvidos no processo de 
desenvolvimento imobiliário; capacidade de 
análise crítica dos principais indicadores de 
retorno do investimento; visão estratégica do 
mercado com vistas ao desenvolvimento de 
produtos imobiliários e planejamento das vendas, 
além de auxiliar no desenvolvimento de 
habilidades e competências relativas à 
comunicação, planejamento e liderança.

A previsão de início do curso é em setembro de 
2022. As aulas ocorrem neste formato: um final de 
semana por mês (sexta-feira de 18h30 às 22h40; 
sábado de 8h30min às 18h e domingo de 8h às 
12h30). Ao todo, são 432 horas/aula. O 
investimento total do curso para associados ao 
Sinduscon Paraná Oeste (à vista) é de R$ 20.790,00. 
Para os demais, o valor é R$ 21.890,00, os valores 
podem ser parcelados em até 36 vezes. Se 
interessou?? Não perca tempo e faça já sua 
matricula.          

.G8 é contra novos cargos públicos
que vão custar R$ 102 milhões/ano

Três projetos de lei em tramitação na 
Assembleia Legislativa do Estado propõem a 
criação de 542 novos cargos públicos que vão 
custar, aos contribuintes paranaenses, 
aproximadamente R$ 102 milhões por ano, mais de 
quase 1 bilhão nos próximos dois mandatos.

 
O G8, grupo que integra oito das principais 

entidades patronais e de profissionais liberais de 
Cascavel, vem a público dizer que é contra ao 
teor dos projetos por diversos motivos.

Dos 542 cargos propostos, 160 são para o 
Tribunal de Justiça, com custo anual de R$ 40 
milhões; 261 para o Ministério Público, com custo 
anual de R$ 30 milhões, e 121 cargos são para a 
Assembleia Legislativa do Paraná, com impacto 
anual no orçamento da Casa de R$ 31 milhões. A 
proposta de criação de novos cargos vem 
acompanhada de funções gratificadas.

O G8, a exemplo do que fazem outras entidades 
em todo o Paraná, destaca alguns pontos pelos 
quais se posiciona contrariamente à intenção do 
Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da 
Assembleia Legislativa do Estado.

 
Um deles é o já elevado tamanho da estrutura 

pública, que representa gastos substâncias aos 
pagadores de impostos. Outro é saber se 
realmente esses novos cargos são necessários e se 
não é possível, como fazem as empresas por 
exemplo, utilizar de outros expedientes como 
remanejamentos e buscar melhorar a 
produtividade.

   O Brasil, como o que ocorre em todo o mundo, 
ainda se ressente dos dramáticos efeitos da 
pandemia do coronavírus, que além de muitas 
mortes aumentou o índice de falências de 
empresas e o desemprego, e também dos 
impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia, enfim, 
vivemos ainda período de recessão econômica e 
investir estes recursos no fomento das atividades 
econômicas é mais salutar é essencial ao estado 
do que ampliar gastos de pessoal.

A pandemia e a guerra da Ucrânia, por 
exemplo, tornaram muito mais caro o custo de 
vida dos brasileiros, com aumento de preços em 
cadeia, com destaque para os combustíveis e 
alimentos. 

Atualmente, a Assembleia Legislativa do Paraná 
conta com 1.726 comissionados e com o aumento 
proposto chegará a 1.847, pressionando ainda 
mais a folha de pagamentos da Casa. 
Atualmente, são 31 assessores, em média, para 
cada um dos 54 parlamentares da Alep.

 
Ou seja, essa é uma despesa que não se justifica 

e que, mais uma vez, mostra o quanto os setores 
públicos brasileiros, começando pelas suas 
presidências e altas diretorias, estão 
desconectadas da realidade brasileira e mundial.

 
O governo do Estado acaba de informar, em 

notícias com grande repercussão na imprensa, 
situação econômica limitada em seu orçamento e 
em lenta fase de recuperação. 

Ou seja, não há nada que justifique, com base 
no bom-senso e no verdadeiro interesse público, o 
aumento de cargos e de gastos proposto pelo 
Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público e pela 
Assembleia Legislativa. 

Tais fatores demonstram que aludidos projetos 
não possuem apoio da população, do setor 
produtivo e contrariam o interesse público, 
motivando pleito público aos Deputados e ao 
Governo Estadual, para que rejeitem tais 
propostas e apresentem um plano de redução dos 
gastos, com implantação de modelos de gestão 
mais eficientes, nos serviços públicos prestados.

 
Acic, Sinduscon Parana-Oeste, Sociedade Rural 

do Oeste, Amic, Sindicato Rural, Sindilojas e CDL

.Sinduscon e Câmara de Construção
da Argentina estabelecem parceria

O Sinduscon Paraná Oeste e a CAMECA 
(Câmara Missionera de Empresas Constructoras Y 
Afines), entidade que representa a construção civil 
na Província de Missiones, Argentina, estão 
entabulando parcerias com objetivos comuns: o 
fortalecimento bilateral do setor. 

Dirigentes das duas entidades, Ricardo Lora 
(presidente do Sinduscon) e Juan Carlos Batiuk 
(vice-presidente da CAMECA), participaram de 
uma videoconferência, juntamente com demais 
integrantes das entidades, com objetivo de alinhar 
posicionamentos, buscar afinidades e estreitar 
relações. 

  "Eles veem nossa entidade como modelo para 
seguirem. Por serem nossos vizinhos e atuarem na 
mesma área, querem uma aproximação 
colaborativa, ou seja, uma troca de experiências", 
destaca Lora. "Além disso, observam nossa 
entidade como modelo para seguir e querem 
entender o funcionamento de nossos comitês, 

além de saber mais de tecnologias que estamos 
utilizando no Brasil e como lidamos com o 
relacionamento entre privado e público".

 Sinduscon e CAMECA vão organizar uma 
reunião seguida de jantar em Cascavel, em data 
a ser definida em breve.

"Entendemos que essa integração pode 
traduzir-se em melhorias permanentes para a 
sociedade e também para um eficiente 
desenvolvimento de nossas atividades produtivas 

Manter as empresas associadas atualizadas e 
bem informadas é um dos principais objetivos do 
Sinduscon Paraná Oeste. Por conta disso, o Coinfra 
(Comitê de Infraestrutura) e o Comjur (Comitê 
Jurídico) montaram um grupo de estudos sobre a 
nova lei de licitações. O 3º encontro foi realizado 
no último dia 28 de maio.

  De acordo com o coordenador do Coinfra, 
Marcelo Rambo, a reunião focou em dois grandes 

assuntos: instrução de processo licitatório e 
serviços/obras de engenharia. 

No primeiro tema, os participantes discorreram 
sobre as modalidades de licitação e os critérios de 
julgamento. Já no segundo tema o debate girou 
sobre apresentação de propostas e lances, 
julgamento, habitação, inexigibilidade de 
licitação e dispensa de licitação.

.Nova lei de licitações é
debatida no Sinduscon

O Coinfra (Comitê da Infraestrutura) reuniu-se 
com representantes do NRE (Núcleo Regional de 
Educação) de Cascavel. O objetivo do encontro 
foi esclarecer algumas dúvidas das empresas, 
principalmente com relação a descontos nos 
pregões.

  
Segundo Marcelo Rambo, coordenador do 

Coinfra, chama a atenção dos profissionais do 
setor e dos empresários os elevados descontos que 
estão sendo propostos nos pregões eletrônicos da 

Fundepar (Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Educacional) para ampliações e 
reformas de escolas estaduais.

“Por isso realizamos essa reunião com o 
departamento de engenharia e chefia do NRE 
Cascavel: para solicitar autorização para 
acompanhar as obras e ter acesso as planilhas de 
controle dos contratos de execução referente as 
obras de abrangência do NRE Cascavel”, 
comenta.

A segunda edição do Almanaque Filhos da 
Construção já está sendo distribuída. O Sinduscon 
Paraná Oeste dá continuidade a um trabalho 
pioneiro lançado no fim de 2021, que ficou 
marcado por ter como protagonista um 
público-alvo diferente: os filhos dos colaboradores 
da construção civil. 

A iniciativa, que tem como personagem 
principal o SID, é um conceito inédito no aspecto 
didático e educacional, fruto de parceria 
conjunta entre os Comitês de Políticas e Relações 
do Trabalho e de Responsabilidade Social. 

O almanaque contém ilustrações para colorir, 
jograis, brincadeiras, caça-palavras, dicas de 
criação de brinquedos e outros temas, sempre 
tendo como pano de fundo o cenário da 
construção civil, ressaltando a necessidade de uso 
de EPIs e de assegurar um ambiente sadio de 
segurança no trabalho, entre outras informações. 

“É muito importante que as empresas 
associadas ajudem na distribuição e façam que 
esse importante mecanismo de aprendizado e 
diversão chegue ao nosso principal objetivo, que 
são as crianças de 5 a 10 anos”, destacou Ricardo 
Lora, presidente do Sinduscon Paraná Oeste. 

Nosso agradecimento especial aos 
patrocinadores desta iniciativa educacional:

ADM Engenharia Ltda; 
Arbo Construções e Projetos Ltda; 
Conceito Brasil Engenharia  Ltda;  
Construtora Saraiva de Rezende Ltda;  
Dabol Engenharia e Construções Ltda;  
Demag Construções Ltda; 

Fungeo Fundações e Geologia Ltda; 
Iguassu Engenharia e Construções Ltda; 
Jota Ele Construções Civis S.A;  
Lever Protensão Ltda; 
Mantovani Maquetes; 
Natucci Engenharia Civil Ltda; 
PPN Construções Ltda; 
 Szymanski e Favero Construções Ltda; 
Taroba Construções Ltda 
Wust, Casarotto & Cia Ltda ME. 

Interessados em apoiar o projeto podem entrar 
em contato com o nosso setor comercial e falar 
com a Patricia, 45 3226-1749, 99919-0094 ou no 
email comercial@sindusconparanaoeste.com.br.

1ª Quinzena Maio/2022

.2ª edição do almanaque da 
construção está circulando
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