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Greca destaca principais ações e
investimentos para Curitiba
Os investimentos e aporte de R$ 328 milhões para a Previdência municipal,
feitos em 2017, devolveram a Nota A do índice de liquidez
concordar, pretendemos revitalizar a Casa Pequeno Jornaleiro,
bem como o Prédio Tobias de Macedo, na esquina da Rua
Presidente Farias, o Edifício Miguel Calluf, na Praça Tiradentes,
e o Palacete Ascâncio Miró, e muitos outros. Quero propor
para o Sinduscon-PR este desafio, de retrofit destes prédios
abandonados”, frisa.
OBRAS -A prefeitura está finalizando as obras do viaduto da
Vila Pompeia, no extremo Sul da cidade, que dá acesso para o
Tatuquara, Campo do Santana, Caximba, Araucária e Fazenda
O Prefeito de Curitiba Rafael Greca apresentou no dia 11 de

Rio Grande.

março, durante reunião com associados da entidade, o plano
de recuperação de Curitiba, nos dois primeiros anos de gestão,

“Estamos trabalhando também na estruturação urbana,

e as ações de inovação para a capital paranaense. Ele destacou

garantindo projetos e obras”, diz, informando que serão

que os resultados conquistados até o momento são fruto da

investidos R$ 341 milhões do PAC Mobilidade a fundo perdido

reengenharia financeira.

para a finalização da Linha Verde, modernização dos BRTs e
Inter 2, que transporta 155 mil pessoas por dia. Ele informa

Os investimentos e aporte da ordem de R$ 328 milhões para

ainda que será feita a revitalização, reconstrução e ampliação

a Previdência municipal, feitos em 2017, devolveram a Nota

dos terminais do Capão da Imbuia, Campina do Siqueira, Hauer,

A do índice de liquidez na Secretaria do Tesouro Nacional, e

Vila Oficinas, Santa Cândida (que já está pronto) e Tatuquara.

refletiram no resultado primário positivo em R$ 456,02 milhões.
“Terminamos o ano passado sem dever nada para ninguém,

A prefeitura está trabalhando nas obras do Ligeirão Norte-Sul,

inclusive pagamos todos os precatórios judiciais”, ressalta Greca.

desde o Terminal Santa Cândida até a estação Bento Viana,
que já está pronto, e proposta é fazer a complementação até o

Ele citou também a nova Lei de Zoneamento que a prefeitura

Capão Raso. Há ainda as obras para a construção do novo eixo

revisou e enviou para a Câmara Municipal de Vereadores,

metropolitano Vila Fanny - Fagundes Varella e da trincheira da

para alinhar Curitiba com as regras do urbanismo mundial.

Mário Tourinho.

“O Sinduscon-PR fez parte deste processo, como membro
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do Grupo de Trabalho (GT) do chamado G10, que reúne

INOVAÇÃO – Na área de inovação, Greca destacou a

lideranças de entidades de classe representativas do Estado”,

construção do Bairro Novo da Caximba, com recuperação de

acrescentando que muitos dos 335 itens propostos foram

uma APA (Área de Proteção Ambiental). Será o maior projeto

equalizados em consenso sobre a melhor forma de redação do

socioambiental da história de Curitiba. Ao todo, serão investidos

texto da proposta de lei. Para acabar com as ‘ruinas’ de Curitiba,

R$ 2 milhões em grandes projetos de engenharia. “Já contamos

o prefeito citou a criação do Programa Rosto da Cidade, que visa

com o interesse da Agência Francesa de Desenvolvimento

a recuperação urbana do Centro Histórico. “Se o governador

(AFD) no financiamento”, salienta.

sindusconpr.com.br
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AO LADO DO SINDUSCON CORPORATE

Reinauguração do Largo José Knopfholz
reúne autoridades públicas e empresariais
Projeto paisagístico foi viabilizado por meio de concurso feito com os
estudantes de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Positivo
Em seu discurso, Manoel Knopfholz lembrou que seu
pai chegou ao Brasil em 1926, com 16 anos de idade
e cheio de sonhos. Formou família, trabalhou muito e
empreendeu: ele e seu irmão foram os fundadores de uma
das mais respeitas indústrias de bagagem do País, a malas
IKA, sendo reconhecido como líder empresarial que muito
orgulhou o Paraná e Curitiba.
A Diretora da Área de Ciências Exatas e Tecnológicas
da Universidade Positivo, Patrícia Maggi, agradeceu ao
No dia 11 de março foi realizada a reinauguração do Largo

Sinduscon-PR, à família e à prefeitura pela parceria.

José Knopfholz, que foi revitalizado pelo Sinduscon-

“Obrigada por acreditar no potencial, criatividade e no

PR com um novo projeto paisagístico. O evento contou

talento dos nossos estudantes. Foi uma oportunidade

com a presença do prefeito de Curitiba, Rafael Greca; do

impar para eles verem os conhecimentos aprendidos em

vice-prefeito, Eduardo Pimentel; diretoria do Sinduscon-

sala de aula serem colocados em prática”, salienta.

PR, do vice-presidente da FIEP, José Eugenio Gizzi, de
representantes da Universidade Positivo, lideranças de
entidades pares, além dos filhos de José Knopfholz –
Manoel, Calmon, Davi, Regina Knopfholz Morgenstern e
demais familiares.
O presidente do Sinduscon-PR destacou que a iniciativa
de dar um novo projeto paisagístico à praça anexa ao
Sinduscon Corporate começou com a parceria firmada com
a Universidade Positivo. “Consideramos importante esta
proximidade da academia com o mercado, então lançamos

O Prefeito de Curitiba, Rafael Greca, também agradeceu

um concurso entre os alunos de Arquitetura e Urbanismo

ao Sinduscon pela iniciativa de envolver a universidade

para que os estudantes contribuíssem com suas ideias. E

neste projeto de revitalização do Largo. “Eu abri todos

o resultado foi excelente, como todos podem ver”, destaca

os departamentos da prefeitura para os estudantes

Crema.

universitários, temos próximo a 500 estagiários. Quero
repetir com eles o percurso que eu mesmo fiz, quando Jaime

O projeto dos estudantes Luan Bobato Daldim dos Santos

Lerner me convidou para ser estagiário do IPPUC, depois fiz

e Juliane Vitória Santana da Cruz foi o escolhido pela

concurso, fui efetivado e hoje sou prefeito pela segunda

comissão julgadora, foi implementado no espaço da praça

vez”, relembra, reforçando que a academia precisa fazer da

em 2018, que atualmente está aberta à comunidade.

cidade seu grande campus, onde as ideias se materializam.

sindusconpr.com.br

5
03

REUNIÃO DE ASSOCIADOS

SINDUSCONPR

Cenário macroeconômico e perspectivas
para a construção serão foco de debate
Economista Gilmar Mendes Lourenço e o presidente da CBIC José Carlos
Martins são os convidados especiais para a reunião do dia 1 de abril
CBIC e BNDES discutem crédito
e mercado de infra para micro e
pequenas empresas
Os presidentes da CBIC, José Carlos Martins, e do
BNDES, Joaquim Levi, trataram dia 13 de março
das condições de acesso a financiamentos da
instituição.
O diálogo convergiu sobre projetos semelhantes
que as duas entidades vêm desenvolvendo e
A reunião do Sinduscon-PR do mês de abril, marcada para
segunda-feira dia 1, às 18h30, será realizada em parceria com
o Jornal Gazeta do Povo e trará dois convidados especiais para
debater amplamente sobre o cenário macroeconômico do País, e
as perspectivas para a indústria da construção brasileira.
O economista Gilmar Mendes Lourenço irá discorrer sobre o Brasil
2019: superação da estagnação econômica ou retorno à recessão?
Mestre em engenharia da produção, Gilmar é professor da FAE
Centro Universitário, e já atuou como conselheiro da Companhia
Paranaense de Energia e como Diretor-Presidente do Instituto
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).
O presidente da CBIC, José Carlos Martins, irá abordar pautas
relevantes para o setor como: crédito para o mercado imobiliário,
financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida, retomada de
obras públicas, Programa de Parcerias de Investimentos, a nova era
sindical (convênios es plataformas de serviços), e a interlocução da
CBIC com autoridades do novo governo.
A reunião será no auditório do Sinduscon Corporate, na Rua da
Glória, 175, no Centro Cívico. Associados interessados em participar
devem confirmar presença pelo telefone (41) 3051-4366.
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rendeu uma agenda para o desenvolvimento das
pautas nas próximas semanas.
Segundo Martins, as duas entidades discutiram
formas de ampliar a liberação de crédito para
pequenas e médias empresas da construção civil,
a fim de contribuir para a ampliação do número de
negócios de infraestrutura, com a participação de
companhias com esse perfil.
“Precisamos muito valorizar as empresas nacionais.
Precisamos

muito

colocá-las

dentro

desse

ambiente de negócios”, afirmou Martins, na sede
do BNDES, ao fim do encontro, que contou com
outros executivos do banco, entre eles a diretora
de Governos e Infraestrutura, Karla Bertocco.
Durante o encontro, Lima Jorge falou sobre o
trabalho que a CBIC vem desenvolvendo para
estimular o compliance nas empresas do setor
como um instrumento altamente necessário para
inserção dessas empresas de uma forma mais
competitiva no mercado.

CEI E CNO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

SINDUSCONPR

Sinduscon-PR promove curso sobre E-Social
no dia 11 de abril
O CNO não é um cadastro do responsável, mas sim da obra. Dessa forma, ela
permanece identificada, independentemente de quem seja o seu responsável
O Sinduscon-PR vai realizar no dia 11 de abril um

Atenção para o art. 16 desta Instrução Normativa:

curso rápido sobre E-Social, das 8 às 11h30, na sede

Art. 16. A inscrição de ofício, na forma prevista no inciso II

administrativa da entidade, na Rua João Viana Seiler, 116.

do art. 15, será realizada nos casos em que for constatada a

O coordenador do Plantão Técnico vai sanar as principais

inexistência de inscrição no CNO para a obra de construção

dúvidas das empresas.

civil cuja inscrição seja obrigatória, sem prejuízo da aplicação
da multa prevista no parágrafo único do art. 5º.

Ele explica que, por conta do E-Social, foi criado o
CNO (Cadastro Nacional de Obras) para substituir o CEI

As inovações promovidas pelo CNO visam simplificar os

(Cadastro Específico do INSS). Tributariamente, ambos

seguintes aspectos:

dizem respeito a um banco de dados, ou uma “conta
corrente”, para vínculo e informações dos fatos geradores

1. O contribuinte poderá efetuar a inscrição da obra

de contribuição previdenciária e obrigações acessórias de

e algumas alterações no cadastro diretamente de sua

um determinado empreendimento/obra.

residência ou estabelecimento.
2. O CNO não é um cadastro do responsável, mas sim

Este novo cadastro publicado no DOU em 22/11/2018,

da obra. Dessa forma, ela permanece identificada,

regulamentado pela IN 1.845, torna mais ampla a gama

independentemente de quem seja o seu responsável.

de informações, altera alguns procedimentos e traz mais

3. Novas funcionalidades evitam que o cidadão se desloque

comodidade para o contribuinte, pois é possível promover

à unidade da Receita Federal. Por exemplo: para efetuar

o cadastro e alterações necessárias via eCAC, por meio da

inscrição de obra cujo tipo de responsabilidade seja de

Certificação Digital.

Consórcio ou uma Construção em nome coletivo, não
há mais necessidade de comparecimento a uma unidade

Vale frisar que o CNO passa a ser um cadastro da OBRA do

de atendimento da Receita. O sistema busca, no CPF e

INÍCIO ao FIM, ainda que haja a mudança de responsável

no CNPJ, os dados dos corresponsáveis informados no

pela sua execução, alterando-se apenas o CNPJ em

momento da inscrição da obra.

qualquer unidade de arrecadação do país, se for o caso,

4. O CNO está desenhado para ser integrado ao Serviço

mas mantendo o mesmo CNO.

Eletrônico de Regularização de Obra (SERO) sistema

Diferentemente o CEI, que era pertencente ao CNPJ, e,

responsável pela regularização da obra, automatizando os

em caso de mudança de responsável, um novo CEI deveria

cálculos do tributo devido.

ser cadastrado com vínculo ao novo CNPJ.

5. O CNO permite o pré-preenchimento dos dados
cadastrais com informações do Alvará. Atualmente o

Mais

alterações

específicas

podem

ser

verificadas

cidadão precisava preencher manualmente esses dados.

diretamente na IN 1.845/2018, e vale dizer que este novo
cadastro já foi pensado para contemplar o SERO – Sistema

O curso é aberto ao público e empresas associadas ao

eletrônico de Regularização de Obra que virá a substituir a

Sinduscon/Seconci-PR têm valor diferenciado para inscrição.

atual DISO – Declaração de Informações sobre Obra.

Mais informações pelo telefone (41) 30514366.

sindusconpr.com.br
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Sinduscon-PR irá promover duas Rodadas
de Negócios este ano
O primeiro evento será no dia 8 de maio e a segundo no dia 9 de outubro, e
irá reunir construtoras âncoras e fornecedores da cadeia produtiva do setor
O Sinduscon-PR programou para este ano a realização de duas
Rodadas de Negócios: a primeira será no dia 8 de maio e a segunda
no dia 9 de outubro. Cada evento contará com 20 construtoras
âncoras (40 empresas de médio e grande portes), que terão

Confira os cursos oferecidos pelo
Sinduscon/Seconci-PR para os
próximos meses

oportunidade de trocar informações, fechar e prospectar negócios
com valores diferenciados com diversos fornecedores da cadeia
produtiva.

ABRIL
CURSOS

Carga hor.

Período

Início

Fim

40

Noturno

01/04

12/4

52

Noturno

01/04

17/4

40

Noturno

01/04

12/4

NR10

40

Noturno

01/04

12/4

NR35

8

1 dia

01/04

01/04

CURSOS

Carga hor.

Período

Início

Fim

Tec. em Execução
e Manunt. Elétrica

20

Noturno

06/05

10/5

60

Noturno

06/05

24/5

40

Noturno

20/05

31/5

8

1 dia

07/05

07/5

Leitura e

Essa aproximação, segundo o Presidente do Sinduscon-PR, Sergio

Interpretação de

Crema, traz benefícios para as empresas, tanto para aquelas que

Projetos

buscam oportunidades para mostrar novos produtos e serviços
quanto para as empresas que demandam por novas soluções na

Técnicas em
execução de
Alvenaria

construção civil, setor que está assumindo um nível de exigência

Aplicação de

cada dia maior.

Revestimento
cerâmico

A Rodada realizada no final do ano passado teve um resultado
muito positivo. Uma pesquisa realizada com as âncoras apontou
que 89% das empresas superaram ou tiveram as expectativas
totalmente atendidas com o evento. Também indicou que 91%
estabeleceu negócios para os 12 meses seguintes.
Na última rodada houve a participação de 30 empresas
fornecedoras. 100% superaram ou tiveram as expectativas
totalmente atendidas, e 61% estabeleceram negócios para os
próximos meses.

MAIO

Treinamento
Avançado para
Mestre de Obra

“Esse contato é importante para que as empresas fornecedoras
conheçam as exigências das empresas-âncora. O encontro
também contribui para aumentar a rede de relacionamento dos
empresários e o conhecimento de novos produtos”, reforça Crema.
Empresas fornecedoras associadas ao Sinduscon-PR têm
valor especial para participar das Rodadas de Negócios. Mais
informações com Lea Kerkhoff, pelos telefones (41) 99149-6739
ou 3365-1666
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Orçamento
Aplicado
NR 35

Os cursos têm valor diferenciado para trabalhadores de
empresas associadas ao Sinduscon e Seconci-PR. Para
mais informações e inscrições ligar para (41) 3051-4366
ou pelo e-mail anegocios@sindusconpr.com.br.

sindusconpr.com.br
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CANPAT Construção reúne lideranças para
debater os avanços da NR-35

A NR-35, que trata
especialmente do trabalho em

Filho, durante a edição regional da CANPAT Construção,
que reuniu 50 participantes nesta quinta-feira (14/03), no
Sinduscon-PR, em Curitiba.

altura, trouxe uma nova forma
de pensar a saúde e a segurança
do trabalho no Brasil.
É possível perceber os avanços conquistados desde a sua
publicação, em 2012, analisando os índices de acidentes
ocorridos antes e após a sua criação. Em 2007, o País registrou
uma média geral de 400 mortes por queda, excluindo os
acidentes de trajeto. Já em 2017 este número caiu para 160.
“Houve uma evolução sim, mas o trabalho de conscientização
deve ser permanente”, destaca o presidente da Comissão de
Política de Relações Trabalhistas (CPRT) da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC), Fernando Guedes Ferreira
10
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Ele reforça que é preciso haver uma mudança de cultura para
que empregados e empregadores entendam a importância
de atuar de forma prevencionista, cumprindo as normas de
segurança a fim de garantir a preservação da saúde e do bemestar de todos os trabalhadores. “Esta é uma ação perene, já
estamos preparando um novo ciclo da CANPAT Construção
para continuar rodando o Brasil, discutindo esse tema com
autoridades do governo, trabalhadores e empresários”, reforça.
O presidente do Sinduscon-PR, Sergio Crema, destaca a
parceria que a entidade tem de longa data com a Fetraconspar,
Sintracon, CREA-PR e os demais Sinduscons do Paraná para
incentivar a formalidade no Estado. “Este trabalho de orientação
nas obras tem contribuído em muito com a conscientização de

SINDUSCONPR

empresários e trabalhadores, e nosso objetivo é intensificar

responsabilidades da contratante diante da nova legislação

ainda mais a atuação do comitê”, reforça, apontando que em

trabalhista. A lei estabelece que a responsabilidade pelas

2017 houve um aumento de 17% no índice de formalidade do

condições de saúde, segurança e meio ambiente de trabalho

setor no Paraná.

é direta da empresa contratante.

Presente no evento, o coordenador de fiscalização de

“A empresa não vai pagar os salários ou recolher os encargos

segurança e saúde do trabalho da Subsecretaria de Inspeção

trabalhistas dos funcionários da empresa contratada, mas

do Trabalho no Ministério da Economia, José Almeida Martins

ela deve fiscalizar por obrigação legal se a contratada está

de Jesus Júnior, frisou que a construção civil representa 23%

cumprindo com todas estas obrigações, sob pena de ter de

das fiscalizações na área de Segurança e Saúde do Trabalho. “É

responder subsidiariamente por isso. Agora é obrigação da

um percentual elevadíssimo. A indústria da construção ainda

empresa contratante fornecer aos empregados da empresa

é vista como a vilã no ranking de acidentes, mas sabemos

contratada as mesmas condições de saúde e segurança

que o cenário mudou bastante, o setor está mais organizado.

de seus empregados”, explica, acrescentando que, se o

Quanto mais investirmos na conscientização e prevenção,

empregado da empresa contratada estiver dentro da obra

melhores serão os resultados: a obra vai acabar mais rápido, o

sem usar o EPI adequado, a contratada deve exigir que os

empresário vai ganhar mais dinheiro e o trabalhador também,

equipamentos sejam fornecidos, ou providenciá-los para ele.

pois muitos ganham por produtividade”, considera.
Durante o evento regional também foram apresentados
Na visão do superintendente regional do trabalho do Paraná,

os resultados das ações prévias realizadas junto aos

Paulo Kroneis, o diálogo, o entendimento e a prevenção

trabalhadores locais, por Roberto G.Rocha (Seconci-PR) e

são fundamentais para o País avançar neste tema. “Esta

Vilma da Silva Barbosa (Sesi-PR).

iniciativa de reunir poder público e empresários para trocar
experiências é essencial para entender os diferentes pontos

O auditor fiscal da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho,

de vista, tanto de quem está no dia a dia nos canteiros de

Luís Carlos Lumbreras, e o vice-presidente da Área de

obras quanto de quem fiscaliza estas atividades”, considera.

Política e Relações do Trabalho do Sinduscon-PR, Wladimir
Mazzola, abordaram, respectivamente, os temas Prevenção

“Hoje é um exemplo a ação conjunta dos sinduscons do

de Quedas por Trabalho em Altura e Comitê de Incentivo à

Paraná para orientar milhares de trabalhadores e empresários.

Formalidade do Paraná.

Temos de seguir unidos desta forma para termos cada vez
mais resultados ainda melhores. No passado, a imagem da

Também foi apresentada a Plataforma Sesi Viva+, pela

construção era muito ruim, mas isso mudou muito. A realidade

Renata Rezio (Sesi-DN).

dos canteiros de obras é outra e é importante a sociedade
entender que houve uma evolução enorme nos últimos 20

Além disso, foram agraciados com a entrega da estatueta

anos graças a NR-18”, ressalta o presidente da Federação dos

símbolo da CANPAT Construção:

Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do
Paraná (Fetracospar), Reinaldim Barboza Pereira.

• Sergio Crema, presidente do Sinduscon-PR
• Juliana Cipriani Presiaziuk, engenheira de Segurança do

Gestão de Terceirizados em SST e a Nova
Legislação Trabalhista

Trabalho, da Gerência de Segurança para Indústria do Sesi-PR
• Roberto Gubert Rocha, coordenador de Segurança do
Trabalho do Seconci-PR

Em um dos painéis da CANPAT Construção, o presidente da
CPRT da CBIC, Fernando Guedes Ferreira Filho, destacou as

sindusconpr.com.br
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