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Engenheiro Rodrigo Assis é eleito
presidente da Gestão 2020-2022
Evento de Posse da nova diretoria será realizado no dia 2 de
dezembro, às 19 horas, no Clube Curitibano.
Leia mais nas páginas 4 e 5.
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e a gás, geração de energia fotovoltaica e temos uma assistência técnica multimarcas de qualidade.
Nascido no Sul, o Grupo Motormac celebra seus 45 anos de história com um crescimento sólido em todo Brasil.
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Engenheiro Rodrigo Assis é eleito
presidente da Gestão 2020-2022

“É uma responsabilidade muito grande presidir uma entidade

O engenheiro civil Rodrigo Assis,

que tem tanta representatividade, e por onde vários

Diretor da Construtora Atenas, foi

um legado muito importante. Mas estou tranquilo. Aceitei

eleito presidente do Sinduscon e
Seconci-PR, Gestão 2020 – 2022.
A eleição aconteceu no dia 5 de novembro durante Assembleia
Geral Extraordinária ocorrida no Sinduscon Corporate. O
ato bastante prestigiado reuniu diversos ex-presidentes da
entidade, integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal,
além de empresários da indústria da construção paranaense.
Na avaliação do presidente eleito, o Sinduscon e o SeconciPR são entidades muito respeitadas no setor, em âmbito
nacional,

e

são

consideradas

referência

para

outros

sindicatos empresariais no que diz respeito à eficiência na
área de gestão e dos projetos que beneficiam não apenas as
construtoras, incorporadoras e prestadoras de serviços, mas
milhares de trabalhadores, seus familiares e a comunidade
como um todo.
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empresários - em suas respectivas diretorias - deixaram
este desafio porque farei esta gestão colegiada ao lado de
diretores igualmente comprometidos, que junto comigo
seguirão os mesmos valores que nortearam a entidade
nestes últimos 75 anos, sempre com muita ética e retidão”,
destaca Rodrigo Assis.

Confira os integrantes da nova diretoria:
Diretoria Executiva
Presidente
Rodrigo José Zerbeto Assis
(Construtora Atenas)
1º Vice-Presidente
Carlos Augusto Emery Cade
(Oros Engenharia)
1º Vice-Presidente Adm.
Álvaro Fernandes Coelho
(Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários)

SINDUSCONPR

ELEIÇÃO SINDUSCON/SECONCI-PR

2º Vice-Presidente Adm.

Carlos Augusto Emery Cade

Tiago Colaço Guetter

(Oros Engenharia)

(Construtora Guetter)

José Eugenio Souza de Bueno Gizzi
(Itaúba Incorporações e Construções)

1º Vice-Presidente Financ.

Sérgio Luiz Crema

Rodrigo de Souza Araújo Fernandes

(Amerc Construções Civis)

(Arce Construtora & Incorporadora)
2º Vice-Presidente Financ.
Newton Borges dos Reis
(Construtora Conceito & Moradia)
Conselho Deliberativo
Hamilton Pinheiro Franck
(H. Franck Construção Civil)

Posse da nova
diretoria será no dia
2 de dezembro no
Clube Curitibano

Ramon Andres Doria

O evento de posse da nova diretoria Gestão 2020 –

(Doria Construções Civis)

2022 será realizado no dia 2 de dezembro, às 19h30,

Erlon Donovan Rotta Ribeiro

no Salão Azul do Clube Curitibano. O evento vai reunir

(Construtora Andrade Ribeiro)

representantes de entidades empresariais, autoridades

Marcelo Azevedo Braga

públicas, empresários da indústria da construção e

(Braenge Técnicas de Engenharia)

imprensa.

Na oportunidade, serão nomeados os vice-

presidentes das áreas técnicas: Política e Relações do
Ex-Presidentes Natos

Trabalho, Responsabilidade Social, Industria Imobiliária,

Sérgio Luiz Crema

Obras Públicas, Técnica, Prestação de Serviços, Meio

(Amerc Construções Civis)

Ambiente e Banco de Dados.

José Eugenio Souza de Bueno Gizzi
(Itaúba Incorporações e Construções)
Normando Antonio Baú
(Baucon Empreendimentos e Construções)
Conselho Fiscal
Julio Cesar de Souza Araujo Filho
(Arce Construtora & Incorporadora)
Sergio Gugelmim Motter
(Sermo Construções Civis)
Daniel do Amaral Marqueno
(Ponto BR Engenharia)
Eduardo Athayde Marques Guerra
(Puntual Engenharia)
Delegados Repres. junto ao Conselho FIEP
Rodrigo José Zerbeto Assis
(Construtora Atenas)
sindusconpr.com.br
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Sinduscon-PR divulga Pesquisa de
Contratação de Mão de Obra dia 12/12
No dia 12 de dezembro, às 18h30, será
realizada

a

última

reunião

de

associados

do ano. Na oportunidade, o presidente do
Sinduscon-PR, Sérgio Crema, fará apresentação
do Balanço Econômico do ano, apontando os
números e índices gerais da economia brasileira
e da indústria da construção, apontando as
perspectivas para 2020. Ele também apresentará
o balanço de sua gestão, que se encerra neste
mês de dezembro.
Outro ponto importante desta reunião será a
divulgação de pesquisa de contratação de mão
de obra, encomendada pela entidade e efetuada
pela Brain Inteligência Corporativa. Marcos
Kahtalian, sócio-fundador da empresa e Vicepresidente do Sinduscon-PR apresentará os
resultados deste levantamento, que visa analisar
o horizonte de produção imobiliária em Curitiba
e região Metropolitana, bem como medir o
ânimo dos empresários para o próximo ano.
A

reunião

será

no

Sinduscon

Corporate,

localizado na Rua da Glória, 175, no Centro
Cívico. Associados interessados em participar
devem confirmar presença previamente pelo
site eventos.sindusconpr.com.
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G10 aponta os principais pontos
de mudança da Lei de Zoneamento
O vice-presidente de Indústria Imobiliária do Sinduscon-PR, João
Carlos Perussolo, salienta que esta foi a primeira vez em que a
prefeitura realmente ouviu as demandas do setor produtivo. “As
entidades do G10 representam 60% dos empregos formais da
cidade. Sem o setor produtivo, não há emprego e não há impostos
a recolher. Todo este esforço que fizemos nos últimos dois anos foi
para que a cidade cresça como um todo, sem beneficiar um setor
específico ou outro”, reforça.
O que preocupa agora as entidades representantes dos setores
produtivos do Estado são outras legislações em trâmite na Câmara
de Vereadores. O projeto de lei sobre a concessão de potencial
O G10, grupo composto pelas entidades de diferentes setores

construtivo adicional ao estabelecimento na Lei de Zoneamento

produtivos do Paraná, apresentou para os empresários da indústria

pode impactar no preço da moradia em Curitiba.

da construção, no dia 5 de novembro, as principais mudanças
ocorridas na nova Lei de Zoneamento Uso e Ocupação do Solo de

“As mudanças propostas pela prefeitura podem onerar muito

Curitiba, sancionada em outubro pelo Prefeito Rafael Greca.

o custo dos terrenos. Isso porque a Lei de Zoneamento fala em
quantidades de coeficiente a serem adquiridas para determinadas

Dentre os pontos positivos do novo instrumento foi destacado o

construções, ou seja, qual o número a ser multiplicado pela área

aumento da metragem para uso comercial e de serviços em todas as

do terreno para definir qual será a área máxima admitida nesse

regiões da cidade, que antes estava limitado a 100 metros e agora

local. O preço delas só será definido nesse outro projeto”, explica

foi elevado para 200m, podendo chegar a 400m com pagamento

Perussolo, acrescentando que o aumento no custo de terrenos

de outorga. “Este aumento irá incentivar o empreendedorismo,

causa impacto na economia como um todo, na venda de todos

especialmente daqueles mais carentes, que desejam abrir um

os produtos.

pequeno comércio em seu bairro”, avalia Rodrigo Rosalem, diretor
de Planejamento e Gestão da Fecomércio-PR.

Se o encarecimento se confirmar com a proposta das outorgas,
a construção civil de alguns padrões de imóveis pode ficar

Outro ponto positivo apontado pelo grupo é a tentativa de

inviável na cidade. “As construtoras executam as obras que as

incentivar a habitação no centro da cidade, fator importante para

incorporadoras definem, com o investimento que querem fazer.

dar vida ao centro, mesclando o uso habitacional com o comércio

Mas os incorporadores só vão investir no mercado imobiliário se

que já está estabelecido na região.

for para ter retorno, do contrário vão buscar investir em outros
ativos do mercado, mais rentáveis”, explica.

“Incentivo de zonas de uso misto como o Vale do Pinhão também
deve levar mais habitações para aquela parte da cidade, que é

Em essência o que o setor produtivo tem defendido é a

muito bem estruturada, próxima ao centro, e que atualmente é

necessidade de cuidar da cidade, sem encarecer o custo da terra

subutilizada. A proposta é fazer o alinhamento de usos mistos

e reduzir parâmetros, porque estes fatores impactariam no preço

vinculando a ideia do projeto do vale do pinhão, como centro de

do imóvel, levando as famílias com menos condições financeiras a

inovação, tecnologia e conhecimento”, explica.

buscar moradias na Região Metropolitana.

sindusconpr.com.br
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Novo Zoneamento da cidade de Araucária foi
apresentado aos associados do Sinduscon-PR
A premissa do novo Plano Diretor é tornar Araucária uma cidade sustentável
social, econômica e ambientalmente
O novo zoneamento da cidade foi desenhado segundo estes
princípios, reorganizando a forma como os diversos usos
poderão ocorrer em Araucária, minimizando conflitos de usos
e ao mesmo tempo incentivando usos mistos que possam
potencializar o desenvolvimento da cidade.
A cidade, onde atualmente predominam edifícios de pequeno
porte, passará a ter um novo desenho, com a verticalização
dos principais eixos viários, os quais poderão chegar a 20
pavimentos. A escala da verticalização vai diminuindo na
medida em que as zonas se afastam das áreas dotadas de
O Plano Diretor é o instrumento da Política de Desenvolvimento

infraestrutura e se aproximam das áreas industriais e de

e Expansão Urbana que estabelece as diretrizes que orientam

fragilidade ambiental.

o crescimento do Município, abrangendo tanto a área urbana e
quanto a rural. Os principais objetivos deste instrumento são:

A questão ambiental, bastante marcante em Araucária, foi
potencializada através da valorização das franjas da cidade,

1. Garantia do direto à terra urbana, à moradia, ao saneamento

onde estão previstos parques que ampliarão a qualidade de

ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços

vida de seus moradores.

públicos, ao trabalho e ao lazer para a presente e futuras gerações;
2. Oferta de infraestrutura, equipamentos comunitários,

O Centro Industrial de Araucária (CIAR) também foi

transporte e serviços públicos adequados aos interesses e

reorganizado com a definição de áreas propícias às indústrias de

necessidades da população e às características locais;

diversos portes e à logística. A novidade no novo Zoneamento

3. Evitar e corrigir distorções do crescimento urbano e seus

foi a criação de uma Zona de Desenvolvimento Tecnológico

efeitos negativos sobre o meio ambiente.

(ZDT), que tem por objetivo incentivar a implantação de
empreendimentos voltados à ciência, tecnologia e inovação,

Em fevereiro de 2018, a Prefeitura do Município de Araucária

de baixo impacto ambiental e de alto valor agregado.

elaborou a Revisão do Plano Diretor de Araucária. Ao longo
de um ano e meio foram realizados 27 eventos públicos que

Os usos ao longo das rodovias também foram revistos, ficando

contaram com a participação de quase mil pessoas. A premissa

o Eixo de Serviços Gerais (ESG), que se localiza dentro do

do novo Plano Diretor é tornar Araucária uma cidade sustentável

perímetro da sede urbana, voltado aos empreendimentos

social, econômica e ambientalmente. Desta forma, a proposta

de médio e grande porte, de serviços gerais e de logística.

apresentada e aprovada em Conferência Pública baseou-se em

Além do perímetro urbano, e também ao longo das rodovias,

uma cidade compacta, com adensamento das áreas providas

está o Eixo de Desenvolvimento Industrial (EDI), destinado às

de infraestrutura, com diversidade de usos, respeitando e

indústrias de baixo impacto ambiental e de grande porte.

valorizando o meio ambiente.
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OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL
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Caminhão do Sesi-PR realiza cerca de 350
atendimentos no Sinduscon-PR
Entre os dias 11 e 14 de novembro a unidade móvel estava na sede administrativa
da entidade realizando exames de prevenção contra o câncer

No mês de novembro, o caminhão do Sesi-PR foi disponibilizado

quanto adotar hábitos saudáveis e cumprir uma rotina de exercícios

ao Sinduscon-PR para realizar exames para trabalhadores e este

físicos em busca de uma saúde melhor. No caso das mulheres, o

ano também para seus dependentes. Ao todo, 350 pessoas

papanicolau pode identificar não só o câncer de colo de útero,

foram atendidas, de aproximadamente 52 empresas associadas.

como inflamações e doenças sexualmente transmissíveis. O
exame deve ser realizado uma vez por ano, assim que a mulher

Os exames realizados na unidade móvel foram encaminhados

iniciar sua vida sexual. No caso da mamografia, o ideal é que ao

para laboratórios credenciados e o Sistema Fiep, por meio do

completar 40 anos comece a fazer o exame anualmente.

Sesi no Paraná, separa os resultados negativos dos que tiveram
alguma alteração, encaminhando posteriormente o parecer para

Proposta do caminhão

o trabalhador. Os exames alterados chegam para o paciente com

Desde 1990 outubro é mundialmente conhecido como o mês de

uma carta que indica o caminho a ser seguido.

prevenção ao câncer de mama. Neste período, conscientiza-se a
população sobre a doença e a importância da realização periódica

No caminhão, foram realizados exames como PSA (para identificar

de exames de diagnóstico para a redução da mortalidade. Para se

câncer de próstata) – exame de SANGUE para homens a partir

ter ideia, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA),

de 40 anos; Papanicolau – para mulheres que tenham iniciado

estima-se que mais de 59 mil novos casos de câncer de mama

atividade sexual; Mamografia – para mulheres a partir de 40

sejam diagnosticados neste ano no País. No entanto, quando

anos, e análise de pele – para homens e mulheres a partir dos 30

detectado precocemente, o índice de cura chega a 95%.

anos com evidência/mancha preocupante. Este é um exame para
lesões pré-existentes como manchas e feridas, com objetivo de

Com o objetivo de promover a saúde do trabalhador da indústria

identificar se têm características oncológica (câncer).

e a competitividade do setor, o Sistema Fiep, por meio do Sesi no
Paraná, oferta desde 2014 o programa Cuide-se + que, de modo

Cuide da sua saúde
Realizar os exames no tempo certo é uma medida tão importante
10
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Diálogos com o TCE-PR reúne 170 pessoas
no Crea-PR para alinhar entendimentos
Cerca de 170 pessoas estiveram presentes no evento Diálogos

torno de temas como exequibilidade da proposta, execução por meio

com o TCE-PR, realizado no dia 30 de outubro pelo Crea-PR, com

de aditivos, mediação e arbitragem, aditivo superior a 25%, falta de

apoio do Sinduscon-PR. Comandando a mesa de abertura estavam

Engenheiro no quadro de profissionais das entidades públicas,

o Presidente do Conselho, Engenheiro Civil Ricardo Rocha, o Diretor

entre outros. “É nosso dever realizar a diligência, mas temos que

Jurídico do TCE, Mário Vitor dos Santos e o Presidente do Sinduscon-

saber exatamente o que queremos diligenciar. E as empresas, em

PR, Sérgio Crema.

contrapartida, têm que saber quais são os pontos inexequíveis. Ou
seja, a administração precisa ser mais diligente e a empresa precisa

“O Crea-PR é a casa da Engenharia e nada mais justo que tomássemos

se empenhar mais para mostrar que aquela proposta é exequível”,

a iniciativa deste diálogo para afinar os ruídos de comunicação entre

enfatizou Elizandro Brollo citando o acórdão nº 336/19.

profissionais, empresas e órgãos fiscalizadores no que diz respeito às
licitações de obras paradas, para que os trabalhos aconteçam com mais

Elizandro foi questionado sobre a possibilidade de aditivos para a

agilidade e qualidade e a sociedade seja a maior beneficiada”, destacou

realização de projetos mal elaborados. “Temos que avaliar o contexto

Ricardo Rocha, agradecendo ao Assessor Parlamentar Euclesio Finatti

e identificar se o pedido atende os objetivos do contratante. As

pelo empenho para a realização do evento que nasceu dentro do

vezes os aditivos são tamanhos, que descaracteriza o projeto. Se

Comitê Empresarial da Construção Civil do Crea-PR, embasado

forem considerados regulares, podem ser aceitos”.

pela preocupação dos empresários em relação ao chamado ‘apagão
da caneta’ que tem impedido a continuidade de certas obras pela

Klein destacou: “Qualquer órgão tem dificuldade de um trâmite mais

insegurança do contratante em assinar uma alteração contratual.

célere quando o assunto é licitação. Os setores da engenharia e o da
licitação precisam se entender e quebrar o ruído entre eles, para que

O Diretor Jurídico do TCE ressaltou a vontade de levar a iniciativa

os processos andem mais rápido. É preciso colocar no papel o óbvio.

para outras cidades. “O TCE tem como um dos vetores do seu

Parece simples, mas funciona. É preciso detalhar mais e explicar mais

planejamento estratégico o diálogo com a sociedade. Temos grandes

para motivar o processo”.

críticas em relação ao ‘apagão da caneta’ e vemos isso como uma
insegurança dos gestores que não estão tendo o assessoramento

O detalhamento da justificativa também foi apontado por Paulo

necessário. Aqui trouxemos nossos analistas para responder a todos

Borsari quando questionado sobre a possibilidade de aditivos

as perguntas e sanarmos qualquer tipo de dúvida.”

superiores a 25%. “Se os parâmetros atenderem o objeto pode ser
possível desde que tenha a permissão do global. Não podemos usar

O Presidente do Sinduscon-PR falou sobre o Crea-PR e a importância

aditivo para jogo de planilha”. Ele também apontou a importância do

do alinhamento com o Sinduscon. “Quero enaltecer o quanto o

planejamento antes da execução do projeto. “Tudo começa com o

Conselho representa para mim como Engenheiro, para a minha

planejamento e as pessoas costumam pular essa fase, indo direto

construtora e para o meu trabalho como gestor do Sinduscon. Já

para o projeto. É o planejamento o responsável pelo sucesso da

tivemos no passado uma proposta semelhante realizada com o TCU

execução da obra”.

que trouxe excelente resultados, por isso considero o evento de hoje
um divisor de águas para os assuntos relacionados às licitações de

Carlos Eduardo, da CBIC, foi enfático ao destacar que ainda

obras públicas no Estado”, frisa.

vivemos a cultura de que contratar bem é contratar com o
menor preço e que o pregão eletrônico é a maior agressão que

Licitação, execução de projetos, planejamento de obras

aconteceu no mundo das engenharias. “As empresas sérias não

Nos painéis realizados no evento, os questionamentos giraram em

vencem mais licitação neste país”.

sindusconpr.com.br

11
03
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

2018/2020 - 5a CLÁUSULA
A D I A N TA M E N TO S A L A R I A L

CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL
CARTÃO SAÚDE FARMÁCIA
NOVOS BENEFÍCIOS PARA A CATEGORIA

A adesão é gratuita através da parceria oferecida pelo

SINDUSCON-PR, Benemix e ECX Card.

O cartão Antecipação Salarial e o Cartão Saúde Farmárcia oferecem
acesso à rede credenciada de forma simples e sem burocracia , trazendo
segurança e bem-estar ao colaborador e sua família.

0

$

Sem taxa de adesão
ou manutenção para
as empresas.
Sem tarifa ou juros
para os colaboradores.

$
Gestão Online,
eliminando o controle
manual das despesas.

Mais de 30.000
estabelecimentos
credenciados em
todo o Brasil.

Mais de 8.000
farmácias
credenciadas
em todo o Brasil.

Agende uma visita para saber mais.
Entre em contato pelo 0800 702 0064
ou contato @benemix.com.br
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O valor das
compras é debitado
automaticamente na
folha de pagamento
do colaborador.

