
 

                                                                                                                                          
 

 

                                                                                                                                        
  

 
 

 

Cir003/2018 – FASC  
Brasília, 22 de janeiro de 2018 
 
 

Ref.: Encontro presencial dos membros do Grupo CBIC Jovem  

 

Prezado Presidente, 

 

Entre as ações lideradas pelo Fórum de Ação Social e Cidadania – FASC/CBIC iniciadas no ciclo 

2016/2017 está o CBIC Jovem. Correalizado pelo SESI Nacional, este projeto trabalha a formação 

de novas lideranças para o Setor e conta atualmente com a participação de 18 jovens empresários 

e gestores do Setor da Construção, indicados por entidades do setor, entre essas, a sua entidade.  

 

No ano de 2017 realizamos, antes do Encontro Nacional da Indústria da Construção de 2017 – 

ENIC2017, um treinamento presencial de dois dias em São Paulo, além de diversas atividades 

durante o ENIC. Já no ciclo 2017/2018 (iniciado em setembro de 2017) realizamos uma reunião 

presencial para apresentação de todos as comissões técnicas da CBIC aos jovens e atividades 

individuais virtuais com cada participante.  

 

Dando sequência as atividades programadas para esse ciclo, o projeto realizará dois encontros 

presenciais de capacitação, nos meses de fevereiro e abril deste ano. 

 

Gostaríamos de convidar o representante jovem de sua entidade para o primeiro desses 

encontros. Abaixo as informações relevantes: 

Data do encontro: 21 e 22 de fevereiro – quarta e quinta-feira; 

Horário: 08h30 às 18h; 



 

                                                                                                                                          
 

 

                                                                                                                                        
  

 
 

 

Local: SECOVI, São Paulo (R. Dr. Bacelar, 1043 - Vila Mariana, São Paulo - SP). 

Temas que serão trabalhados durante o encontro: 

 Liderança. 

 Planejamento e Direcionamento estratégico (Plano e implantação). 

 Planejamento e Gestão de Projetos.  

 Proposição do trabalho em grupo para ser discutido no segundo Encontro  

 

Sabemos que para a participação dos jovens é fundamental o apoio do Sindicato representado no 

que diz respeito ao subsídio das passagens e hospedagens. Sendo assim, tão logo tenhamos a 

confirmação de datas e locais para o encontro de abril, enviaremos as informações para que sejam 

tomadas as providências necessárias.  

 

Solicitamos a confirmação do jovem de sua entidade no evento de fevereiro pelo e-mail 

secretaria.comissoes@cbic.org.br até o dia 08 de fevereiro. Em contato futuro daremos mais 

detalhes sobre a agenda e o formato do Encontro. A participação do representante de sua 

entidade é de fundamental importância para o sucesso do projeto!  

 

Fico à disposição para prestar qualquer esclarecimento adicional.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Ana Cláudia Gomes 
Presidente do Fasc/CBIC  

mailto:secretaria.comissoes@cbic.org.br

