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Fórum aborda PPPs e concessões como forma de retomar
investimentos no Nordeste

Presidente da CBIC, José Carlos Martins, na abertura da Fase III do Fórum Concessões e Parcerias no Rio
Grande do Norte

Vice-presidente da CBIC, Maria Elizabeth Cacho do Nascimento (Betinha), no encerramento do evento, em

Natal (RN)
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população têm solução por meio de instrumentos como
as Parcerias Público-Privadas (PPP) e concessões. É o
que defendeu especialistas, gestores e empresários
durante o Fórum Concessões e Parcerias do Rio Grande
do Norte, realizado pelo Sinduscon-RN nesta quinta-feira
(26/10), no auditório do CTGAS-ER, em Natal (RN). A
capital potiguar e a 16ª do País a receber o evento
promovido pela CBIC, com o apoio do Senai Nacional.
Na abertura do evento, o presidente da CBIC, José
Carlos Martins, destacou oportunidades para se firmar
parcerias entre a administração pública e a iniciativa
privada (PPP e concessões) em todas os setores, com
empresas e entes de todos os portes. As concessões e
PPPs têm, segundo ele, uma dimensão "sem limites" por
envolver

projetos

de

hospitais,

resíduos

sólidos,

rodovias, portos e aeroportos, entre outros setores, que
podem ser viabilizados com eficiência por meio de
contratos de longo prazo. "Não há limite para o que o
poder público pode fazer por meio dessas parcerias, que
podem ser aplicadas às mais diversas obras e serviços
para ter solução eficaz. Estamos tentando atrair
melhores condições como a redução do contrato mínimo
de R$ 10 milhões. É preciso saber quais as demandas
dos municípios, estados e como agregar valor, como
novos serviços, a serem entregues à sociedade", disse
Martins.
O presidente do Sinduscon-RN, Arnaldo Gaspar Júnior,
destacou a importância do seminário como iniciativa
para que empresários da construção civil, gestores
públicos e entidades possam, nos municípios, dar
prosseguimento as ações apresentadas como via para o
crescimento. Ao encerrar o fórum, a vice-presidente da
CBIC,

Elizabeth

Cacho

Nascimento

(Betinha),

parabenizou a realização do evento pelo Sinduscon e
entidades parceiras. Confira a cobertura completa do
fórum no CBIC Mais de amanhã (27/10).
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Perspectiva de retomada dos investimentos impulsiona índice
de confiança do setor

Dados da Fundação Getulio Vargas revelam que o índice de Confiança da Construção
(ICST) avançou 0,5 ponto em outubro, atingindo 78,0 pontos, o maior nível desde
fevereiro de 2015 (80,8 pontos). “A quinta alta consecutiva do ICST fortalece a percepção
de retomada dos investimentos em construção. No entanto, ainda são as expectativas que
impulsionam o aumento da confiança, já que a situação presente manteve-se estável no
mês. Da mesma forma, os indicadores de atividade da construção refletem um avanço
muito tímido, como, por exemplo, a alta de emprego captada pelo Caged/Ministério do
Trabalho nos três últimos meses. Como o ciclo produtivo do setor é bastante longo, isso
implica também um movimento mais demorado de recuperação”, destaca a coordenadora
de Projetos da Construção da FGV/Ibre, Ana Maria Castelo. Clique aqui para acessar a
íntegra da Sondagem da Construção de outubro, que coletou informações de 692
empresas entre os dias 2 e 24 deste mês.
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Workshop aborda implementação do BIM no próximo dia 31
de outubro no Rio Grande do Sul

O Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (SindusconRS) realizará em sua sede no dia 31 de outubro (terça-feira), a partir das 13h30, o
“Workshop Implementação do BIM”. A ação integra o projeto de Disseminação do BIM,
uma iniciativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e do Sesi Nacional.
Com o BIM é possível criar modelos virtuais de uma construção. A plataforma oferece
suporte ao projeto ao longo de todas as suas fases, permitindo melhor análise e controle
dos processos. Conheça mais detalhes da iniciativa. Inscrições no site www.sindusconrs.com.br. Mais informações pelo telefone (51) 3021-3440.
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Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes na Indústria
da Construção realiza primeiro
em São Paulo

Seminário Edificar o Trabalho

Sinduscon-SP, Seconci-SP, CBIC e Sesi-DN realizam no dia 23 de novembro, na sede do
Seconci, em Ribeirão Preto (SP), o Seminário Regional “Edificar o Trabalho”, que integra a
CANPAT Construção 2017/2018. O evento será realizado das 8h às 16h. Na parte da
manhã, destaque para o Painel 1 - Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes na
Indústria da Construção, com a divulgação de Produtos de Segurança e Saúde no Trabalho
pela CBIC; Espaço para divulgação do Sesi; Espaço para divulgação do Seconci; e palestra
técnica do Ministério do Trabalho. Já na parte da tarde, o foco será a Reforma Trabalhista,
onde serão abordadas as alterações nos contratos individuais de trabalho; as novas regras
da negociação coletiva, e as expectativas sobre a transição.
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Sinduscon-CE comemora 75 anos em sessão solene na
Assembleia Legislativa do Ceará

O Sinduscon-CE completa 75 anos de fundação neste mês de outubro. Para celebrar a
data, haverá uma série de ações. O primeiro momento será uma solenidade nesta sextafeira (27/10), às 19h, na Assembleia Legislativa do Ceará. A sessão solene ocorrerá no
Plenário 13 de Maio, atendendo a requerimento do deputado estadual Carlos Matos
(PSDB). Durante a cerimônia, haverá um reconhecimento a ex-presidentes do sindicato,
que, ao longo de todos esses anos deixaram, cada qual ao seu modo, uma valiosa
contribuição para a trajetória de sucesso da entidade.
"A construção civil é um segmento importante e que contribui para o desenvolvimento,
qualificando as cidades com empreendimentos ícones e de referência no país. São 75 anos
de maturidade plena conquistados com honradez, conjugação de valores e espírito de
classe", reforça o deputado Carlos Matos, ao apontar o impacto social gerado pelo setor no
Ceará, representando quase 25% da geração de empregos da Indústria no Estado. "Com
essa homenagem queremos agradecer o empenho de todos os líderes que fazem parte
desse setor e que serão homenageados. Como simbologia do talento, da capacidade de
superação, de confiança e de honradez do setor destaco quatro personalidades: Beto
Studart, José Chaves Jatahy, Romeu Barbosa e Pio Rodrigues. Esses homens são
expressão daquilo que se pode esperar dentro da construção", comenta Carlos Matos.
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Sinduscon-Chapecó completa 30 anos marcados pela
expansão do setor

Presidente do Sinduscon Chapecó, Andre Badalotti Passuello, e a vice-presidente da CBIC, Bárbara
Paludo.
As mudanças no contexto histórico de Chapecó, especialmente em termos de
infraestrutura e planejamento urbano, estavam diretamente ligados com a intenção dos
fundadores do Sinduscon-Chapecó em 30 de setembro 1987.
Considerada uma das mais importantes entidades empresariais representativas da região,
o Sinduscon está presente em 17 municípios do Oeste de Santa Catarina. Contempla
empresas construtoras, incorporadoras e prestadoras de serviços de mão de obra,
possibilitando diferenciais como descontos em convênios médicos, cursos e palestras. “O
Sinduscon completa sua terceira década no mesmo ritmo em que se encontra o centenário
de Chapecó. Uma cidade que a cada dia se modifica pela expansão da construção civil,
pela força do comércio varejista e pelas ofertas de ensino”, destaca o presidente da
entidade, Andre Badalotti Passuello.
Idealizada por um grupo de empresários que buscava representação para a Indústria de
Construção e de Artefatos de Concreto Armado, sem imaginar que, posteriormente,
alcançaria a atual referência e expressividade, a entidade foi presidida no período de 1998
a 2000 pela vice-presidente da CBIC, Bárbara Paludo. Além de Chapecó, o Sinduscon tem
abrangência nos municípios de Águas de Chapecó, Águas Frias, Caxambu do Sul,
Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Formosa do Sul, Guatambu, Irati, Jardinópolis, Nova
Itaberaba, Palmitos, Planalto Alegre, Quilombo, Santiago do Sul, São Carlos e União do
Oeste. Também faz a representação patronal durante as negociações com os sindicatos de
trabalhadores do setor e divulga os valores do Custo Unitário Básico (CUB) das regiões que
representam.
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30 de outubro
Oportunidades de Investimentos em Operações
Urbanas Consorciadas
Horário: 10h às 15h30
Local: Sinduscon-PR – Rua da Glória, 175 – Centro Cívico – Curitiba (PR)
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