NEWSLETTER 07/11/2017 / EDIÇÃO 5993

View this email in your browser

Caixa libera R$ 8,7 bi para tentar destravar crédito imobiliário

Matéria publicada nesta terça-feira (07/11), no jornal

Folha

de S.Paulo, destaca que a Caixa Econômica Federal anunciou
a liberação de R$ 8,7 bilhões para destravar contratos de

crédito imobiliário até 30 de novembro. Aprovadas pelo
banco, as propostas de empréstimo habitacional estavam
paradas por falta de recursos, mesmo para quem já tinha
carta de crédito aprovada. De acordo com o banco, desde
segunda-feira

(06/11)

está

disponível

orçamento

suplementar do FGTS para o crédito imobiliário à pessoa
física e de apoio à produção. “Com essa suplementação, a
Caixa garante recursos suficientes para normalizar o ritmo de
contratações do Programa Minha Casa Minha Vida para
famílias com renda familiar bruta mensal de até R$ 4.000",
afirmou o banco em nota. Para mais informações, clique
aqui.

(Com informações da Folha de S.Paulo)
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CBIC integra grupo interministerial que visa a implementação
do BIM nas obras públicas

Como sinalizado pelo governo federal em maio deste ano, por ocasião do 89º Encontro
Nacional da Indústria da Construção (Enic), a implementação do

Building Information

Modeling (BIM) se transformará em política pública. A ideia é elevar a produtividade e
melhorar a transparência nas obras públicas. Ontem (6/11), o presidente da Comissão de
Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade (Comat) da CBIC, Dionyzio Antonio
Martins Klavdianos, participou da 1ª Reunião do Grupo Ad Hoc Regulamentação e
Normalização do Comitê Estratégico de Implementação do BIM, na Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC), em Brasília. “A participação da CBIC na reunião, além de garantir maior
legitimidade ao processo encabeçado pelo MDIC, enriquece o debate, afinal nossa
entidade já vem há quase quatro anos desenvolvendo uma série de ações relativas ao
tema, portanto, criando uma cultura valiosa. No futuro o governo federal será o maior
beneficiário da política que pretende implementar para as compras públicas”, destacou.
O documento preliminar “Regulamento de requisitos técnicos para validação/aceitação de
objetos BIM a serem incorporados ao acervo da Biblioteca Nacional BIM (BNBIM)” foi
apresentado e receberá contribuições até o dia 17 de novembro. A próxima reunião do
Grupo Ad Hoc Regulamentação e Normalização – BIM será no dia 6 de dezembro, às
14h30, no MDIC.
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Maringá (PR) recebeu capacitação sobre Ética e Compliance

Fotos: Guilherme Kardel
O Compliance é uma medida disruptiva que contribuirá para que o Brasil se desenvolva
plenamente. Esta é uma das conclusões do seminário

“Ética & Compliance para uma

Gestão Eficaz” realizado em Maringá na terça-feira, dia 7. Na abertura, José Armando

Quirino vice-presidente do Sinduscon Noroeste do Paraná disse que “com ética, compliance
e consciência na hora do voto, é possível construir uma nação mais desenvolvida”; e
Geórgia Grace Bernardes, gerente de Negócios e Projetos da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC), destacou que “coerência e compromisso sempre foram
atributos da CBIC, defendendo um país melhor e modelos de negócios mais transparentes
no setor”.
Leonardo Barreto, doutor em Ciência Política, pontuou que a Ética e o Compliance têm que
estar no plano de negócios dos empresários. Eliana Calmon, jurista e ex-ministra do STJ,
fez críticas aos poderes legislativo, onde “há excesso de leis, falta de coerência com o
sistema e resquícios de um patrimonialismo secular”, e judiciário, “um paraíso para quem
não tem direitos”.
Marco Antônio Guimarães, Executivo do Sistema Fiep, abordou os prejuízos da corrupção e
falou sobre a implantação do compliance nas empresas. Membro da Lava Jato, Carlos
Fernando dos Santos Lima defendeu a reforma do sistema político. Para ele, o Congresso
Nacional não pode ser um balcão de negócios onde medidas provisórias são vendidas. O
evento foi organizado pelo Sinduscon Noroeste, promovido pela CBIC e Sesi Nacional, com

apoio do Crea-PR, Fiep, Seconci-PR, Fabrilo Rosa e Trovão Advogados, e patrocínio da
Plaenge e Taky Empreendimentos.
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Ministério do Meio Ambiente lança em dezembro plataforma
sobre adaptação à mudança do clima para o desenvolvimento
e implementação de estratégias

Será lançada no próximo dia 7 de dezembro a Plataforma AdaptaClima do Ministério do
Meio Ambiente (MMA). A AdaptaClima visa sistematizar e disponibilizar conteúdos
relacionados à adaptação à mudança do clima que sejam úteis para o desenvolvimento e
implementação de estratégias, planos e medidas de adaptação. Os conteúdos indicados na
plataforma serão analisados a partir de critérios de avaliação e será dado um retorno para
o e-mail indicado no cadastro. Os conteúdos aprovados estarão disponíveis na plataforma
AdaptaClima já a partir do seu lançamento, que ocorrerá entre 10h e 12h, no auditório Ipê
Amarelo, na sede do MMA, em Brasília.
A criação e o desenvolvimento da AdaptaClima foram coordenados pelo MMA. A
plataforma foi implementada pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP
(GVces) e pelo Instituto Internacional pelo Meio Ambiente e Desenvolvimento (IIED), e
apoiada pelo Conselho Britânico através do Fundo Newton. O processo foi feito a partir de
construção conjunta no decorrer de 2016 e 2017, com mais de 75 organizações
participantes no Brasil e no Reino Unido. Para mais informações, clique aqui.
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Incorporar critérios de compras sustentáveis traz
oportunidades para empresas

Reunião do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, no último dia 30 de outubro, em
Brasília. Foto: Agência CNI

O Governo Federal está desenvolvendo projeto piloto para inserção de critérios de
sustentabilidade em compras públicas de papel, detergente e divisórias de madeira. Tratase do projeto Compras Públicas e Rotulagem Ambiental (Spell, da sigla em inglês), da ONU
Meio Ambiente. Segundo Antônio Julianni, analista de Comércio Exterior do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), a iniciativa, realizada em parceria com os
Ministérios do Meio Ambiente e do Planejametno, Desenvolvimento e Gestão, vai inserir
critérios de sustentabilidade nas compras de produtos de três setores industriais: papel e
celulose (papel para cópia e impressão), limpeza (detergente) e móveis (divisórias de
madeira) – em uma experiência piloto de compra da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel). A previsão é de que as compras sejam realizadas ainda este ano.
De olho nas oportunidades que a incorporação de aspectos de sustentabilidade nos
processos de compras das organizações podem trazer para o Brasil, a Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) está concluindo as adaptações na norma ISO 20400, que
fornece diretrizes para compras sustentáveis. “Embora certificações desse tipo sejam
voluntárias, elas estão sendo exigidas por consumidores e mercados”, destacou Shelley
Carneiro, gerente-executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), durante reunião do Conselho de Meio Ambiente e
Sustentabilidade da CNI ocorrida no último dia 30 de outubro, em Brasília.
O especialista da CNI Sérgio Monforte destacou que o enfoque em sustentabilidade tem o
objetivo, por um lado, de melhorar as compras governamentais e, por outro, de
modernizar os processos produtivos do parque industrial brasileiro. “No entanto, é
importante a participação do setor industrial nesse processo de construção da política para
que os parâmetros não sejam apenas com base em práticas internacionais, mas que
contemple a realidade da indústria brasileira, sobretudo, de pequeno porte”, afirmou.
Clique aqui para acessar íntegra de matéria sobre o assunto.

(Com informações da Agência CNI de Notícias)
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08 de novembro
Reunião do Conselho de Administração da CBIC
Horário: 10h30 às 16h30
Local: Sede da CBIC – Auditório Térreo do Edifício Armando Monteiro
Neto – Brasília-DF
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