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CBIC discute com o Pacto Global, iniciativa da ONU, soluções
digitais no combate à corrupção

Aconteceu hoje, no escritório da ONU em São Paulo, a
última reunião do GT Anticorrupção da Rede Brasil do
Pacto Global. A reunião que contou com a participação
de diversas empresas e entidades, dentre elas a CBIC,
tinha como objetivo apresentar soluções digitais para a
área

de

corrupção.

compliance,
Dentre

transparência
as

iniciativas

e

combate

a

apresentadas,

destacaram-se os aplicativos: The Integrity App e o
iComply.
Lançado no último dia 21 de novembro, The Integrity
App é uma ferramenta digital criada para empresas
interessadas em integridade e que fazem negócios entre
si ou com o poder público. O aplicativo permite que
empresas de todos os portes avaliem suas condutas e
aumentem sua integridade, sem um processo externo
de certificação. Outro aplicativo que ajuda a prevenir
casos de corrupção e desvios de conduta dentro das

empresas é o iComply. Criado por um escritório de
advocacia de São Paulo, o iComply é um aplicativo
voltado a empresas que já possuem

areas de

compliance estruturadas.
Mais

informações:

www.integrityapp.com

/

iComply.com.br
Signatária do Pacto Global, a CBIC participa ativamente
do GT Anticorrupção da ONU. O GT Anticorrupção é
uma das formas encontradas pela CBIC para atualizar-se
sobre o tema e assim implementar melhorias no Projeto
Ética & Compliance na Construção, iniciativa promovida
pela CBIC em correalização com o SESI Nacional.
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CANPAT Construção 2017/2018 em Ribeirão Preto reforça
importância do cuidado e respeito com o trabalhador da
construção

Fotos: Caio Mota
Cerca de cem pessoas, empresários, engenheiros e técnicos de Segurança e Saúde no
Trabalho (SST) e representantes do Ministério do Trabalho, da Prefeitura de Ribeirão
Preto, dos trabalhadores do setor da construção, do Seconci e do Sesi, participaram nesta
quinta-feira (23/11), em Ribeirão Preto (SP), do lançamento local da CANPAT Construção
2017/2018. Primeiro dos cinco eventos regionais programados pela Comissão de Política
de Relações Trabalhistas (CPRT) da CBIC, em conjunto com o Ministério do Trabalho, por
meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), e correalização do Sesi Nacional, o
Seminário Regional – Edificar o Trabalho cumpriu o seu papel de disseminar aos
empresários e trabalhadores do setor da construção da cidade e região não apenas dados
sobre condições que levam a acidentes e doenças do trabalho, suas consequências e a
quantidade de ocorrências, mas também o de apresentar as boas práticas desenvolvidas
pelo setor da construção em todo o país em prol do trabalhador. “Saúde e Segurança no
Trabalho (SST) merece uma atitude perene, constante e proativa, com a meta de buscar
sempre acidente zero no setor da construção”, destacou o presidente da CPRT, Fernando
Guedes, na abertura do evento, reforçando a importância da campanha para proteger o
maior bem da empresa, que é o seu trabalhador.
Pelo incentivo à realização do evento em Ribeirão Preto e pelos trabalhos realizados em
SST no setor da construção ao longo dos anos, o líder do projeto de SST da CBIC, Haruo
Ishikawa, representando o SindusCon-SP e o Seconci-SP, foi homenageado com a
estatueta da CANPAT Construção 2017/2018. Haruo Ishikawa elogiou a iniciativa do
seminário e reforçou a importância do planejamento, da capacitação e da qualificação dos
trabalhadores. “Estou há 35 anos no setor da construção e esse trabalho desenvolvido pela
CBIC, com o Sesi, o Senai e os Seconcis, em prol dos trabalhadores, segue na linha de
ajudar no desenvolvimento do País”, disse.
“A cidade vê a iniciativa como muito boa”, destacou o secretário de Infraestrutura da
Prefeitura de Ribeirão Preto, Pedro Luiz Pegoraro, ao anunciar que a prefeitura assinará
termo de compromisso de financiamento para obra de mobilidade urbana, o que dará
grande impulso à área de construção civil em Ribeirão Preto, “por isso a importância da
discussão de SST para que os empresários entendam que o trabalhador é o seu maior
patrimônio”. “A construção civil é a indústria que mais emprega e é importante termos
essas discussões aqui”, disse o presidente da Associação de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Ribeirão Preto, Carlos Eduardo Alencastre, entidade que sediou o Seminário

Regional Edificar o Trabalho, que integra a CANPAT Construção 2017/2018. “O tema da
CANPAT Construção segue a linha proposta pelo seminário e pelo Sesi: conhecer para
prevenir”, mencionou o diretor do Sesi Unidade de Ribeirão Preto, Alvaro Alves Filho.
“Eventos iguais a este orientam, esclarecem e organizam a sociedade. Temos que dar
valor”, afirmou o representante do Sindicato dos Trabalhadores, Carlos Miranda. “Só
vamos chegar a um objetivo comum,

que é melhorar as condições de trabalho, se

caminharmos juntos”, reforçou o auditor Fiscal do Trabalhado, da Secretaria de Inspeção
do Trabalho do Ministério do Trabalho, José Almeida Martins de Jesus Júnior.
O evento também contou com a participação da auditora Fiscal do Trabalho, Maria de
Fátima Magalhães Ferreira, representando a Gerência Regional de Trabalho e Emprego; da
especialista da Unidade de Saúde e Segurança na Indústria do Sesi-DN, Renata Rézio, que
apresentou as estratégias do Sesi na área de SST; do gerente Regional do Seconci-SP,
Agnaldo Francisco da Silva, e da gerente de Relações com o Mercado, Flávia Pinto Coelho,
que divulgaram as ações desenvolvidas pelo Seconci em prol do trabalhador, que é
custeado pelos empresários, com custo zero para o trabalhador.
Na parte da tarte, o evento debateu a Reforma Trabalhista, com a participação da gerente
executiva de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Sylvia
Lorena, que tratou das alterações nos contratos individuais do trabalho; do advogado
Renato Romano Filho, que abordou as novas regras sobre as negociações coletivas, e do
presidente da CPRT/CBIC, Fernando Guedes, que comentou as expectativas sobre a
transição e implementação das novas regras trabalhistas. O seminário de Ribeirão Preto é
uma iniciativa da CPRT/CBIC, com a realização do SindusCon-SP, Seconci-SP, Ministério do
Trabalho, com a correalização do Sesi-DN.
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Receita Federal define que os gastos com terceirizados geram
créditos de PIS e Cofins

A Receita Federal definiu que valores gastos com contratação de mão de obra terceirizada
geram créditos de PIS e Cofins, que podem ser usados para o pagamento de qualquer
tributo. O entendimento encerra conflitos de interpretação entre duas regiões fiscais da
Receita e ganha importância principalmente com a reforma da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), que agora permite a terceirização de trabalhadores sem restrição,
inclusive nas atividades fim. Assim as

empresas ganharam mais um incentivo para a

terceirização já que o impacto financeiro será expressivo, considerando-se que a alíquota
das as contribuições do PIS e da Cofins é de 9,25% no regime não cumulativo.
A solução da Receita Federal foi publicada no D.O.U no dia 16 de novembro de 2017, para
acessar o link, clique aqui.

(com informações do Valor Econômico e site da Receita Federal)
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Vendas e lançamentos de imóveis na capital paulista sobem
em setembro, mostra Secovi-SP

O Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP) informou ontem (22) que as
vendas de unidades residenciais novas cresceram 5,9% na capital paulista em setembro
em relação ao mesmo mês de 2016. Os lançamentos também tiveram alta de 4% no
período, segundo dados da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp).
Ao todo, 1.717 imóveis foram comercializados e 2.252 colocados no mercado no nono mês
de 2017. Apesar do aumento na comparação anual, as vendas caíram 2,5% em relação a
agosto (1.865 unidades), enquanto os lançamentos subiram 42,6% (1.579 unidades).
“Os dados apurados mostram que, apesar da retração no número de unidades
comercializadas, o movimento monetário do VGV (Valor Global de Vendas) de setembro

cresceu 21,9%”, explica Celso Petrucci, economista-chefe do Sindicato da Habitação e
presidente da Comissão de Indústria Imobiliária (CII) da CBIC. O VGV passou de R$ 973,1
milhões em agosto para R$ 1.186,4 milhão em setembro. O resultado é 12,4% superior ao
mesmo mês de 2016.
No acumulado de janeiro a setembro, o mercado imobiliário paulista registra a
comercialização de 12.810 unidades e o lançamento de 11.467 unidades, o que representa
uma alta de 18,4% (10.817 unidades) e de 10,1% (10.416 unidades) sobre o mesmo
período de 2016, respectivamente.
Os imóveis de dois dormitórios continuaram a se destacar nas vendas (1.029 unidades) e
nos lançamentos (1.485 unidades) em setembro, assim como aqueles na faixa de 45 m² e
65 m², que lideraram nas comercializações (546 unidades), lançamentos (790 unidades) e
na quantidade de unidades em oferta (6.616 unidades).
Em setembro, São Paulo teve 19.169 unidades disponíveis para venda – imóveis na planta,
em construção e prontos (estoque) lançados nos últimos 36 meses. Com isso, houve
redução de 2,3% em relação a agosto (19.630 unidades) e de 21,5% em comparação a
setembro de 2016 (24.426 unidades).
“É importante considerar que fatores como a queda da inflação e da taxa Selic impactaram
o mercado, possibilitando que mais famílias se tornassem aptas ao financiamento
imobiliário. Com o anúncio da Caixa de mais de R$ 8 bilhões para a concessão de crédito,
a tendência é de aquecimento até o fim do ano”, acredita Flávio Prando, vice-presidente
de Intermediação Imobiliária e Marketing do Secovi-SP.
O Secovi-SP acredita que 2017 vai ser encerrado com uma alta de 10% nos lançamentos e
nas vendas.

(Piniweb)
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Destaques da construção civil serão homenageados amanhã
(24) pelo Sinduscon-CE

O Sindicato das Construtoras (Sinduscon-CE) vai promover, no dia 24 de novembro, a 16ª
edição do Prêmio da Construção. A solenidade, que acontece a partir das 21h, no La
Maison, vem reconhecer o mérito das construtoras, empresários e profissionais que se
destacaram ao longo do ano ou contribuíram para o desenvolvimento do setor. O evento
marca também os 75 anos de fundação do sindicato, comemorado em 14 de outubro.
A cerimônia deste ano terá os seguintes homenageados: o vice-presidente de Habitação da
Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, na categoria Desenvolvimento
Setorial; o consultor de engenharia da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), Roberto
Ribeiro, será reconhecido na categoria Resgate Histórico. Já o Prêmio Tecnologia e
Qualidade será entregue a Paulo de Tarso Menezes Felismino, um reconhecimento pela
implantação do Software Informacon, através da Datafocus Informática.
O titular da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), Artur Bruno, será condecorado
com o Prêmio Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Na categoria Operário
do Ano, a homenagem será para o encarregado de bombeiro hidráulico Moisés Braga
Maciel, da Construtora Placic. A comenda tem o patrocínio da Amanco, Apodi, Caixa
Econômica Federal, SESI, SENAI e Sistema FIEC.
Prêmio Construtora do Ano
O grande destaque da noite ficará por conta do anúncio do vencedor na categoria

"Construtora do Ano", que receberá o troféu Waldyr Diogo de Siqueira. As finalistas são:
A&B Engenharia, BSPAR Incorporações, Construtora Colmeia, Construtora Magis,
Construtora Mendonça Aguiar, Construtora Mota Machado, C. Rolim Engenharia, CRDuarte
Engenharia, Ferraz Engenharia, Dias de Sousa Construções, J. Simões Engenharia, Muza
Construtora, Novaes Engenharia e Porto Freire.
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Combate ao Aedes aegypti continua nos canteiros de Vitória-ES

São apenas 15 minutos que podem salvar vidas, inclusive a sua.
A campanha de combate ao mosquito

Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, da

chikungunya e do zika continua sendo feita na construção civil. Em Vitória-ES foi
institucionalizado que toda segunda-feira é dia de fazer uma varredura nos canteiros e
também nas áreas administrativas. A proposta é reservar os 15 primeiros minutos
de trabalho de cada segunda-feira para eliminar a água parada, seja nas lajes, nos
vasos, tonéis e depósitos de água.

O setor da construção tem um grande potencial de mobilização e pode, além de manter os
canteiros de obras livres do mosquito, conscientizar milhares de trabalhadores que
poderão perpetuar em suas residências as boas práticas de controle dos focos do
mosquito.
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30 de novembro e 01 de dezembro
Seminário “Reforma Trabalhista e os Impactos no Setor
Imobiliário”
Local: TST - Brasília-DF
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