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Construção civil leva capacitação sobre ética e compliance
para Cascavel

O fortalecimento dos mecanismos de controle interno e
a modernização dos marcos regulatórios de gestão para
entidades e empresas da construção civil são temas
centrais do seminário “Ética & Compliance para uma
Gestão Eficaz”, que vai disseminar as ferramentas
disponíveis para fortalecer mecanismos internos de
controle, assim como indicar normas de conduta que
tornem mais difícil a prática de desvios. “Vamos levar ao
nosso público alguns cuidados necessários no ambiente
de

negócios

importantes

e
para

disseminar
que

se

pontos
fechem

que

achamos

janelas

de

oportunidade de corrupção”, afirma José Carlos Martins,
presidente da CBIC. “Esse debate e conscientização são
cada vez mais importantes no Brasil”, acrescenta.
Promovido pela CBIC e pelo Sesi Nacional, o evento
desta quarta-feira (06/12), que terá início às 13h30,
no auditório do Sinduscon de Cascavel (PR), dá
continuidade ao processo de disseminação do tema.
Com realização pelo Sinduscon/Paraná-Oeste e apoio da

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel,
CAU/PR, CREA/PR, FIEP e Univel, o encontro de
Cascavel

mobilizará

empresários,

dirigentes

da

construção civil e integrantes do Judiciário. A jurista,
ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon, confirmou
presença

em

painel

que

discutirá

a

Ética

e Compliance na Construção.
Também participam do seminário o cientista político
Leonardo Barreto; Marco Antônio Guimarães, gerente
executivo Jurídico de Riscos e Compliance do Sistema
Fiep; Andréa Cristiane da Silva, gerente de Controle
Interno, área responsável pela gestão dos assuntos de
Ética e Compliance da Plaenge, e Lino Gaviolli, consultor
Siemens.
A CBIC apresentará o Guia de Ética & Compliance da
Construção Civil, formado por documentos que trazem
as

mais

atuais

premissas

e

ações

de compliance, alinhadas a padrões internacionais, que
servem de referência e sugestão para entidades do setor
e

suas

empresas

associadas

na

formulação

e

implantação de políticas de integridade.
Projeto desenvolvido em correalização com o Sesi
Nacional oferece ferramental inédito que inclui um guia
referencial

de

ética;

um

guia

de

compliance

e

representação política – incluindo a Lei Anticorrupção
comentada; um código de conduta concorrencial para a
construção civil, e um manual de avaliação de risco de
corrupção nas empresas. Outro documento aponta
12 ações consagradas no relacionamento com o poder
público que podem estimular a prática desvios e cuja
correção tem sido defendida pelo setor.
“A CBIC apoia e defende a criação de um ambiente de
negócios mais transparente e justo que permita a livre
concorrência contribuindo para o fortalecimento das
empresas, da economia e da sociedade Brasileira, afirma
Ana Cláudia Gomes, gerente de Relações Institucionais
do Seconci e presidente do Fórum de Ação Social e
Cidadania (FASC), comissão técnica da CBIC responsável
pelo projeto.
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Santa Cruz do Sul recebe o Projeto “O Futuro da Minha
Cidade”

No dia 30 de novembro, foi o dia na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul compor o projeto
desenvolvido pela CBIC – O Futuro da Minha Cidade, correalizado com o Sesi Nacional e
patrocínio nacional da Caixa Econômica Federal, com o principal objetivo de mobilizar a
sociedade para ser protagonista na gestão das cidades, discutindo soluções para a
sustentabilidade urbana. Até o momento, o Estado do Rio Grande do Sul conta com três
cidades integrantes ao Projeto, além de Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Caxias do Sul,
que por sua vez, após o evento de sensibilização, criou um movimento para dar
andamento ao trabalho denominado “Mobilização por Caxias”, que é formado por diversas
entidades representativas da sociedade. A arquiteta Marcella Arruda apresentou diversas
ações de mobilização dos cidadãos em diversos locais do mundo para promover um
ambiente saudável nos municípios e reforçou a questão do desenvolvimento da identidade
cultural da cidade. O consultor da CBIC no Projeto, Silvio Barros, abordou a importância da
atuação das entidades no diálogo com a administração pública. Segundo ele, independente
do impacto que já tenha causado, a iniciativa da CBIC de empoderamento da sociedade
civil organizada, de nortear para onde as cidades devem se dirigir, é extremamente
benéfica para o poder público.
Mobilização Regional
Inspirado no modelo de trabalho da Agenda 2020, o Santa Cruz Novos Rumos iniciou o
movimento em 2008, através de um grupo de cidadãos santacruzenses, preocupados com
o futuro do município, que se uniram em prol de um objetivo comum, tornar Santa Cruz do
Sul líder em desenvolvimento sustentável. O Projeto Santa Cruz Novos Rumos nasceu das
discussões de diversos líderes da sociedade santa-cruzense preocupados com o
desenvolvimento econômico e social do município. Liderada pela Associação Santa Cruz
Novos Rumos (Ascnor), a iniciativa está focada no planejamento estratégico de

desenvolvimento socioeconômico do município para 20 anos (2008/2028). Clique aqui
para acessar as fotos do evento.
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Boletim destaca alterações de Normas Técnicas da ABNT
realizadas no período de 15 a 30 de novembro de 2017

As alterações de Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) no
período de 15 a 30 de novembro, com foco nas que constam em consulta nacional,
publicadas,

confirmadas

ou

canceladas,

podem

ser

acessadas

no

Boletim

de

Acompanhamento de Normas. Elaborado conjuntamente pela CBIC e Sinduscon-MG, com a
correalização do Senai Nacional, e divulgado quinzenalmente, o boletim é desenvolvido
dentro do Projeto de Acompanhamento de Normas Técnicas da CBIC, coordenado por
Roberto Matozinhos (Sinduscon-MG). No período, destaque para as normas abaixo.
Clique aqui para acessar a íntegra do boletim.
Normas em Consulta Nacional
ABNT/CB-189 – ABNT NBR 13.755, de 14/11/2017, que trata dos Revestimentos
cerâmicos de fachadas e paredes externas com utilização de argamassa colante - Projeto,
execução, inspeção e aceitação – Procedimento.
Normas publicadas
ABNT/CB-002 – ABNT NBR 10152, de 24/11/2017, que trata da Acústica — Níveis de
pressão sonora em ambientes internos a edificações.
ABNT/CB-179 – ABNT NBR 15270-1, de 29/11/2017, que trata dos Componentes
cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria.
ABNT/CB-179 - ABNT NBR 15270-2, de 29/11/2017, que trata dos Componentes
cerâmicos - para alvenaria Blocos e tijolos.
Normas canceladas
ABNT/CB - 179 - ABNT NBR 15270-3, que trata de Componentes cerâmicos.
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Inscrições abertas para a Oficina de Capacitação EDGE em
São Paulo

No próximo dia 11 de dezembro, na sede do SindusCon-SP, a Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC), com a correalização do Senai Nacional e do SindusCon-SP,
e apoio do

International Finance Corporation – IFC/Banco Mundial, promoverá a primeira

oficina de capacitação EDGE, uma oportunidade de conhecer o Programa EDGE: uma

ferramenta simplificada e ágil de transformação do mercado que permitirá o Brasil — e
outros mercados emergentes ao redor do mundo — aumentar a quantidade edifícios
eficientes de maneira rápida, simples e acessível. O programa tem três partes: uma
ferramenta online, um padrão de desempenho e um processo de certificação com
garantias de qualidade. EDGE possibilita incorporadoras e construtoras a rapidamente
avaliar e comparar os custos estimados de estratégias de projeto que visam reduções no
uso de energia, uso de água e energia embutida nos materiais. Edifícios são elegíveis para
certificação EDGE ao comprovar que reduziram em 20% os seus consumos de energia,
água e energia embutida nos materiais, comparado com uma linha de base local. A oficina
de capacitação ensina o uso e aplicação do software online para melhorar a
sustentabilidade de edificações e certificar seu desempenho de acordo com os
requerimentos do Programa EDGE. Após essa capacitação, os participantes estarão aptos a
utilizar o software gratuito, avaliar a sustentabilidade de edifícios nas áreas de água,
energia e materiais, propor melhorias e preparar a documentação para certificação dos
seus edifícios, junto aos auditores.
A Oficina foi desenvolvida para arquitetos, engenheiros, e consultores de construção
sustentável. Ele também é indicado para incorporadores, proprietários e profissionais
trabalhando na área de construção, governo, ou instituições bancárias ou financeiras. Além
disso, este curso prepara candidatos a EDGE Experts para o Exame EDGE. Um EDGE
Expert é um profissional que auxilia uma incorporadora, um proprietário ou um grande
time de projeto a entender a norma, o software e o sistema de certificação EDGE. O
escopo de trabalho de um EDGE Expert inclui apoio no desenvolvimento de projetos
sustentáveis e assistência na preparação da aplicação para a certificação EDGE. Para
inscrições, necessária a realização de cadastro no link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3LcqsTVhiCCAeFwg7jMvviBR73Uv1HwRGo7MZMTka2HK6Q/viewform

A CBIC, por meio da Comissão de Meio Ambiente (CMA), juntamente com o IFC, pretende
iniciar a disseminação da Plataforma EDGE através da realização de Oficinas de
Capacitação. Serão realizadas mais duas Oficinas nas cidades de Fortaleza e Rio de Janeiro
nos dias 1º e 13 de março de 2018, respectivamente. Para mais informações, entrar em
contato com a Comissão de Meio Ambiente – CMA/CBIC, pelo email cma@cbic.org.br.
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Construtora goiana associada ao Instituto Ethos promove
palestra sobre práticas socioambientais responsáveis

A Consciente Construtora e Incorporadora, associada ao Instituto Ethos, promove nesta
quarta-feira (06/12), às 9h, café da manhã, seguido de uma palestra para seus
fornecedores com o objetivo de falar sobre práticas socioambientais. O objetivo é
sensibilizar os parceiros comerciais para a necessidade de adotar práticas que contribuam
para o desenvolvimento social e proteção do meio ambiente. A consultora em
responsabilidade social corporativa, Wladisleny Duarte, abordará o tema ‘Responsabilidade
Social e Negócios Sustentáveis’.
O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma das maiores referências na
América Latina quando o assunto é desenvolvimento social e ambiental. A instituição foi
criada em 1998 por um grupo de empresários e executivos da iniciativa privada e se
tornou um polo de organização de conhecimento, troca de experiências e desenvolvimento
de ferramentas para auxiliar empresas a analisar e adotar práticas de gestão com foco no
desenvolvimento sustentável. Em Goiás, apenas dez empresas são associadas ao Instituto
Ethos.
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Integração do Cone Sul por hidrovias reúne especialistas no
Instituto de Engenharia

O Instituto de Engenharia promove no próximo dia 8 de dezembro, das 8h às 13h, em sua
sede, em São Paulo, o seminário Integração do Cone Sul pelas Hidrovias – um Modelo de
Gestão. O evento reúne autoridades e especialistas para discutir o papel desse importante
modal de transporte como indutor do desenvolvimento regional, sob o ponto de vista
social, econômico e estratégico. Os portos organizados e terminais de uso privado (TUP)
do País movimentaram 279,3 milhões de toneladas no terceiro trimestre de 2017, segundo
o Boletim Informativo Aquaviário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).
O volume é 6,6% maior do que o registrado no mesmo período de 2016. São 17,3 milhões
de toneladas a mais na movimentação de cargas nas instalações portuárias brasileiras em
relação ao mesmo período. Mas ainda há muito espaço para crescer.
Entre os participantes, estão o ministro João Carlos Parkinson de Castro, coordenaçãogeral de Assuntos Econômicos América do Sul; o embaixador Rubens Barbosa, presidente
do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Irice); representantes da
Antaq e da Marinha. Além de traçar um cenário do setor, o seminário vai gerar propostas
de ações para o próximo governo e contará com representantes de transportes da
Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai, países que, com o Chile, compõem o chamado
Cone Sul. Para mais informações, clique aqui.
https://eventos.iengenharia.org.br/hidrovias
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Feira reunirá cadeia produtiva do setor da construção em
agosto de 2018 no Rio Grande do Sul

Será realizada de 1º a 4 de agosto de 2018, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto
Alegre (RS), a 21ª Construsul – Feira Internacional da Construção, consagrada por geração
de negócios, congregando toda cadeia produtiva e englobando os setores de construção,
acabamentos e infraestrutura. As empresas participantes englobam segmentos como:
argamassas, aditivos, selantes, impermeabilizantes; Iluminação e elétrica; fechaduras,
ferragens, cadeados; churrasqueiras e lareiras; revestimentos, tintas, vernizes e
acessórios; portas, janelas e complementos; produtos para cozinhas e banheiros; sistemas
construtivos; ferramentas manuais e elétricas; máquinas e equipamentos para construção.
A realização da feira conta com apoio institucional da CBIC.

Promovida pela Sul Eventos Feiras Profissionais, a Construsul recebe visitantes qualificados
entre lojistas, construtoras, incorporadoras, empreiteiras, técnicos e trabalhadores da
construção

civil,

engenheiros,

arquitetos,

decoradores,

indústrias,

representantes,

empresas de importação e exportação, entidades, órgãos de governo, estudantes e outros.
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5 e 6 de dezembro
Seminário Goiano de Acessibilidade
Horário: 8h às 18h (05/12) e das 8h às 12h (06/12)
Local: Sinduscon-GO − Rua João de Abreu, nº 427, Setor Oeste, Goiânia-GO.

6 de dezembro
Reunião do Conselho Jurídico (Conjur) da CBIC
Horário: 11h às 17h
Local: Auditório – Sede da CBIC
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