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Nova legislação trabalhista dá mais poder aos sindicatos

O papel das entidades sindicais será reforçado com a

nova Legislação Trabalhista. A afirmação é do advogado
Fernando Guedes Ferreira Filho, presidente da Comissão
de Política de Relações Trabalhistas da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção Civil (CPRT/CBIC). Ele esteve
à frente da palestra “A Reforma Trabalhista e os
impactos na Construção Civil”, que aconteceu hoje
(07/12) pela manhã em Londrina, na sede do Sinduscon
Paraná Norte. A disseminação do tema, que conta com a
correalização do Sesi Nacional, teve ainda um debatedor
convidado, o advogado Marcelo Valduga, assessor
jurídico do Sinduscon e do Seconci Paraná Norte.
Para Fernando Guedes, “a cláusula do Negociado sobre
o Legislado fortalece a posição do Sinduscon em relação
ao mercado porque a Convenção Coletiva ganha uma
dimensão que ela nunca teve: suas disposições vão
prevalecer inclusive sobre a lei”. Segundo ele, a nova
legislação superdimensiona a importância de ambos os
sindicatos, tanto o patronal quanto o laboral. “Todas
aquelas condições que podem ser aplicáveis e benéficas
para

o

setor

poderão

ser

negociadas.

Então

o

Sinduscon, reunindo as empresas de construção e do
mercado imobiliário que conhecem o setor, terá
oportunidade

de

negociar

com

o

sindicato

dos

trabalhadores aquilo que for melhor para ambos”,
observa.
O advogado ressaltou que a legislação traz muitas
oportunidades não apenas para o empresário e o
trabalhador, mas para a economia como um todo.
“Facilita a negociação direta, diminui o litígio e dá
segurança jurídica em várias questões que hoje o
empresário não tem; e ele precisa de confiança e de
segurança jurídica para empreender”. Na palestra, o
especialista discorreu sobre todos os pontos da nova lei
que afetam especificamente o setor da construção civil:
E-Social, alterações da jornada de trabalho, férias,
terceirização, autônomos e outros assuntos pertinentes.
Para ter acesso à integra da apresentação, clique aqui.
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Vencedores do Prêmio CBIC de Responsabilidade Social serão
revelados na próxima terça

As quatro iniciativas vitoriosas na edição 2017 do Prêmio CBIC de Responsabilidade Social
serão conhecidas no dia 12 de dezembro, próxima terça-feira, em cerimônia realizada no
Clube Naval – St. de Clubes Sul Trecho 2, Conjunto 13, em Brasília a partir das 20h. Será
anunciado um projeto vencedor para cada uma das categorias: Empresa, Entidade,
Seconci e Reconhecimento Social.
Esta será a primeira vez que os reconhecidos receberão o Troféu Paulo Safady Simão, em
homenagem ao ex-presidente da CBIC (2003-2014), em cujo mandato surgiram o Fórum
de Ação Social e Cidadania (Fasc) e a premiação. A estatueta foi idealizada por Omar
Moreira Franco, escultor mineiro radicado em Brasília, responsável por diversas obras
espalhadas pela cidade e pela criação de troféus para o SESI, CNT, MEC, dentre outras
entidades. Cada premiado ganhará ainda um certificado de reconhecimento com a
chancela da CBIC e R$ 15 mil em dinheiro, valor que deve ser destinado aos projetos
vencedores.
Entregue anualmente desde 2005, o Prêmio passa a ter novo formato a partir deste ano:
tornando-se bianual, a 14ª edição acontecerá em 2019. A premiação, correalizada pela
CBIC e pelo Sesi Nacional, tem o objetivo de estimular e fortalecer o desenvolvimento de
ações sociais na indústria da construção e do mercado imobiliário, bem como identificar e
disseminar as melhores práticas de responsabilidade social no setor.
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Correio Braziliense sobre os

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins,

Correio Debate – Desafios para 2018

será um dos painelistas do seminário
, promovido
pelo
, com apoio da CBIC, Sesi-DN e Senai-DN, no dia 19 de

Correio Braziliense

dezembro, para discutir o cenário brasileiro em 2018. O evento terá início às 9h30, no
auditório da sede do jornal, em Brasília. A abertura será feita pelo presidente do Banco
Central do Brasil, Ilan Goldfajn, seguido pelo ministro do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, Dyogo Oliveira, como convidado especial.
Dividido em dois painéis. O primeiro, sobre “Brasil: Desafios e Tendências”, contará com
a participações de Tony Volpon, da UBS Brasil; Zeina Latif, da XP Investimentos e Thais
Zara, da Rosenberg Associados, tendo como convidado especial o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles.
O segundo painel, sobre “A base para a retomada do crescimento”, contará com
a presença de representantes dos setores imprescindíveis para o crescimento do país,
como a indústria da construção (CBIC), o Comércio e Serviços (CNC), Indústria e
Agronegócios e CNI. Clique aqui para mais informações.
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CBIC faz coletiva de imprensa para balanço de 2017 no dia 11
de dezembro

A indústria da construção fecha 2017 com nova retração. Para apresentar um balanço com
o desempenho do setor e apontar a agenda estratégica que poderá fomentar sua

recuperação a partir de 2018, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)
realiza no próximo dia 11, das 11h às 14h, Coletiva de Imprensa – Balanço 2017. O
encontro será realizado na sede da entidade, no Edifício Armando Monteiro Neto, em
Brasília. Imprensa deve confirmar presença pelo email renata.verissimo@gbr.com.br e
ascom@cbic.com.br
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Critérios dos exames admissionais e periódicos integram
pauta da última reunião de 2017 da CPRT/CBIC

A última reunião do ano da Comissão de Política de Relações Trabalhistas (CPRT) da CBIC
será no dia 13 de dezembro, das 10h30 às 16h, na sede da entidade, em Brasília. Constam
da pauta a discussão de projetos da CBIC, que contam com a correalização do Sesi-DN,
tais como: os eventos regionais da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes na
Indústria da Construção (CANPAT Construção 2017/2018);

Segurança e Saúde no

Trabalho, com foco nas Normas Regulamentadoras (NR-18 e NR-15) e Projetos da NBR
(ABNT) em acompanhamento; Critérios dos exames admissionais e periódicos; Reforma
Trabalhista e Convenções Coletivas de Trabalho, e o eSocial.
Os interessados em participar devem confirmar presenças até amanhã (08/12). Mais
informações pelo telefone (61) 3327-1013, com a secretária Aline Caetano, ou via e-mail
secretaria.comissoes@cbic.org.br.
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2º Projeto de Revisão da ABNT NBR 10151 Acústica é
adicionado à Consulta Nacional

Consta em Consulta Nacional até o dia 8 de janeiro de 2018, o 2º Projeto de Revisão da

ABNT NBR 10151 Acústica - Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas
habitadas - Aplicação de uso geral. O Projeto foi elaborado pela Comissão de Estudo de
Desempenho Acústico de Edificações (CE-002:135.001) do Comitê Brasileiro de Construção
Civil (ABNT/CB-002). O seu 1º Projeto de Revisão circulou em Consulta Nacional conforme
Edital nº 10, de 11/10/2012 a 10/12/2012. É previsto o cancelamento e substituição da
edição anterior ABNT NBR 10151:2000 Versão corrigida: 2003, quando aprovado, sendo
que nesse ínterim a referida norma continua em vigor.
A Norma estabelece os procedimentos técnicos a serem adotados na execução de
medições de níveis de pressão sonora em ambientes internos e externos às edificações,
bem como procedimentos e limites para avaliação dos resultados em função da finalidade
de uso e ocupação do solo.
Essa revisão foi motivada pela necessidade de harmonizar os procedimentos técnicos a
serem adotados nas seguintes aplicações: medições dos níveis de pressão sonora em
ambientes externos às edificações, independentemente das fontes sonoras contribuintes;
medições de níveis de pressão sonora em ambientes internos às edificações decorrentes
de reclamações de fontes sonoras, independentemente da localização da fonte; avaliação
sonora ambiental de empreendimentos, instalações e eventos em áreas habitadas,
independentemente da existência de reclamações; apoio ao poder público no processo de
gestão e fiscalização de poluição sonora; elaboração de estudo e projeto acústico de
empreendimento, instalação e evento a ser implantado em uma delimitada área,
compatibilizando sua inserção na paisagem sonora do local; orientação ao planejamento
urbano de uso e ocupação do solo para efeito de controle da poluição sonora; orientação
para classificação sonora de áreas destinadas a empreendimentos residenciais face aos
requisitos da ABNT NBR 15575-4. Participe! Para acessar o documento clique aqui.

(Com informações da ABNT)
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12 de dezembro
Reunião do Conselho de Administração
Horário: 10h30 às 17h
Local: sede da CBIC, ao SBN, Quadra 1, Bloco I, Edifício Armando
Monteiro Neto, Sala de Reunião do Térreo, em Brasília-DF

12 de dezembro
Reunião da Assembleia Geral da CBIC
Horário: 10h35, em primeira convocação, e às 10h45, em segunda
convocação

Local: sede da CBIC, ao SCN, Quadra 1, Bloco E, Edifício Central Park, 13º
andar, em Brasília-DF
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