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Parcerias Público-Privadas abrem um leque de oportunidades
para o setor

Fotos: Valterci Santos
O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins,
explanou ontem (05/03) sobre o cenário político e econômico do Brasil durante a reunião
com os associados do Sinduscon-PR. Em sua avaliação, as Concessões e Parcerias PúblicoPrivadas (PPPs) são a alternativa viável para a retomada de investimentos públicos em
estados e municípios, com a vantagem de agregar maior eficiência na prestação de
serviços.
As parcerias entre a administração pública e iniciativa privada (PPPs e Concessões) podem

acontecer em diversos setores, com empresas e entes de todos os portes, ampliando o
leque de oportunidades de atrair investimentos, profissionalizar a gestão e qualificar os
serviços. Com contratos de longo prazo para projetos de hospitais, resíduos sólidos,
rodovias, portos e aeroportos.
"O País precisaria investir 3% do PIB para manter a estrutura que existe hoje, mas, no ano
passado por exemplo, foi investido menos da meta do que é necessário (1.3%). Para que
possamos crescer de 4 a 5% ao ano é imprescindível investir algo próximo a 5% do PIB
em infraestrutura, o que geraria 1,5 milhão de empregos", destaca Martins.
Como o poder público não tem recursos para estes investimentos, o caminho é 'parceirizar'
com a iniciativa privada. "As concessões municipais são uma grande oportunidade de
negócios para as empresas do setor, principalmente as de pequeno e médio portes, que
podem executar por exemplo obras de estacionamentos, rodoviárias, parques e praças
públicas, iluminação pública, centros administrativos, dentre tantos outros", diz.
Mercado Imobiliário
O mercado imobiliário nacional registrou em 2017 um aumento de 9,4% nas vendas de
imóveis residenciais novos e de 5,2% nos lançamentos, com a redução dos estoques à
venda (-12,3%). Para este ano, a previsão é de crescimento em torno de 10% tanto em
lançamentos quanto em vendas. Na avaliação do presidente da CBIC, o cenário econômico
este ano é melhor do que o de 2017. "Temos expectativa de queda de taxa de
desemprego, queda da taxa Selic e previsão de crescimento do PIB de 2,89%, o que será
muito bom para a indústria da construção".
Ele frisa que para potencializar os recursos da Caderneta de Poupança e do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e garantir a continuidade do resultado positivo do
mercado imobiliário, é essencial a regulamentação da Letra Imobiliária de Garantia (LIG),
ou Covered Bond - papel usado principalmente na Europa para garantir recursos ao crédito
de imóveis. "Este pode ser o próximo passo na sofisticação das alternativas de captação de
recursos para o setor, desde que seja com juros baixos para o cliente, em torno de 9%",
explica, acrescentando que falta ainda a regulamentação da CVM (Comissão de Valores
Mobiliários).
O presidente da CBIC abordou ainda outros temas relevantes, como Reforma Trabalhista,
atualização tecnológica das empresas, Reforma da Previdência, Preparo para lidar com
sistemas mais sofisticados de financiamento, Lei de Desapropriações, Modernização da Lei
de Licitações, Marco Legal do Saneamento e Regulação da Entrada de Engenheiros.
Mais informações podem ser acessadas em vídeo com a íntegra da apresentação
no Facebook do Sinduscon-PR (https://www.facebook.com/sindusconpr/)
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Projetos arquitetônicos de hotéis, pousadas e estruturas

similares devem ter como referência básica as normas
técnicas de acessibilidade da ABNT

O Decreto Presidencial 9.296, de 1º de março, regulamenta a concepção e implementação
de projetos arquitetônicos com base nos preceitos do Estatuto da Pessoa com
necessidades especiais (Estatuto da pessoa com deficiência). Segundo o Decreto, a
concepção e a implementação dos projetos arquitetônicos de hotéis, pousadas e estruturas
similares deverão atender aos princípios do desenho universal e ter como referências
básicas as normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), a legislação específica e as disposições deste Decreto, especialmente quanto aos
Anexos I, II e III.
Inicialmente, o disposto no artigo 1º do Decreto será aplicado aos projetos arquitetônicos
protocolados a partir de 3 de janeiro de 2018 nos órgãos competentes. No entanto, esse
instrumento normativo traz algumas regras de transição para os estabelecimentos já
existentes, construídos, ampliados, reformados ou com projeto arquitetônico protocolado
nos órgãos competentes entre 30 de junho de 2004 e 2 de janeiro de 2018, e para os
estabelecimentos já existentes, construídos até 29 de junho de 2004.
Clique aqui para acessar a íntegra do Decreto.
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Setor da construção e Ministério do Trabalho se unem para
CANPAT Construção 2017/2018 na região Sudeste

A Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes na Indústria da Construção (CANPAT
Construção 2017/2018) avança pelo Brasil e será apresentada nesta quinta-feira, dia 8,
das 8h30 às 16h, na Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), em
Vitória (ES), aos empresários, trabalhadores e autoridades de Vitória, por ocasião do
Seminário Regional Edificar o Trabalho. Inédita, a iniciativa da CBIC, por meio da sua

Comissão de Política de Relações Trabalhistas (CPRT), com o Ministério do Trabalho, por
meio da sua Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), e o Sesi Nacional, visa combater a
informalidade e fomentar a segurança, a saúde e o bem-estar do trabalhador da
construção. “É a primeira vez em que empregadores do setor da construção e a
Fiscalização do Trabalho se juntam para um evento de tamanha dimensão. A melhor forma
de promover saúde e segurança no trabalho é informar e conscientizar empregadores e
empregados sobre a importância de seguir as regras estabelecidas”, ressalta o presidente
da CPRT da CBIC, Fernando Guedes.
Em Vitória, o evento será realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no
Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES). O Seminário visa 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 apresentar as boas práticas desenvolvidas pelo
setor da construção em todo o país em prol do trabalhador. A meta é reduzir ainda mais a
incidência de acidentes na indústria da construção e tornar o ambiente de trabalho cada
vez mais produtivo e seguro.
Pela CANPAT Construção 2017/2018, serão disseminadas as boas práticas de empresas do
segmento em todo o Brasil. “O objetivo é fazer com que todos conheçam as melhores
experiências adotadas nos canteiros de obras e apliquem em seu dia a dia”, destaca
Fernando Guedes. No painel “Relações do Trabalho”, haverá também um debate sobre a
“Reforma Trabalhista – Atualizações” e “e-Social - Expectativas sobre a implementação”,
com a análise dos impactos da segurança e saúde. O objetivo é esclarecer e preparar
empregados e empregadores para o novo momento das relações de trabalho no Brasil.
Estão sendo esperadas as participações de autoridades dos poderes Executivo Local e
Nacional e representantes dos trabalhadores.
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Política de Ciência, Tecnologia & Inovação para o setor da
construção

Em maio de 2013, a Câmara Brasileira da Indústria de Construção (CBIC) e a Associação
Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC), com a correalização do Senai
Nacional, finalizaram um documento com as estratégias para a formulação de uma política
de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) para a indústria da construção. A fim de
analisar os resultados dessa iniciativa nos últimos cinco anos, bem como definir novas
ações, foi realizado um workshop de priorização e desdobramento das estratégias para a
formulação de política de C,T&I para o setor.
No encontro, as 19 linhas de pesquisa do documento foram agrupadas em quatro eixos de
desenvolvimento – Produtividade, Desempenho, Sustentabilidade e Construção 4.0 (este
último uma novidade) –, os quais contam com quatro eixos de abordagem: gestão,
materiais e componentes, processos construtivos e integração digital. Além da revisão dos
principais tópicos do texto, foram estabelecidas ações de curto, médio e longo prazo; e
sugeridas algumas possibilidades de parcerias entre academia e construtores, assim como
projetos em conjunto. Dentre as ações futuras, estão o estímulo a cursos de educação a
distância (EaD) e a realização de um workshop “Construção 4.0” no segundo semestre de
2018.
“A reavaliação da política de C,T&I era necessária dada a evolução rápida por que passa o
mundo, especialmente nos últimos anos. A construção civil não pode ficar atrás; e as
transformações só serão efetivas se houver interação entre academia, ANTAC e o setor
produtivo da construção. Essa ação para a CBIC é complementar a outras que desenvolve
em favor da inovação, como a disseminação do BIM e do foresight, e as oficinas de
pensamento do futuro”, afirma Dionyzio Klavdianos, presidente da Comissão de Materiais,
Tecnologia, Qualidade e Produtividade (Comat) da CBIC.
Reunindo os participantes das oficinas anteriores para a revisão do documento, o
workshop aconteceu no final da última semana, na sede do Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF). A nova proposta será apresentada no
90º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), a ser realizado no mês de maio
em Florianópolis/SC. O documento final apresentará os desafios de implantação para cada
eixo de desenvolvimento, destacará a importância da disseminação da cultura de
Construção 4.0 e ligará as demandas atuais do setor com o conteúdo do texto anterior. A

ação está contida no projeto "Tendências e Melhorias de Gestão, Tecnologia e Inovação na
Construção", uma iniciativa da CBIC e do Senai Nacional.
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Gilberto Occhi anuncia estudo de redução de juros, com
destaque para as linhas do SBPE

Cerca de 200 empresários do setor da construção participaram no último dia 2 de março,
na sede do Sinduscon-PE, de seminário com membros da diretoria nacional da Caixa
Econômica Federal, cuja palestra principal foi ministrada pelo presidente da Caixa, Gilberto
Occhi. Durante a palestra intitulada "Perspectivas do Mercado Imobiliário e Infraestrutura
para 2018 das Pequenas e Médias Empresas de Construção", Occhi apresentou resultados
de 2017, necessidades de adequação criadas pelo atual cenário e metas para 2018.
"A Caixa Econômica Federal fez bem o seu trabalho em 2017 e encerra o ano com o maior
lucro de sua história, que será divulgado em breve, e mesmo com as críticas que tem
sofrido cresceu sua participação no mercado imobiliário, respondendo por 70% das
operações", disse ele. Sobre o mercado imobiliário, Occhi chegou a avaliar a notícia
publicada também nesta sexta-feira, 02 pelo Valor Econômico na qual informa que a Caixa
foi superada por dois bancos privados no tocante ao número de financiamento imobiliários
concedidos através do SBPE em janeiro de 2018. "Trata-se de um fato pontual", sintetizou,
adiantando que está em estudo na Caixa uma redução de juros de várias linhas de

crédito, mas com um olhar especial para as linhas lastreadas pelo SBPE. "Quando se fala
de uma Selic (taxa básica de juros) de 6,5% e de uma taxa de juros de 8,5% ou 9%,
qualquer redução ajuda", disse.
De acordo com o presidente da Caixa, não faltarão recursos para as contratações do setor.
"Só o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem R$ 85,5 bilhões garantidos para
aplicações este ano e R$ 69,5 bilhões desse valor estão destinados à habitação",
informou. "O FGTS tem R$ 325 bilhões garantidos até 2021. Então, temos sustentabilidade
até lá", explicou. Ainda assim, Gilberto Occhi ponderou sobre a importância de haver
alternativas de

fundings além do FGTS e SBPE. "Precisamos de fundings que não fiquem à

mercê da dinâmica da economia do país", considerou.

Para o presidente do Sinduscon-PE, José Antônio de Lucas Simón, anfitrião do evento, a
Caixa tem a obrigação de voltar a ser o primeiro colocado no ranking de financiamento
imobiliário via SBPE. O construtor foi categórico ao afirmar para Occhi e seu staff que se
há um setor com poder de ajudar a instituição nesse sentido é a construção civil. "A
construção civil precisa ser entendida como o elo para a retomada da economia pelos
próximos dez anos, pois o país tem carência não só de habitação, como também de
infraestrutura", defendeu.
Ainda na parte da manhã, Occhi respondeu pessoalmente as dúvidas de diversos
empresários da construção que levaram casos concretos para discussão. Na parte da
tarde, foi a vez do vice-presidente da Habitação da Caixa, Nélson Antônio de Souza,
ministrar palestra sobre "Atualização dos Procedimentos da Engenharia da Caixa para
2018". Antes de iniciar a palestra, porém, o vice-presidente adiantou a informação de que
a Caixa tem como meta para este ano a contratação de 650 mil unidades do programa
Minha Casa, Minha Vida, nas faixas subsidiadas, fora o que virá para a habitação de
mercado. "Estamos querendo chegar a 800 mil unidades e para isso temos recursos sim",
frisou ele.
Para a coordenadora do evento, diretora de Assuntos Imobiliários do Sinduscon-PE e vicepresidente da CBIC, Betinha Nascimento, falou da importância de eventos diferenciados
como este para manter aberto o diálogo entre a Caixa Econômica Federal e a iniciativa
privada, com a interlocução do Sinduscon-PE. "Precisamos discutir em conjunto as nossas
angústias e tirar as dúvidas, além de aprender com as experiências passadas.
O evento encerrou por volta das 16h30, após uma rodada de debate entre os empresários
e os representantes da Caixa presentes.

Share

Tweet

Forward

Trabalho análogo ao escravo integra pauta da reunião
conjunta da Comissão de Política de Relações Trabalhistas e
do Conselho Jurídico da CBIC no dia 12 de março de 18

Um dos destaques da próxima reunião da Comissão de Política de Relações Trabalhistas
(CPRT) que, excepcionalmente será realizada na segunda-feira (12/03), é a pauta conjunta
com o Conselho Jurídico (Conjur) da entidade, que tratará do tema “Trabalho Análogo ao
Escravo”. A reunião será realizada das 10h30 às 16h30, na sede da CBIC, em Brasília.
Durante a reunião, Juliana Loiola (Sinduscon-MG) também fará uma apresentação sobre o
Centro de Treinamento do Sindicato; o presidente do Seconci-SP e líder do projeto de SST
da CBIC, Haruo Ishikawa, abordará o tema Segurança e Saúde no Trabalho, com foco nas
atualizações sobre Normas Regulamentadoras NR-15 e NR-18, e o consultor Clóvis Queiróz
abordará temas relacionados ao Radar Trabalhista da CBIC. Além disso, o presidente da
CPRT/CBIC, Fernando Guedes, informará sobre as ações da comissão para o 90º Encontro
Nacional da Indústria da Construção (Enic), que será realizado de 16 a 18 de maio, em
Florianópolis (SC).
Confirmações de presenças devem ser feitas até sexta-feira (09/03) com a secretária Aline
Caetano, pelo telefone (61) 3327-1013, ou pelo link clique aqui
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TRT 12 suspende decisão liminar de primeira instância e
reafirma a legalidade da reforma trabalhista

O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, em decisão liminar em Mandado de
Segurança (TRT 12), suspendeu tutela provisória concedida por juiz singular, que declarou
a inconstitucionalidade dos dispositivos alterados pela reforma trabalhista (artigos 545,

578, 579, entre outros) determinando o pagamento compulsório das contribuições
sindicais em favor da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado

Independentemente de quaisquer outras considerações,
ressalto que considero constitucional a Lei 14.467/2017 na parte em que deu
nova redação aos arts. 578 e 579 da CLT” afirmou o Desembargador federal Marcos
de Santa Catarina (Fetramesc). “

Vinicio Zanchetta.

O pedido para o recolhimento do imposto foi feito pela Fetramesc contra o município de
Lages e pedia que fosse determinado o desconto de um dia de trabalho de cada servidor
do município, independentemente de autorização prévia e expressa.
Ao acolher o pedido em liminar, a juíza do trabalho Patrícia Pereira de Santanna alegou
que a contribuição sindical tem natureza parafiscal, sendo, portanto, tributo. Por isso,
qualquer alteração que fosse feita na contribuição sindical deveria ter sido por meio de lei
complementar, e não pela reforma trabalhista, que é lei ordinária. “Dessa forma, não
poderia ter tornado a contribuição sindical facultativa”, afirmou a juíza que declarou a
inconstitucionalidade de dispositivos alterados pela reforma trabalhista.
O TRT 12, no entanto, acabou por afastar a suposta inconstitucionalidade que havia sido
citada pelo juízo de primeira instância, reafirmando, ainda que em sede liminar, a
constitucionalidade da reforma.
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Profissionais brasileiros podem obter certificação
internacional em PPPs no Brasil no próximo mês de abril

A 5ª Turma da Certificação Internacional em PPPs no Brasil será realizada de 11 a 13 de
abril, com o exame sendo aplicado no próprio dia 13 de abril, no Clarion Faria Lima, em
São Paulo. Para se inscrever, basta clicar aqui. Entre abril e maio, haverá turmas desse
treinamento no Brasil, Espanha, Colômbia, Canadá, Arábia Saudita, Estados Unidos e África
do Sul.
Os interessados em fazer parte dessa comunidade internacional de profissionais com a
certificação do CP³P, programa concebido pelo World Bank Group junto com outros
multilaterais, e implementado globalmente pela APMG International. Mais informações com
Guilherme Naves, pelos telefones (11) 98364-0231 e (31) 99789-3073 ou email
guilherme.naves@radarppp.com
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Dia Mundial do Rim: Seconci-SP adverte para a prevenção de
doenças renais

Amanhã, dia 8 de março, será comemorado o Dia Mundial do Rim. A data visa chamar a
atenção da população para a importância da prevenção das doenças renais que, segundo
dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), atingem um em cada dez brasileiros. O
Censo Brasileiro de Nefrologia também aponta que hoje mais de 120 mil pacientes fazem
diálise, processo que remove resíduos que os rins não são mais capazes de filtrar.
Paulo Sérgio Rovai, nefrologista do Seconci-SP (Serviço Social da Construção), explica
que os rins possuem três funções principais: filtram o sangue, eliminam toxinas, excesso
de água e sais e produzem hormônios. “O mau funcionamento do órgão é o indício de uma
doença renal. O desenvolvimento de patologias renais tende a ser lento e, na maioria dos
casos, silencioso”, ressalta.
O médico salienta que como os sintomas apresentados costumam ser anemia, pressão
alta, inchaço, perda do apetite e cansaço, é muito comum as pessoas associarem os sinais
a outros problemas de saúde como hipertensão e diabetes. A hipertensão é responsável
por 35% dos casos e o diabetes, por 30% dos pacientes que chegam a fazer diálise.
“Pessoas que sofrem com hipertensão e diabetes apresentam grandes chances de
desenvolver um quadro renal em algum momento da vida. Por isso, a importância da
prevenção e conscientização principalmente entre este público”, explica Rovai.
O diagnóstico acontece por meio de exames simples e de fácil acesso, os de urina e
creatinina. E o Seconci-SP, comenta dr. Rovai, conta com laboratórios preparados para
realizar este tipo de avaliação se o trabalhador ou seu familiar necessitar. A doença renal,
segundo o nefrologista, é progressiva. Os tipos mais comuns de doenças dos rins são:
perda progressiva das funções dos rins, cistos renais, cálculos renais, infecções urinárias,
tumor ou câncer de rim.
Iniciado no momento do diagnóstico, o tratamento deve ser mantido a longo prazo para
contribuir com a qualidade de vida dos pacientes, e consiste em cuidar das causas que
agridem os rins como, por exemplo, o diabetes e a hipertensão. Quanto antes começar,
maiores serão as chances de preservar a função do órgão. O tratamento é realizado por
meio de medidas clínicas - como medicamentos - e alterações de hábitos e dieta, para

retardar a piora da função renal. Quando alcança estágios mais avançados, outras opções
são indicadas como a diálise, procedimento responsável por filtrar o sangue e devolvê-lo
com menos toxinas através de um equipamento e uma solução especial ou o transplante
renal.
Tanto para tratar como para prevenir, deve-se considerar melhorar o controle da
hipertensão arterial, colesterol e diabetes, a diminuição do consumo de sal, usar
antibióticos e anti-inflamatórios apenas sob prescrição médica, mudar hábitos de vida
como evitar o tabagismo e praticar atividades físicas. Sobre os mitos da quantidade de
ingestão de água, dr. Paulo sugere: “costuma ser relativo ao estágio da doença.
Normalmente, mede-se o quanto a pessoa urina e acrescenta-se 500 ml para a quantidade
de água que deve ser ingerida. Para uma pessoa sadia e com intenções de prevenir
problemas renais, dois litros de água por dia são suficiente”.
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Seconci Anápolis inicia atividades

Desde o último dia 2 de fevereiro, os trabalhadores do setor da construção de Anápolis e
região podem contar com atendimento gratuito em odontologia e consulta médica com
clínico geral, realizados pelo mais novo Serviço Social da Indústria da Construção, o
Seconci Anápolis.
Os atendimentos se darão inicialmente nas instalações do Sesi Jundiaí por meio de
convênio celebrado com o Sesi-GO. As empresas associadas recolherão mensalmente o
valor equivalente a 1% da Folha de Pagamento, a exemplo do que ocorre nos demais
Seconcis, e seus trabalhadores serão atendidos gratuitamente. No projeto, a médio prazo,
a ideia é ampliar a oferta de serviços conforme a demanda das empresas e necessidades
dos trabalhadores.
“Temos tido uma receptividade muito boa das empresas e este projeto, que vem sendo

discutido há bastante tempo, veio para melhorar o setor e trazer mais benefícios, além de
não ter ônus para o trabalhador”, menciona o presidente do Seconci Anápolis, Aloísio Sávio
da Silva
“A parceria sempre foi um instrumento eficaz utilizado pelo Sesi Goiás em sua política de
atendimento aos diversos segmentos da indústria e também à comunidade, seja com
entidades coirmãs, com empresas ou com o poder público. Dessa forma, o amplo portfólio
de serviços das instituições pode ser levado a mais trabalhadores, promovendo educação,
saúde ocupacional e odontologia, elevando a qualidade de vida na indústria e,
consequentemente, a produtividade e a competitividade”, afirmou o superintendente do
Sesi-GO, Paulo Vargas.
O primeiro trabalhador atendido pelo Seconci Anápolis foi o operário Maurício Soares. Após
ser atendido pela equipe de odontologia, além de recomendar o serviço, ele era só alegria.
“Achei muito legal. Foi ótimo. É um serviço que será bem-visto e todos vão gostar, além de
ser um serviço de primeiro mundo”, disse Soares.
“Estamos presentes em diversos estados, mas ainda temos muito serviço pela frente.
Nosso objetivo é que cada vez mais trabalhadores da construção civil do país tenham a
oportunidade de conhecer e usufruir dos serviços que prestamos e mais empresas possam
ser beneficiadas com o retorno positivo do investimento”, ressalta o presidente do Seconci
Brasil, Antônio Carlos Salgueiro Araújo. “É um trabalho onde todos os envolvidos apenas
ganham”, acrescenta.

(Com informações do Seconci Anápolis)
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Governador do Espírito Santo apresenta projetos aos
associados do Sicepot-MG no próximo dia 13

Foto: Divulgação Governo do Estado do Espírito Santo
O Sicepot-MG recebe no próximo dia 13 de março, às 16h, em sua sede, em Belo
Horizonte, o governado do Estado do Espírito Santo, Paulo César Hartung Gomes, que
apresentará os projetos implantados em sua administração e sua visão para um Brasil
desenvolvido. Os participantes terão oportunidade de conhecer os projetos inovadores, a
gestão de resultados e o planejamento permanente do governo capixaba.
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07 e 8 de março
1ª Oficina de Sinais de Futuro e Cenários - Oficinas
CBIC/SENAI de Pensamento de Futuro
Horário: 7 de março (8h às 19h) e 8 de março (8h às 18h)
Local: Secovi – São Paulo

07 de março
11ª Reunião Ordinária do CONJUR
Horário: 11h às 17h
Local: Auditório da CBIC
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