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Nova edição do Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade
será lançada no 90º Enic

A programação do 90º Encontro Nacional da Indústria da
Construção (Enic) está cheia de destaques. Um deles é o
lançamento, no dia 17 de maio, de mais uma edição do
Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade, que chega ao
seu 22º ano. A premiação é uma iniciativa da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), por meio
da sua Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e
Produtividade (Comat), em correalização com o Senai
Nacional. Seu objetivo é reconhecer, premiar e divulgar
soluções inovadoras que contribuam para a modernização
do setor no Brasil.
Realizado bianualmente, a última edição do Prêmio, em

2016,

reconheceu

os

melhores

projetos

em

cinco

categorias: Materiais e componentes; Sistema construtivo;
Pesquisa Acadêmica; Gestão de produção e pesquisa e
desenvolvimento;

e

Tecnologia

da

informação

e

comunicação para a construção (TICs). Os vencedores
podem ser conhecidos aqui.
Para saber todas as novidades em primeira mão –
regulamento, categorias, prazos e prêmios –, até 11 de
maio, estará aberto o último lote de inscrições antecipadas,
com valor especial, para o 90º Enic. O evento será
realizado de 16 a 18 de maio na capital catarinense,
Florianópolis. Para obter mais informações e realizar sua
inscrição, acesse o site oficial do Enic.
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CBIC discutirá incorporação imobiliária e proteção do
consumidor em seminário do STJ

O II Seminário “Incorporação imobiliária na perspectiva do STJ - A proteção do
consumidor” se aproxima e contará com a participação de dirigentes da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC). A ser realizado no dia 25 de abril, das 9h às 13h no
auditório externo do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, o evento debaterá a
distinção entre consumidor e investidor, crédito imobiliário e proteção do consumidor
adimplente. Embora gratuito, é necessário fazer inscrição pelo site para fins de
certificação.
O presidente da CBIC, José Carlos Martins, participará da abertura e, ao lado dos
coordenadores – o ministro Luis Felipe Salomão e o desembargador Werson Rêgo –,
também das conclusões do encontro. Por sua vez, o ex-presidente da Comissão da
Indústria Imobiliária (CII) da CBIC, Ricardo Yasbek, palestrará no primeiro painel:
“Consumidor, investidor e crédito imobiliário - Distinções no contrato para aquisição de
imóveis”; enquanto o presidente do Conselho Jurídico (Conjur) da CBIC, José Carlos Gama,
falará no segundo painel: “Proteção dos consumidores adimplentes - Interesse coletivo x
individual”.
Em sua primeira etapa, o seminário foi sucesso de público ao alcançar a lotação máxima
do auditório do STJ, com a presença de mais de 600 pessoas, entre magistrados,
procuradores, advogados e estudantes. O evento é uma iniciativa do STJ e do Instituto
Justiça & Cidadania, sendo correalizado pela CBIC, por meio da CII, e pelo Senai Nacional.

Share

Tweet

Forward

Inscrições prorrogadas para a Chamada Pública Procel Edifica
01/2018

Foi prorrogado para 20 de abril, às 17h (horário de Brasília), o prazo final de inscrição para
a Chamada Pública Procel Edifica 01/2018 (Programa Nacional de Conservação de Energia
Elétrica na área de eficiência energética em edificações), que visa selecionar construtoras,
incorporadoras e empresas de

facilities em todo o território nacional para receberem

capacitação, consultoria e assessoria para projeto e operação de edifícios de alta eficiência.
Também estão sendo selecionadas empresas e instituições, públicas ou privadas, para
receberem treinamento, consultoria e projeto de

retrofit

de coberturas, visando a

instalação de mini/micro usinas fotovoltaicas e a promoção da eficiência energética do

edifício.
O segmento de edificações é responsável por aproximadamente 50% do total da energia
elétrica consumida no País, por isso as ações do Procel Edifica, e consequentemente de
sua Chamada Pública, consideram três pilares importantes para a eficientização do setor: o
potencial de eficientização energética para novos projetos de edificações; o potencial de
eficientização da operação de edificações existentes; e a aplicação da geração distribuída
associada à eficiência energética. Clique aqui para mais informações sobre o Edital da
Chamada Pública.
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Incentivo à formalidade na construção é tema de palestra do
Sinduscon-DF

Na quarta-feira, 18 de abril, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal
(Sinduscon-DF) realizará a palestra “Programa de incentivo à formalidade no mercado de
trabalho da construção” no auditório de sua sede, em Brasília, das 8h às 10h. O objetivo é
estimular o cumprimento da Legislação Trabalhista e Previdenciária, contribuindo para a
melhora da qualidade do emprego e das condições de segurança do trabalhador,
aumentando, assim, a produtividade e a qualidade na construção civil.
A apresentação ficará a cargo do engenheiro Wladimir Mazzolla Morais, vice-presidente de
Políticas e Relações do Trabalho do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do
Paraná (Sinduscon-PR) e coordenador do Comitê Diretor do Programa de Incentivo à
Formalidade na Construção. Este programa é resultado de um convênio de cooperação
técnica, assinado pelo Sinduscon-PR e outras entidades públicas e privadas, para combater
a informalidade no setor e o principal objetivo da palestra é incentivar que a experiência
do Paraná venha a ser adotada em outras localidades.
O evento é uma realização do Sinduscon-DF, Sinduscon-PR e da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC), em correalização com o Sesi Nacional. As inscrições
podem ser feitas pelo site do Sinduscon-DF – sem custo para empresas associadas e
entidades parceiras.
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Sinduscon-RS promove seminário sobre tecnologia de
sistemas prediais

Com a integração entre as novas tecnologias e os sistemas construtivos, desde o projeto
até a entrega, a construção civil tem obtido excelentes resultados em desempenho e
produtividade. A fim de apresentar as constantes e essenciais inovações ao mercado, o
Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS)
promoverá um ciclo de seminários voltados para a tecnologia de edificações em seus
vários subsistemas.
A iniciativa tem início em 26 de abril, com foco na tecnologia de sistemas prediais. O
evento será na sede do Sinduscon-RS (Av. Augusto Meyer, 146 – Porto Alegre), das 13h30
às 18h, tendo como público-alvo diretores, gerentes e arquitetos de incorporadoras,
construtoras, empresas fornecedoras de tecnologia de construção e de projetos de
sistemas prediais e elétricos, assim como professores e estudantes de Arquitetura e
Engenharia.
Os quatro painéis abordarão os seguintes tópicos: mudanças no processo de projeto de
sistemas prediais proporcionadas pelo BIM; impacto das energias renováveis nos
empreendimentos residenciais e comerciais; integração entre sistemas de aquecimento de
água (solar, a gás e elétrico); e características e exemplos práticos de sistemas prediais
industrializados. Para obter mais informações e realizar inscrições (vagas limitadas), acesse
aqui.
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12 de abril
6ª Reunião do Grupo Ad Hoc – Regulamentação e
Normalização
Horário: 14h30 às 18h
Local: Brasília-DF
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