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CBIC apresenta situação do mercado de habitação do Brasil
durante reunião da
em Washington, DC

International Housing Association (IHA),

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC),
representada pelo presidente José Carlos Martins e pela
gestora dos projetos de infraestrutura da entidade,
Denise Soares, participou nesta quarta-feira (11/04), em
Washington, DC, nos Estados Unidos, da reunião da

International Housing Association (IHA), que debateu a
Implementação de Códigos de Construção de Habitação.

Martins apresentou a situação da Indústria Habitacional
no Brasil, um dos novos países membros da IHA.
“Participando da reunião da IHA temos a certeza de que
os países têm problemas comuns para resolver sobre a

questão

da

habitação”,

destacou

o

executivo,

completando que “no IHA, Código de Construção
é

considerado

um

dos

maiores

problemas

para

desenvolver habitação no mundo”, destaca Martins.
A reunião anual da IHA, que segue até sexta-feira
(13/04) e é organizada pela

Home Builders (NAHB),
habitacional

de

seis

National Association of

reúne

continentes

líderes
e

do

inclui

setor

países

desenvolvidos e em desenvolvimento. Atualmente, a IHA
tem como áreas prioritárias: Habitação – Acessibilidade;
Construindo

Tecnologia

da

Informação;

Eficiência

Energética; Produtos não Conformes e Contrafeitos;
Habitação Social, e Economia Global de Habitação. Ao
compartilhar informações e experiências, os membros
da IHA podem implementar em seus países abordagens
e soluções que foram desenvolvidas, testadas e
comprovadas em outros lugares.
A participação da CBIC na IHA integra o Projeto de
Integração Nacional da entidade, com apoio do Senai
Nacional.
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Ampliar oportunidades de mercado é foco de painel da
Comissão de Infraestrutura da CBIC no 90º Enic

Iniciativas que beneficiam o setor da construção civil serão destaque no painel “Ampliação
das Oportunidades de Mercado” do 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção
(Enic). As apresentações integram a programação técnica da Comissão de Infraestrutura
(COP), da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), e serão realizadas na
tarde do dia 18 de maio, a partir das 14h. O evento, com duração de três dias e início na
quarta-feira 16, será sediado, neste ano, em Florianópolis (SC).
O presidente da Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL), José Carlos Medaglia
Filho, iniciará o painel falando sobre o “Plano Nacional de Logística”, cujo objetivo é
apresentar soluções de infraestrutura de transportes para o Brasil. Considera-se que o
Plano representa um importante papel orientador de políticas públicas no horizonte, até
2025. Já as perspectivas para o setor contidas no programa “Gestão Integrada de
Rodovias” e no “Programa Avançar”, com ênfase na infraestrutura rodoviária, serão
expostas pelo ministro dos Transportes, Valter Casimiro Silveira.
Um projeto de lei sobre compliance na Administração Pública e a estruturação de uma
parceria municipal também serão conhecidos no painel, sendo estes um legado que a
COP/CBIC deixará para Santa Catarina, anfitriã do encontro. O Governo Estadual e a Caixa
Econômica Federal estarão representados na ocasião e a exposição ficará a cargo de
Angélica Petian, advogada do escritório VG&P Advogados.
O programa de trabalho da COP no evento conta com o apoio do Senai Nacional e pode
ser conferido, por completo, no site oficial do 90º Enic.
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Retomado o julgamento do recurso especial repetitivo no STJ
sobre a comissão de corretagem no Minha Casa, Minha Vida

Foi retomado hoje (11/04) o julgamento do Recurso Especial Repetitivo em que se
questiona a validade da cobrança de comissão de corretagem no âmbito do Programa
Minha Casa, Minha Vida. Foi posto em mesa o voto do ministro Ricardo Villas Boas Cueva,
dando continuidade ao julgamento do dia 28 de fevereiro, quando o ministro relator, Paulo
de Tarso Sanseverino, votou pela abusividade da cláusula contratual que transfere ao
consumidor a obrigação de arcar com a comissão de corretagem no âmbito do programa
governamental Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Naquela oportunidade, após o relator ter
proferido seu voto, foi feito pedido de vista pelo ministro Ricardo Cueva.
Em seu voto, o ministro Cueva decidiu que a aquisição de unidade imobiliária no âmbito
dos programas MCMV insere-se, à primeira vista, num contexto de política pública que
busca promover a aquisição de moradia para famílias de baixa renda, mas que também
atende aos interesses políticos e econômicos do país, em especial ao setor imobiliário e da
construção civil.
O ministro explicou as características do programa, asseverando que a definição dos
parâmetros de enquadramento, cuja competência foi atribuída ao poder executivo federal,
leva em conta a localização do imóvel (cidade ou campo), o seu valor e, principalmente, a
renda familiar do beneficiário.

Ressalvada a denominada faixa 1 em que não há
intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda no programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado
o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão.
Ao final, sugeriu a seguinte tese:

Com isso, o ministro Cueva abriu a divergência, no que foi acompanhado pelo ministro
Bellizze, Moura Ribeiro e pela ministra Nancy Andrighi. O ministro Lázaro votou com o

relator. O ministro Salomão pediu vista. Clique aqui para acessar a integra da
informação, elaborado pela Assessoria jurídica da CBIC.
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Reunião Geral da FNP congregará prefeitos e gestores
municipais de todo o Brasil

A 73ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) está agendada para 6 a 8 de
maio, em Niterói (RJ). No domingo, primeiro dia de evento, haverá um coquetel de
abertura na Fortaleza Santa Cruz. No dia seguinte, o seminário “Oportunidades de
investimentos em infraestrutura nas cidades” ocupará o período da manhã; enquanto, à
tarde, será a vez da Plenária de Prefeitos.
Por ser a última edição do evento antes das eleições de 2018, a programação inclui o
Diálogo com os Presidenciáveis, ao longo da terça-feira, que fechará a programação da
73ª Reunião da FNP. Para essa ocasião, será entregue aos pré-candidatos à Presidência da
República a “Carta aos Presidenciáveis”, contendo as principais urgências municipais. O
documento será finalizado no dia anterior, durante a Plenária, e o objetivo é construir uma
agenda programática para orientar os rumos do País.
Uma programação exclusiva também está sendo preparada para os projetos desenvolvidos
pelas entidades e seus parceiros, assim como oficinas e reuniões paralelas de Fóruns e
Redes de Secretários Municipais. Para mais informações e inscrições na 73º Reunião Geral,
acesse o site da FNP.

(Com informações da FNP)
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Inscrições abertas para o curso à distância do novo
regulamento de enquadramento de atividades potencialmente

poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais do CTF/APP

Estão abertas as inscrições para o módulo de nivelamento do curso à distância sobre
Regulamento do Enquadramento de Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de

CTF/APP) e seus impactos no Ibama. O

recursos ambientais do Cadastro Técnico Federal (

primeiro módulo será realizado em formato EAD, sendo auto instrucional e sem tutoria. O
curso tem como objetivo realizar o nivelamento sobre os conceitos e outros dispositivos do
Regulamento do Enquadramento de atividades do CTF/APP, previstos nas novas Instruções
Normativas sobre o tema.
As inscrições poderão ser realizadas clicando aqui. O conteúdo do curso será
disponibilizado no período de 2 a 20 de abril de 2018, com carga horária de 15 horas/aula.
A avaliação será composta de questionário de múltipla escolha, que ficará disponível no
período de 23 a 27 de abril.
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Construtoras de Cuiabá participam de projeto do Sesi para
melhoria das condições de SST nos canteiros de obras

As diretrizes do projeto “Construindo a Segurança”, desenvolvido pelo Sesi/MT, foram
apresentadas nesta terça-feira (10) no Plenarinho da Federação das Indústrias no Estado
de Mato Grosso (Fiemt), em Cuiabá. Pela iniciativa, seis canteiros de obras de
empreendimentos localizados em Cuiabá/MT receberão gratuitamente consultoria e
assessoria técnica para a implantação de Método de Inspeção para melhorias das
condições de segurança nesses ambientes.
O projeto terá prazo de execução de seis meses e é dividido em três fases: mobilização
das construtoras para adesão ao projeto; definição de responsáveis pelo processo de
implantação do método na empresa (engenheiro civil ou técnico em edificações) e um

responsável pela parte de segurança do trabalho para acompanhamento, e treinamento
dos profissionais envolvidos para a aplicação da metodologia no canteiro.
“O projeto estabelece visitas nos canteiros e a entrega da metodologia, de acordo com
procedimentos e situações possíveis naquela obra. Será estabelecida uma periodicidade de
inspeção dos componentes e dos processos, indicando os responsáveis. Ao fim da
consultoria, as construtoras poderão continuar com essa metodologia ou ainda poderão
aprimorá-la, acrescentando itens de segurança nos formulários”, explica o engenheiro de
Segurança do Trabalho do Sesi/MT, Kengiro Suezawa Camargo.
“O projeto traz um componente importante para o empresário: a segurança jurídica. O
Construindo a Segurança vai permitir que o empresário reúna documentação dos esforços
e das realizações da empresa para que o canteiro de obras ofereça o menor risco possível
à saúde e à segurança do trabalhador. O momento não poderia ser mais adequado para o
início do projeto porque estamos na edição 2018 da Campanha Nacional de Prevenção a
Acidentes de Trabalho (Canpat), do Ministério do Trabalho, que vai até outubro e que
elegeu abril como o mês da saúde e segurança do trabalhador”, explica Cláudio Ottaiano,
presidente da Comissão de Relações Trabalhistas do Sinduscon-MT.
Participam do projeto as

construtoras Gerencial Construtora, Apolus Engenharia, CMF

Construções Ltda, Construtora JL e Prime Construtora. O projeto-piloto atende
exclusivamente empresas associadas ao Sinduscon-MT.
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12 de abril
6ª Reunião do Grupo AD Hoc – Regulamentação e
Normalização
Horário: 14h30 às 18h
Local: Brasília
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