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Setor da construção manifesta apoio à sanção do PL da
Segurança Jurídica

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)
encaminhou nesta quinta-feira (12/04) ao presidente da
República, Michel Temer, uma moção de apoio à sanção
do Projeto de Lei 7448/2017, conhecido como

PL da

Segurança Jurídica, nos termos do que foi aprovado pelo

Congresso Nacional. O PL busca inserir 11 artigos à Lei
de Introdução às Normas do Direto Brasileiro, com o
objetivo de oferecer maior segurança e estabilidade ao
gestor público para tomar decisões e praticar atos em
benefício da eficiência administrativa.
Na

qualidade

de

membro

do

Conselho

de

Desenvolvimento Econômico e Social (Conselhão) da
Presidência da República, o presidente da CBIC, José
Carlos Martins, já teve oportunidade de expressar aos
demais participantes a necessidade de valorizar a
autonomia decisória responsável e ética dos gestores
públicos, assegurando-lhe as condições institucionais e
operacionais favoráveis para que possam produzir as
melhores decisões e conduzir eficientemente os projetos
estatais. “É necessário assegurar maior segurança e
estabilidade jurídica aos indivíduos e às empresas que
mantêm relações com as Administrações Públicas, e que
confiam na correção e validade das leis e dos atos
administrativos”, destaca.
“A atração de investimentos privados para projetos de
infraestrutura pública e de serviços estatais, tão
necessária e urgente no atual contexto pelo qual passa
o Brasil, depende, em larga medida, do reforço da
segurança e estabilidade jurídica e institucional cujo PL
pretende promover”, completa.
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Em Manaus, seminário discute ética nos setores público e
privado

Foto: Paulo Pereira/Sinduscon-AM
A capital do Amazonas recebeu nesta quarta-feira (11) o

Seminário Ética & Compliance

para uma Gestão Eficaz. O evento, promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) e pelo Sesi Nacional, foi realizado na Federação das Indústrias do

Estado do Amazonas (Fieam) e contou com a participação do cientista político Leonardo
Barreto; do conselheiro Érico Desterro, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
(TCE-AM); do gerente de

compliance

da Alubar, André Cruz, e da jurista, ministra

aposentada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Eliana Calmon.
O conselheiro Érico Desterro destacou que a chamada Lei Anticorrupção, de nº
12.846/2013, vai além do termo usado. "Nós temos uma lei que trata de diversos
assuntos, da relação que existe entre o particular e a administração pública. E essa lei visa
combater qualquer prática ilícita, não necessariamente (apenas) corrupção", disse.
Durante o evento, o gerente de

compliance da Alubar, André Cruz, explicou como a

empresa implementou as práticas nas suas operações. Cruz também deu dicas, entre elas
a criação de um canal de denúncia. "É uma ferramenta extremamente importante. Não
adianta se iludir e achar que condutas intoleráveis vão se fortalecer com sorte", disse. "É
importante contratar uma empresa terceirizada. É muito desconfortável ligar para fazer a
denúncia e quem atende é uma pessoa do setor de
à vontade para conversar", completou.

compliance. A pessoa não vai se sentir

Eliana Calmon fez uma explanação das leis que regem a conduta das pessoas, das

compliance
foram desencadeadas no mundo a partir da década de 1970. "As regras de compliance
empresas e do poder público no País. A jurista ressaltou que as regras de

nada mais são do que regras de comportamento, regras de ética. Mas, o que é ética,
afinal? Eu tenho uma expressão muito simples: a ética é pensar nos outros", afirmou.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM),
Frank Souza, destacou que o seminário apresentou ferramentas para a conduta ética
dentro das empresas. "Estamos felizes em trazer esse evento para Manaus. Esse é um
caminho para expor como se pode proceder, como as empresas devem se comportar. Eu
penso que esse é o papel do sindicato, mediar esses encontros e promover o debate",
destacou.

De acordo com Ana Cláudia Gomes, gerente de Relações Institucionais do Seconci-Rio e
presidente do Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc) da CBIC, nesta quarta-feira (12/04)
o seminário chegou à sua 15ª edição. "É com muito orgulho e com o sentimento enorme
de responsabilidade que a gente aceitou essa tarefa e vem levando esse evento adiante",
ressaltou. "O que a gente propõe é um programa de integridade que perpasse todas as
relações das empresas com todos os seus públicos", completou.
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90º Enic: inscrições antecipadas com valor especial só até o
dia 11 de maio

Em sua 90ª edição, o Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), promovido pela
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e realizado pela Associação dos
Sindicatos da Indústria da Construção Civil do Estado de Santa Catarina (Asic-SC), chega
ao seu último lote de inscrições antecipadas e com valor especial que podem ser feitas até
o dia 11 de maio, exclusivamente pela internet. Após essa data, apenas no local do evento
e estarão sujeitas a disponibilidade de vagas.
Principal evento do calendário da construção civil, o 90º Enic será realizado de 16 a 18 de
maio, no Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira, em Florianópolis (SC). O
encontro é reconhecido como importante fórum de debate dos temas da agenda nacional
e do setor, assim como espaço preferencial para a troca de conhecimentos e exposição de
produtos e novas tecnologias com vistas a manter atualizados todos os segmentos dessa
indústria. O Enic é dirigido a empresários e profissionais de todos os segmentos da cadeia
produtiva da construção civil, membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em
âmbito nacional e local; especialistas brasileiros e internacionais nos mais diversos temas,
acadêmicos e profissionais da imprensa.
Inscreva-se hoje mesmo, clicando aqui.
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LCBAB busca prestadores de serviços para implementação de
projetos no Brasil

A

Low Carbon Business Action in Brazil (LCBAB) abre registro de prestadores de serviços

no País para a implementação de cerca de 80 projetos no mercado brasileiro. A LCBAB é
uma iniciativa financiada pela União Europeia (UE) que visa aproximar pequenas e médias
empresas europeias e brasileiras, apoiando-as na construção de novas parcerias e na
implementação de tecnologia de baixo carbono através de iniciativas de negócios no Brasil.

O cadastro pode ser feito diretamente no site da iniciativa, na seção “Fornecedores”, tanto
como “Pessoa Jurídica” quanto como “Pessoa Física”. Somente as empresas cadastradas e
homologadas pela LCBAB poderão prestar serviços a esses projetos e ter acesso à ajuda
financeira concedida pela UE. O processo de registro é gratuito e vai até o próximo dia 9
de maio.
Haverá oportunidades de negócios para estudos de viabilidade de mercado, econômico e
financeiro; estudos de viabilidade técnica; avaliação do impacto potencial; assessoria
jurídica e financeira, dentre outros. Esses serviços serão aplicados nos setores: eficiência
energética na indústria da construção civil; processos industriais & eficiência energética na
indústria; produção e consumo de energia renovável; gestão de resíduos e biogás; e
agricultura de baixo carbono e atividades florestais.
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CBIC participa de seminário de disseminação do BIM para a
Indústria de Materiais de Construção e lança o “BIM Fórum
Brasil”

Dentro da programação da 24ª edição da Feicon Batimat, aconteceu ontem (11) o “1º
Seminário de Disseminação do BIM no Brasil e a Indústria de Materiais de Construção”,
que contou com a participação da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). A
entidade participou da mesa redonda “Impactos da disseminação do BIM na cadeia
produtiva da construção e oportunidades para a indústria brasileira de materiais” – sendo
representada pelo consultor Wilton Catelani –, ao lado dos realizadores do evento e outras
entidades do setor.
Representantes do Governo Federal apresentaram a estratégia para implementar o BIM
que está em andamento e tem o lançamento nacional previsto para julho deste ano. O
seminário foi realizado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em
parceria com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e a Associação
Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).
Ainda somado à parceria com o governo federal neste propósito, a CBIC lançou ontem o
BIM Fórum Brasil, estreando com um perfil no Instagram, com o objetivo de ser canal de
divulgação dos trabalhos de desenvolvimento da estratégia nacional de disseminação do
BIM no Brasil. Esta ação está contida no projeto “Tendências e Melhorias de Gestão,
Tecnologia e Inovação na Construção”, uma iniciativa da CBIC e do Senai Nacional.
Confira o vídeo de lançamento!
(Com informações da ABDI)
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14 de abril
ConstruSer - Encontro Estadual da Construção Civil em
Família
Horário: 8h30 às 17h
Local: Sesi - CAT Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho - Osasco - SP
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