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90º Enic discute agenda estratégica do Brasil com políticos da
nova geração

Expectativa é conhecer o pensamento de atores
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que terão influência no Congresso Nacional 
 
Qual agenda estratégica que levará o Brasil a um novo
ciclo de desenvolvimento? O que pensa a nova geração
de políticos, que terá influência no debate e atuação do
Congresso Nacional? Para responder a essas perguntas
o 90° Encontro Nacional da Indústria da Construção
(ENIC) reunirá alguns expoentes da política nacional
para um debate qualificado na plenária matinal de
18/05. Foram convidados o ministro das Cidades,
Alexandre Baldy, e o líder do DEM na Câmara, deputado
Rodrigo Garcia (SP). No momento em que a economia
brasileira ensaia uma reação e o país se prepara para
mais uma disputa eleitoral, discutir o futuro do país e os
temas que merecerão prioridade é de grande
importância para a tomada de decisões. 
  
“Nós estamos vivendo um momento determinante para
a recuperação da economia e a construção de um ciclo
de crescimento sustentado. Parte das iniciativas
dependerá da atuação do Congresso e é importante
conhecer o posicionamento das lideranças que estão
surgindo”, afirma José Carlos Martins, presidente da
CBIC. A entidade tem defendido a aprovação de
reformas estruturais e medidas que melhorem o
ambiente de negócios no Brasil, de forma a criar as
condições necessárias à retomada do investimento.
“Sem investimento, o Brasil não corrige seus problemas,
não cresce. Sem investimento não geramos emprego e
renda”, acrescenta. 
 
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 (ASICC-SC), o 90° ENIC será realizado
na cidade de Florianópolis entre os dias 16 e 18 de
maio, no Centro de Eventos Luís Henrique da Silveira.
Ancorada nos temas inovação e tecnologia, sua
programação combina o debate de temas de interesse
nacional e da indústria da construção. Sustentabilidade,
infraestrutura, mercado imobiliário, saúde e segurança
do trabalho, compliance e responsabilidade social são
alguns dos temas que serão conduzidos em dezenas de
painéis, durante dois dias de trabalho intenso. Conheça
a programação aqui: http://cbic.org.br/enic/ 
  
Principal evento do calendário anual do setor, o ENIC
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mobiliza dezenas de palestrantes nacionais e
internacionais, entre os mais respeitados atores nos
diversos temas da indústria da construção. A cada
edição, o evento recebe média de 1.500 participantes
vindos de todas as regiões do Brasil.
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Publicada nomeação de Maria Henriqueta Arantes Ferreira
Alves para o Conselho Curador do FGTS

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a Portaria nº 291 do Ministério do Trabalho,
de 3 de maio, que nomeia Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves como representante da
Confederação Nacional da Indústria (CNI) no Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (CCFGTS).
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CBIC participa da 73ª reunião da Frente Nacional de Prefeitos,
em Niterói (RJ)
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Niterói, no Rio de Janeiro, sedia até quarta-feira (09/05), a 73ª reunião da Frente Nacional
de Prefeitos (FNP). Realizado pela FNP, o evento conta com apoio especial da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC e do Senai Nacional. O presidente da CBIC,
José Carlos Martins, participou nesta segunda-feira (07/05) da mesa que tratou das
“Perspectivas nacionais para investimentos em infraestrutura”, juntamente com o
prefeito de Niterói/RJ e vice-presidente de Dados Abertos e Transparência da FNP, Rodrigo
Neves, e com o prefeito de Campinas (SP) e presidente da FNP, Jonas Donizette, entre
outros. A 73ª reunião, que teve início no último dia 6, no Teatro Popular Oscar Niemeyer,
contará com seminários e debates, abertos e fechados ao público, incluindo a participação
dos pré-candidatos à Presidência da República. Na programação também está prevista
plenária entre prefeitos, que apresentarão reivindicações a serem incluídas na “Carta aos
presidenciáveis”. 
 
 (Com informações Agência O Globo)
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Radar Trabalhista CPRT/CBIC: Reforma trabalhista deve ser
aplicada de acordo com a Constituição Federal, decide
Plenária do 19º Conamat Anamatra

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://twitter.com/intent/tweet?text=*|URL:MC_SUBJECT|*:%20*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://twitter.com/intent/tweet?text=*|URL:MC_SUBJECT|*:%20*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
file:///C:/Users/paulo.freitas/Downloads/*%7CFORWARD%7C*
file:///C:/Users/paulo.freitas/Downloads/*%7CFORWARD%7C*


A edição 40/2018 do Radar Trabalhista CPRT/CBIC, com matérias relativas à semana de 30
de abril a 4 de maio, destaca que a Lei nº 13.467/2017, relativa à reforma trabalhista, não
pode ser aplicada aos processos ajuizados antes de 11 de novembro de 2017. A reforma
deve ser aplicada de acordo com a Constituição Federal e as convenções e tratados
internacionais e os juízes do Trabalho, em suas decisões, não podem ser tolhidos na sua
livre convicção motivada. Essas e outras diversas questões foram decididas durante
plenária do 19º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra). A
Plenária aprovou 103 de um total de 111 encaminhadas pelas comissões. O evento tem
cunho deliberativo e vincula a atuação política da Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho (Anamatra), que reúne mais de 90% dos juízes trabalhistas em todo o
Brasil. Os magistrados decidiram, por exemplo, que o regime de sucumbência em
honorários advocatícios não pode ser aplicado aos processos ajuizados anteriormente à
vigência da Lei; que os créditos trabalhistas não podem ser atualizados pela TR (taxa
referencial); que não está de acordo com a Constituição Federal exigir do reclamante,
beneficiário da justiça gratuita, o pagamento de custas para ajuizamento de nova ação em
caso de arquivamento da anterior; que o autor de ação, que esteja desempregado, tem
direito à justiça gratuita, não importando o valor de seu último salário; que é
inconstitucional que o crédito trabalhista seja utilizado para pagamento dos honorários dos
advogados da reclamada; entre outras várias questões. Para ler na íntegra desta matéria e
das demais que compõem o Radar Trabalhista, disponíveis no site da CPRT/CBIC, clique
aqui. 
  
 (Com informações da Anamatra)
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CBIC participa de audiência pública que debaterá a situação
dos resíduos gerados pelas construções e demolições
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A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), representada por Lílian Sarrouf, da
sua Comissão de Meio Ambiente (CMA), participa nesta terça-feira (08/05), de audiência
pública na Câmara dos Deputados sobre a situação dos Resíduos Gerados pelas
Construções e Demolições. Com base no Requerimento nº 231/2017 – do deputado Carlos
Gomes (PRB/RS), a audiência será realizada a partir das 14h30, no Anexo II – Plenário 08
da Câmara. Também participam, como expositores, a diretora do Departamento de
Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos (DQAR) do Ministério do Meio Ambiente, Zilda
Maria Faria Veloso, além de representantes da Associação Brasileira para Reciclagem de
Resíduos da Construção Civil (Abrecon), do Sindicato da Indústria da Construção Civil do
Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) e do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea).
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Workshop para revisão da Norma de Desempenho analisará
requisitos de durabilidade
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Um novo workshop para levantar subsídios para a revisão da Norma de Desempenho
(ABNT NBR 15575) acontecerá na próxima quinta-feira, 10 de maio, em São Paulo. O
encontro será das 8h30 às 13h, no prédio da Engenharia Civil da Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (Poli-USP). Na ocasião, serão analisados especificamente os
requisitos e respectivos critérios relacionados à durabilidade. 
  
O Departamento de Engenharia de Construção Civil e a Unidade EMBRAPII – Empresa
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, da Poli-USP, têm acompanhado de perto o
processo de implantação da ABNT NBR 15575 no setor da construção civil. A fim de se
engajar no processo de identificação de possibilidades de aperfeiçoamento da Norma de
Desempenho, organizam o workshop, colaborando, assim, com o trabalho que vem sendo
realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e pelo Senai Nacional
na busca de pontos de melhoria. 
  
Os referidos departamentos da Poli-USP têm tido uma forte atuação no desenvolvimento
de pesquisas sobre durabilidade de materiais, componentes e sistemas construtivos, que é
uma de suas linhas de pesquisa inserida na área de sustentabilidade; além de integrarem a
Rede Sibratec de Desempenho Habitacional especificamente no tema durabilidade. 
  
Embora o workshop seja fechado a convidados – representantes do meio acadêmico,
indústria de materiais e sistemas construtivos e empresas construtoras e de projeto –,
serão disponibilizados 30 assentos por videoconferência web. As inscrições podem ser
feitas enviando um e-mail para durabilidade@embrapii.poli.usp.br, com “Videoconferência”
na identificação do assunto.
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Ministério das Cidades faz publicações oficiais sobre Pró-
Transporte, Mutuários Públicos e seleção do Avançar Cidades
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O Ministério das Cidades publicou hoje (7), no Diário Oficial da União (DOU), duas
instruções normativas – uma sobre o Pró-Transporte e outra sobre Mutuários Públicos – e
uma portaria com a seleção do Avançar Cidades. A íntegra das publicações pode ser
acessada aqui.   
                                  
A Instrução Normativa nº 9, de 4 de maio de 2018, traz alterações no regulamento da
reformulação do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-
Transporte) e estabelece que a soma dos serviços de recapeamento de pavimento está
limitada a 20% do total do investimento da modalidade de qualificação viária. 
  
Por sua vez, a instrução seguinte (nº 10, de 4 de maio de 2018) modifica regras do
processo seletivo simplificado para contratação de operações de crédito para execução de
ações de saneamento básico – Mutuários Públicos. Novas datas foram estabelecidas no
cronograma para a primeira fase da seleção de cartas-consulta para contratação em 2018
e 2019 (Processo de Seleção Simplificado). 
  
Já a proposta selecionada no Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana (Grupo 01),
no âmbito do Pró-Transporte e com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), foi divulgada na Portaria nº 295, de 4 de maio de 2018. Trata-se da seleção da
proposta de operação de crédito apresentada pela Prefeitura Municipal de Três Palmeiras
(RS).
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16 a 18 de maio  
90º Encontro Nacional da Indústria da Construção
(Enic) 
Localização: Florianópolis/SC  
Mais informações no site do evento. 

Inscrições, clique aqui.
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