NEWSLETTER 10/05/2018 / EDIÇÃO 6076

View this email in your browser

Reunião de maio do Conselho de Administração da CBIC será
durante o 90º Enic

Com a realização do 90º Encontro Nacional da Indústria
da Construção (Enic) de 16 a 18 de maio, em
Florianópolis/SC, a reunião mensal do Conselho de
Administração da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) será na manhã da próxima quartafeira (16/05), na capital catarinense. Com início às 10h e
término previsto para as 13h, a reunião ocorrerá no IL
Campanário Villaggio Resort, Sala Monalisa, 1° andar,
Av. dos Búzios, 1760, em Jurerê Internacional.
Na pauta, destaque para os assuntos relacionados ao
90º Enic, que serão apresentados pelo presidente da
Associação dos Sindicatos da Indústria da Construção
Civil do Estado de Santa Catarina (ASICC-SC), Marco
Aurélio Alberton. Os informes da CBIC serão retratados
pelo próprio presidente José Carlos Martins, seguido
pelos assuntos gerais.
Promovido pela CBIC e realizado pela ASICC-SC, o
90º Enic, que tem como tema central “Inovar e Crescer:
construindo um País melhor”, abordará importantes
assuntos relacionados à sustentabilidade, infraestrutura,
mercado imobiliário, saúde e segurança do trabalho,

compliance e responsabilidade social.

Os interessados em participar do encontro podem se
inscrever exclusivamente via internet até amanhã
(11/05). Após, somente no local do evento. Conheça a
programação, clicando aqui.
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Eficiência na fiscalização e controle será um dos temas que a
COP/CBIC levará ao 90º Enic. Conheça a programação
completa e atualizada

A Comissão de Infraestrutura (COP) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC) discutirá duas grandes temáticas no 90º Encontro Nacional da Indústria da
Construção (Enic), que acontece na próxima semana em Florianópolis, Santa Catarina. A
programação da COP, que conta com o apoio do Senai Nacional, tratará de “Segurança
jurídica: Pilar para o desenvolvimento da infraestrutura”, no dia 17/05, e de “Ampliação
das oportunidades de mercado”, no dia 18/05 – sempre das 14h às 18h.
No primeiro dia de painéis técnicos, um dos temas discutidos pela COP será a eficiência na
fiscalização e controle, com o objetivo de reforçar o necessário equilíbrio entre Gestão e
Controle. Debatendo esse assunto estarão Sérgio Rodovalho, gerente Nacional de Gestão
da Padronização e Normas Técnicas (Gepad) da Caixa Econômica Federal; e o advogado
Fernando Vernalha, da VGP Advogados. Ainda nesse dia, será debatida a revisão dos
acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) e serão apresentados os estudos
“Aprimoramento da matriz de riscos em concessões rodoviárias” (Escritório VGP
Advogados) e “Custo das obras paralisadas” (Inter.B Consultoria).
Na tarde do dia seguinte, o secretário Especial do Programa de Parcerias de Investimentos
(PPI), José Carlos Medaglia Filho, falará sobre o “Plano Nacional de Logística”. Já Halpher
Luiggi, diretor-geral interino do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT), será responsável por expor as perspectivas contidas nos programas “Gestão
Integrada de Rodovias” e “Avançar” para o setor da construção civil. Fechando o painel, o
escritório VGP Advogados apresentará o legado da COP para Santa Catarina, anfitriã do
evento – um projeto de lei sobre

compliance na Administração Pública e a estruturação de

uma parceria municipal. Representando o estado, estará presente o secretário de
Planejamento, Francisco Cardoso Filho.

O 90º Enic será realizado de 16 a 18 de maio e está com as inscrições abertas pelo site
www.enic.org.br. Os painéis completos da COP e das demais comissões da CBIC
encontram-se disponíveis na aba “Programação”.
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Caixa divulga orçamento do FGTS para habitação popular

A Circular da Caixa Econômica Federal 809/2018, publicada ontem (09/05), no Diário
Oficial da União (DOU), dispõe sobre o Orçamento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço FGTS para o exercício de 2018. Dentre outras medidas, a circular estabelece que,
no âmbito da Área de Habitação Popular, ficam destinados no máximo R$ 30 bilhões para
a concessão de financiamentos a pessoas físicas ou jurídicas que beneficiem famílias com
renda mensal bruta limitada a R$ 4 mil.
Clique aqui para acessar a integra da Circular CEF 809/2018.
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CPRT/CBIC estabelece canal de comunicação com revista
especializada em Saúde e Segurança do Trabalho

O presidente da Comissão de Política de Relações Trabalhistas (CPRT) da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Fernando Guedes Ferreira Filho, esteve
ontem (9/5), em Novo Hamburgo/RS, em visita à sede da Proteção Publicação e Eventos,
editora da Revista Proteção. A empresa dispõe de publicação mensal especializada em
Saúde e Segurança do Trabalho.
Fernando Guedes foi recebido pelo diretor da Revista, Alexandre Eggler Gusmão. Na
ocasião, Guedes apresentou a missão e os objetivos da CBIC, especialmente os da
Comissão que preside, bem como os trabalhos desenvolvidos pela entidade. Entregou
exemplares dos materiais orientativos elaborados pela CBIC, em correalização com o SesiDN, tais como os guias e os vídeos orientativos de segurança e a ferramenta de simulação
de acidentes “Construindo Segurança e Saúde”, que está disponível no site da
entidade e que tem por objetivo conscientizar e incentivar a importância do investimento
em segurança do trabalho como forma de mitigar acidentes e com isso reduzir os custos
para as empresas.
Também foram entregues as publicações realizadas pelo Sesi e pela CBIC, no âmbito do
Programa Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção (PNSSTIC), e os vídeos da série 100% Seguro, ressaltando a parceria entre a CBIC e o Sesi nas
ações de Saúde e Segurança no Trabalho (SST) e na valorização do trabalhador da
construção civil. Além disso, Fernando Guedes informou à equipe da Revista a agenda de
eventos da CBIC, especialmente onde são discutidos SST, tais como o 90º Encontro
Nacional de Segurança e Saúde na Indústria da Construção (Enic), em Florianópolis, em
que a CPRT terá painéis especiais tratando de SST e Relações do Trabalho, nas tardes dos
dias 17 e 18 de maio; o Encontro Nacional de Segurança e Saúde na Indústria da
Construção, que integra a agenda da entidade e acontece anualmente no mês de outubro
em Brasília, e os eventos regionais da Canpat Construção, realizados no ciclo 2017/2018,
mencionando a expectativa de temas a serem trabalhados no próximo ciclo.

O diretor Alexandre Gusmão se mostrou bastante interessado nas realizações da CBIC.
Elogiou as iniciativas da entidade e manifestou que se trata de conteúdos com muita
consistência e que devem ser explorados e divulgados permanentemente. Participaram do
encontro, Gilmara Dezan (assessora e gestora de Projetos da CPRT/CBIC), Doca de
Oliveira (coordenadora de Comunicação da CBIC), Daniela Bossle (editora da Revista) e
Rose Lanius (gerente comercial).
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Subsídios à revisão da ABNT NBR 15575/2013 para os
requisitos de durabilidade integrarão síntese a ser
apresentada pela Comat/CBIC no 90º Enic

Realizou-se hoje (10/05), em São Paulo, o workshop visando subsidiar a revisão da ABNT
NBR 15575 no que diz respeito aos requisitos e critérios de durabilidade desta vez
promovido pelo Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da
USP com o apoio da CBIC, Senai Nacional, SindusCon-SP e Secovi-SP.
Como os demais workshops realizados pela CBIC, esse foi focado em identificar ajustes e
melhorias no tema a partir da realidade de aplicação no mercado. Assim, foram discutidos
os avanços obtidos nesses cinco anos em torno da durabilidade dos sistemas construtivos,
identificando-se como se pode aperfeiçoar a referida norma no sentido da avaliação de
durabilidade e quanto às responsabilidades pela vida útil dos sistemas e da edificação.
Também foi discutida a necessidade de maior esclarecimento sobre a relação entre
garantias e vida útil.
As necessidades levantadas se incorporarão à síntese que está sendo organizada pela
Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade (Comat) da CBIC para
alimentar o processo de revisão da ABNT NBR 15575 que será divulgada no dia 18 de
maio, no 90º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), em Florianópolis/SC.
Confira no site, a programação da Comat/CBIC no Enic.
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo de
Salvador desenvolve novo sistema para implantação do BIM

A gerente de projetos e licenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e
Urbanismo de Salvador (Sedur), Jealva Fonseca, destacou no último dia 4, durante o III
Encontro de Usuários BIM Bahia, na sede da escola Politécnica, na Universidade Federal da

Building Information Model ) e informou que o

Bahia, os inúmeros benefícios do BIM (

órgão está desenvolvendo um novo sistema para implementação da plataforma.

A ação é uma das 70 medidas do Salvador 360 Simplifica, que tem como objetivo
modernizar e agilizar os processos para dar celeridade às análises e liberação de licenças
da Secretaria, diminuindo o tempo de trabalho e beneficiando a população, já que os
prazos para autorizações de construção de baixa de cujas licenças que eram emitidas em
até quatro meses e agora são autorizadas em 48 horas. A meta agora é licenciar os
empreendimentos de médio e grande porte de forma também mais rápida.
A gerente de licenciamento da Sedur explicou que a adesão ao BIM, que já é uma
demanda mundial, trará diversos benefícios, dentre eles a agilização dos processos, melhor
visualização do projeto já que os programas são em 3D – uma imagem tridimensional – e
uma verificação mais eficaz de que o projeto está de acordo com as leis municipais e com
as normas técnicas.
“Desde que a Prefeitura divulgou que investiria na plataforma BIM, o mercado se mostrou
muito interessado nessa iniciativa. E por quê? Porque o BIM dá mais celeridade e oferece
mais facilidades para os processos, e isso é importante principalmente para os
empreendimentos de alta complexidade, que levam mais tempo do que as de baixa e
média complexidade”, afirma Fonseca..
A professora e doutora da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Regina Ruschel,
uma das palestrantes do Encontro, destacou o grande avanço da implementação da
plataforma BIM pela Prefeitura de Salvador. “Temos precisão de tempo, precisão de

cronograma e melhor desempenho dos produtos entregues, que é tudo que precisamos,
eficiência”, destacou a professora.
O secretário da Sedur, Sérgio Guanabara, ressaltou o quanto o programa Salvador
Simplifica tem cumprido o cronograma de suas ações dentro do prazo e de como o
alinhamento com os prazos estabelecidos já estão trazendo benefícios para a cidade e para
a população. “Das 70 ações propostas pelo Salvador Simplifica, já temos 53 entregues ou
em execução, o que inclui o portal Simplifica, uma ferramenta que tem facilitado muito a
vida das pessoas que desejam retirar licenças para fazer seus projetos. Todas essas ações
mudaram a sistematização dos processos, reestruturaram o modelo de licenciamento e
está conferindo grande celeridade aos trabalhos”, diz.

(Com informações da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo – Sedur da Prefeitura de Salvador)
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Tem início neste mês o Programa de Atualização para
Gestores do Sinduscon-NH

O Programa de Atualização para Gestores – promovido pelo Sindicato das Indústrias da
Construção e do Mobiliário de Novo Hamburgo (Sinduscon-NH) e pelo Sindicato da
Indústria de Máquinas e Implementos Industriais e Agrícolas de Novo Hamburgo e Região
(SinmaqSinos) – será composto por uma série de palestras, que acontecerão ao longo
deste ano com profissionais de destaque, para tratar de temas atuais e diferenciados, com
foco na gestão de pessoas. O objetivo é levar novos conhecimentos às lideranças
empresariais de diversos setores.
A primeira palestra acontecerá no dia 24 de maio, com o tema “Comunicação empática –
Ferramentas para uma comunicação eficaz entre gestores e colaboradores”. O evento será
das 16h30 às 18h, na sede do SinmaqSinos (Rua Lucas de Oliveira, 49, sala 304 - Novo
Hamburgo). As apresentações ficarão a cargo de Fabiana Becker e Alessandra Becker, da
FALE Consultoras.

As inscrições para as vagas limitadas devem ser feitas pelos telefones (51) 3594-8283, do
Sinduscon-NH, ou (51) 3594-3222, do SinmaqSinos. O investimento é de R$ 25 para
associados e R$ 40 para não associados.

(Com informações do Sinduscon-NH)
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23 de maio
eSocial na Prática
Horário: 8h ás 10h
Local: Auditório do Sinduscon-DF – Brasília
Clique aqui para mais informações e inscrições.
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