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Presidente Michel Temer participa da abertura do 90º Enic

Inovação e tecnologia são os vetores da modernização e
crescimento da indústria da construção no Brasil e seus
impactos

no

setor

–

tanto

desafios

quanto

oportunidades – serão discutidos durante o 90º
Encontro Nacional da Indústria da Construção
(Enic). Principal evento do calendário anual do setor, o
encontro será realizado entre os dias 16 e 18 de maio
no Centro de Eventos Governador Luís Henrique
da Silveira, na cidade de Florianópolis, com uma
programação pensada para debater os temas de maior
relevância

para

a

construção

nos

seus

diversos

segmentos – infraestrutura, financiamento imobiliário,
habitação, sustentabilidade e outros. O presidente da
República,

Michel

Temer,

e

outras

autoridades

participarão da solenidade de abertura, dia 16/05
(quarta-feira), às 19h30.
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 Enic é o principal evento
do calendário anual da construção e recebe média de
1.500 participantes inscritos a cada edição. 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. Confira aqui a programação completa do
evento.
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Construção estuda levar reajustes da Petrobras ao Cade

Na coluna

Mercado Aberto, da Folha de S.Paulo desta segunda-feira (14/05), a colunista

Maria Cristina Frias destaca que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)
estuda reclamar no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) os reajustes de
preços do asfalto feitos pela Petrobras desde 2017. Única empresa que vende asfalto no

Brasil, a estatal decidiu acompanhar a cotação internacional, como fez com preços da
gasolina. Clientes da Petrobras que atendem gestões públicas, porém, não conseguem
reajustar de forma ágil, diz José Carlos Martins, presidente da CBIC. Íntegra da matéria no
Jornal Folha de S.Paulo.
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Radar Trabalhista CPRT/CBIC: Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais do Trabalho entrega texto de anteprojeto à
CDH do Senado

A edição 41/2018 do

Radar Trabalhista CPRT/CBIC, com matérias relativas à semana de 07

a 11 de maio, ressalta que a Sugestão Legislativa – SUG nº 12/2018, que propõe a criação
do Estatuto do Trabalho, chamado de Nova Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), foi

debatida no último dia 10 de maio na Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho
(CDHET) do Senado Federal.
Participaram representantes dos trabalhadores e vários especialistas da área, a exemplo do
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait). Depois de nove meses de
debate e aproximadamente 30 audiências, o Sinait, a Associação Nacional dos Magistrados
do Trabalho (Anamatra), a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) e a
Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho (ALJT) entregaram as contribuições
revisadas ao presidente da CDHET, senador Telmário Mota (PTB/RR), e ao relator e vicepresidente, senador Paulo Paim (PT/RS).
As entidades integram o Grupo de Trabalho criado para subsidiar a Subcomissão, que
funciona no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do
Senado desde agosto de 2017. A partir das discussões, que envolveram entidades
sindicais, representantes de empregados e empregadores, autoridades e personalidades
do mundo do trabalho, foram coletadas as sugestões que compõem a primeira versão do
anteprojeto do Estatuto do Trabalho. O texto proposto aborda todos os temas relacionados
à regulação do trabalho, incluindo direitos material e processual, e tem um olhar para a
modernização, para avançar em todas as questões do trabalho prejudicadas pela reforma
trabalhista. Para ler íntegra de matéria sobre o assunto, clique aqui e para acessar as
demais edições do Radar Trabalhista, disponíveis no site da CPRT/CBIC, clique aqui.
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Ministério das Cidades determina condições para aprovação
de projetos de infraestrutura

A Portaria nº 315 do Ministério das Cidades, de 11 de maio de 2018, regulamenta os
requisitos e os procedimentos para aprovação e acompanhamento de projetos de
investimento considerados como prioritários na área de infraestrutura para o setor de
saneamento básico, para efeito do disposto no Decreto n° 8.874, de 11 de outubro de
2016, e no art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011. Clique aqui para acessar a
íntegra do normativo.
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Seconci-SP lista as principais causas de queimaduras leves e
como tratá-las

Em junho, as festas juninas e o início da Copa do Mundo de Futebol ocasionarão o
aumento dos acidentes com fogos de artifício, um dos três fatores que mais causam
queimaduras leves, seguido dos raios solares e líquidos quentes. As queimaduras são
lesões que atingem a pele e podem ser provocadas pelo contato direto com calor,
eletricidade ou substâncias químicas. “Elas podem atingir diferentes camadas da pele,
razão pela qual são classificadas em primeiro, segundo e terceiro grau”, ressalta o
cirurgião geral do Seconci-SP, Samuel Santa Fé.

As de primeiro grau são consideradas leves e ocorrem quando atingem apenas a parte
chamada epiderme que é a camada mais superficial da pele; as de segundo, afetam
também as camadas mais profundas (denominada derme) e as de terceiro são
caracterizadas como mais severas, atingindo até os músculos, por exemplo. Os sintomas
mais comuns das queimaduras de primeiro grau são dor e ardência intensa e vermelhidão.
“Quando forma a bolha no local atingido, já é considerado de segundo grau e o indicado é
procurar um médico para uma avaliação, principalmente quando a vítima for uma criança”,
recomenda o médico.

“Porque se ela já estiver com uma imunidade baixa, o local

lesionado pode funcionar como uma porta de entrada para bactérias e levar a infecções”,
completa.
Segundo o especialista, o recomendável para tratar as queimaduras é lavar o local atingido
com água corrente e beber bastante líquido para hidratar o corpo. No caso das de segundo
e de terceiro grau, é muito importante buscar ajuda médica o quanto antes para o
tratamento adequado por se tratarem de ferimentos mais graves. “As pessoas acreditam
que as queimaduras leves são comuns e, de certa forma, até facilmente curáveis, mas a
verdade é que não são”, alerta o cirurgião geral do Seconci-SP. “Dependendo da extensão
da região atingida, o trabalhador poderá ficar até duas semanas afastado de suas
atividades laborais para se recuperar”. Por este motivo, o médico destaca que a prevenção
é o melhor remédio. Para as pessoas que exercem atividade expostos ao sol por longos
períodos, Santa Fé indica o uso do protetor solar fator 30, no mínimo três vezes ao dia.
Outra recomendação de prevenção diz respeito às queimaduras causadas por eletricidade.
“Estes tipos de incidentes vitimam muitos trabalhadores nos canteiros de obra”, aponta o
especialista. Por esse motivo, é muito importante evitar a exposição de fios desencapados,
além de usar os equipamentos de segurança, como botas e luvas de proteção e isolamento
elétrico.
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16 a 18 de maio
90º ENIC
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