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90º Enic - Inovar e crescer, construindo um País melhor: tudo
pronto para o principal encontro anual do setor da construção

Começa amanhã (16/05) e segue até sexta-feira (18/05), no Centro de Eventos
Governador Luiz Henrique da Silveira, na capital catarinense – Florianópolis – a 90ª edição
do Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), principal evento do calendário
anual do setor. 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 reunirá até a próxima sexta-feira (18/05) palestrantes
nacionais e internacionais, entre os mais respeitados atores nos diversos temas da
indústria da construção. Com o tema central “Inovar e Crescer: construindo um País
melhor”, o evento abordará importantes assuntos relacionados à sustentabilidade,
infraestrutura, mercado imobiliário, saúde e segurança do trabalho,
responsabilidade social.
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Com a realização do 90º Enic, os membros do Conselho de Administração da CBIC já se
reunirão na parte da manhã, das 10h às 13h, no Il Campanário Villagio Resort, em Jurerê
Internacional, para tratar de assuntos relacionados ao encontro. Na pauta também
constam os informes da CBIC, que serão apresentados pelo presidente da entidade, José
Carlos Martins, seguido pelos assuntos gerais.
A solenidade de abertura, com início às 19h30, no Piso Superior do Centro de Eventos
Governador Luiz Henrique da Silveira, contará com a presença do presidente da República,
Michel Temer, e dos ministros das Cidades, Alexandre Baldy; do Trabalho, Helton Yomura;
do Planejamento, Esteves Colnago, e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC),
Marcos Jorge. A cerimônia será seguida de coquetel de boas-vindas no Restaurante – Piso
Térreo do Centro de Eventos.
Os interessados em participar do encontro ainda podem se inscrever no local do evento.

Conheça a programação, clicando aqui. Para receber notificações com informações sobre
o evento, baixe o APP ENIC 2018 disponível nas lojas de aplicativo.
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Construção civil avança e recupera o otimismo

Matéria publicada nesta terça-feira (15/05), nos jornais Correio Braziliense e Estado de
Minas, destaca que com juros menores, mais crédito e consumidores mais confiantes,
mercado imobiliário aposta na retomada e que o setor projeta expansão de 10% no
número de vendas e lançamentos. Segundo o presidente da Comissão da Indústria
Imobiliária (CII) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Celso Petrucci,
terá expansão de 10% em lançamentos e vendas neste ano. "Se a reforma da Previdência
tivesse sido aprovada, teríamos expectativa ainda mais otimista", diz Petrucci. Em 2017, os
lançamentos de imóveis aumentaram 5,2% na comparação com o ano anterior, para
82.343 unidades, segundo a CBIC. As vendas cresceram 9,4%, para 94.221 unidades. Por
região, foram registradas altas no Nordeste (29%), Centro-Oeste (22,7%) e Sudeste (7%).
Na região Norte, as vendas tiveram queda de 30,9%. No Sul, a retração foi de 4,5%.
Íntegra da matéria no jornal

Estado de Minas.
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Líder de SST da CBIC destaca os desafios da responsabilidade
social na indústria da construção

Em artigo que aborda os desafios da responsabilidade social na indústria da construção, o
vice-presidente de Capital-Trabalho e Responsabilidade Social do SindusCon-SP, presidente
do Seconci-SP, líder de SST na CBIC e coordenador da Bancada Patronal do CPN da NR-18,
Haruo Ishikawa, destaca as iniciativas de responsabilidade social exercidas pelo setor da
construção em busca de um Brasil economicamente forte, socialmente justo e
ambientalmente desenvolvido. Ishikawa destaca as iniciativas do Sindicato da Indústria da
Construção (SindusCon-SP), que tem como foco o bem-estar do trabalhador e de seus
familiares, buscando incessantemente valorizá-los.
Dentre as ações desenvolvidas, cita o ConstruSer (Encontro Estadual da Construção Civil
em Família), a Megasipat (Mega Semana Interna de Prevenção de Acidentes), o PSS
(Programa SindusCon-SP de Segurança), a liderança do tema da Segurança do Trabalho
dentro da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), a coordenação da bancada
patronal do CPN (Comitê Permanente Nacional) da NR-18 e a inserção segura de Pessoas
com Deficiência nos canteiros de obras.
“O mais difícil no trabalho social é transmitir motivação e conhecimentos para uma massa
enorme, heterogênea e pulverizada de pessoas. Na construção, falamos com 2,3 milhões

de trabalhadores, dos quais mais de 670 mil no Estado de São Paulo”, diz. Clique aqui
para acessar a íntegra do artigo.
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Convênio de Seguros e Zurich firmam parceria para oferta de
novo produto ao mercado imobiliário

O Convênio de Seguros CBIC passa a disponibilizar um novo produto: o seguro DFI
Sistema Financeiro. A novidade resulta de uma parceria com a Zurich, uma das maiores
companhias de seguros operando no Brasil. A modalidade de seguro garante a indenização
por prejuízos em consequência de acidentes como incêndio, raio, explosão, vendaval,
desmoronamento (total e parcial), inundação e alagamento. Trata-se de uma alternativa
confiável e com amplo espectro de coberturas, amparando de forma plena os requisitos
dos bancos financiadores do setor construtivo.
O produto cobre as unidades dadas como garantia nos mais diversos tipos de contratos de
crédito firmados entre as instituições financeiras e incorporadores, sociedades com
propósito específico (SPE) ou fundos imobiliários. Desta forma, facilita a obtenção de
crédito para a construção, junto ao mercado financeiro.
A novidade no mercado
O DFI Sistema Financeiro atende a obrigatoriedade de seguro das operações de crédito
imobiliário, destinadas à construção de imóveis em geral, contratadas junto a qualquer
instituição financeira. Trata-se de uma mescla entre as coberturas Property, Multirrisco e
Habitacional, com a vantagem de não ter franquia e poder ser contratado por períodos

diferentes de um ano. Além disso, possui cláusula beneficiária e de incancelabilidade ao
banco credor e atende a todas as exigências na tomada de crédito, com a alienação de
unidades imobiliárias ou empreendimentos em construção.
Entre os diferenciais do DFI Sistema Financeiro estão, ainda, a taxa de 0,0051% ao mês
sobre o valor de construção do imóvel; a ausência de número mínimo de unidades
seguradas; a cobertura para imóveis prontos ou em construção; e o pagamento mensal
sem juros enquanto durar a dívida do incorporador junto ao banco.
Outras informações sobre o DFI Sistema Financeiro podem ser obtidas no site do Convênio
de Seguros. Acesse o endereço:

[http://seguroscbic.com.br/danos-fisicos-ao-

imovel-credito].
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Startups e mercado imobiliário integram programação do
projeto Ademi Qualifica

A Associação da Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO) promove neste
mês de maio uma rodada de palestras sob o selo do projeto Ademi Qualifica. No dia 17/05,
das 9h às 12h, no auditório da Ademi-GO, em Goiânia/GO, haverá apresentação
de palestra,

cases, painel e debate envolvendo o tema startups e mercado imobiliário. Para

ministrar o assunto, Felipe Costa, diretor da Gyntec – instituto goiano que atua com

startups no mercado – e Lucas Vargas, CEO do Zap VivaReal – um dos maiores portais de
imóveis do Brasil –, o evento traz o painel “Como as Construtechs e Proptechs estão
transformando o mercado de construção e imobiliário”, e debate com mediação de Rubens
Oseki, diretor da BR House.
Na intenção de incentivar e promover a qualificação do mercado, a Associação das
Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO) iniciou em 2018 o projeto Ademi
Qualifica. A iniciativa cria um calendário de palestras ao longo de todo ano voltadas

exclusivamente para as empresas associadas da entidade.
Segundo o presidente da Ademi-GO, Roberto Elias, o projeto foi idealizado para fortalecer
ainda mais o setor, difundindo experiências de sucesso e instruindo os profissionais a
buscaram cada vez mais excelência. “A Ademi-GO se preocupa com a formação e
qualificação da mão de obra goiana. Gerar oportunidades para esta qualificação é um
caminho fundamental para a solidez do segmento”, afirma.
Os interessados em participar pagam taxa de R$ 100 e podem fazer inscrição através do email ademi@ademigo.com.br.
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16 de maio
Visita Técnica – Casa Eficiente/ Eletrosul, Usina
Megawatt Solar e Sapiens Park
Horário: 14h às 17h
Local: Florianópolis/SC

16 de maio
Evento “Caso prático de licitação em BIM – Instituto de
Cardiologia de Santa Catarina”
Horário: 14h às 16h30
Local: Sede do Sinduscon-Fpolis – Florianópolis/SC

16 de maio
Reunião do Conjur/CBIC
Horário: 14h30 às 17h
Local: Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira –
Florianópolis/SC

16 de maio
Reunião CBIC Jovem
Horário: 14h às 17h
Local: Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira –
Florianópolis/SC
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