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Secretário Nacional de Aviação Civil apresenta diretrizes
gerais do Programa de Concessões de Aeroportos

Em reunião realizada nesta segunda-feira (02/07), na
sede da Associação para o Progresso de Empresas de
Obras de Infraestrutura Social e Logística (Apeop), em
São Paulo, o secretário Nacional de Aviação Civil, Dario
Rais Lopes, apresentou as diretrizes gerais do Programa
de Concessões de Aeroportos, que encontra-se em
Consulta Pública pela Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac) até o próximo dia 13 de julho.
Os 13 aeroportos estão separados em três blocos,
compreendendo as regiões Nordeste, Centro-Oeste e
Sudeste. Existem diferenças entre a atual rodada de

concessões de aeroportos e as anteriores. O secretário
Dario Rais Lopes destacou que a decisão de licitar em
blocos visa alavancar o desenvolvimento econômico e
social regional, bem como prover a infraestrutura
adequada e a gestão privada a aeroportos de menor
porte.
A chamada outorga, no caso dos 13 aeroportos, terá
uma Contribuição Inicial equivalente a 50% do Valor
Presente Líquido (VPL) do fluxo de caixa livre
apresentado no Estudo de Viabilidade Técnica,
Econômica e Ambiental (EVTEA). A contribuição variável
será uma porcentagem da receita bruta da
concessionária, distribuída gradativamente ao longo do
prazo da concessão (30 anos). Não haverá participação
da Infraero na Sociedade de Propósito Específico (SPE).
Os aeroportos da Região Nordeste são: Recife, Maceió,
João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte e Campina
Grande. No Centro-Oeste, Cuiabá, Sinop, Rondonópolis,
Alta Floresta e Barra do Garças. No Sudeste, Vitória e
Macaé.
Para o presidente da Apeop e da Comissão de
Infraestrutura (COP) da Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), Carlos Eduardo Lima Jorge, as
novas regras das concessões buscam evitar falhas
graves que marcaram as rodadas anteriores. Lima Jorge
fez um apelo ao secretário: que não fosse permitido ao
mesmo grupo, ganhar as concessões dos três blocos. “É
uma forma de possibilitar a ampliação do mercado para
mais empresas”, reforça.
O programa de concessões de aeroportos regionais teve
início há três anos junto à área de Engenharia do Banco
do Brasil, ocasião em que a COP/CBIC participou com
diversas sugestões que envolveram desde padronização
de projetos até critérios para agrupamentos de
aeroportos.
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Cai Índice de Confiança do Empresário (ICE) em junho

Foto: ABCDOABC
O Índice de Confiança do Empresário (ICE) - que consolida os índices de confiança dos
setores da Indústria, de Serviços, do Comércio e da Construção - caiu 1,9 ponto em junho,
para 90,5 pontos, na base com ajuste sazonal. Divulgado nesta segunda-feira (2/07) pelo
Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV), essa é a terceira
queda consecutiva, depois de nove meses de alta ou estabilidade.
Os índices de confiança caíram em todos os setores, com destaque para o Comércio e a
Construção, com recuos de 3,0 e 3,1 pontos, respectivamente. Os setores que mais
contribuíram negativamente para a queda foram Comércio e Serviços, responsáveis por
32% e 42%, respectivamente, da queda do índice agregado.
De acordo com o superintendente de Estatísticas Públicas da FGV/Ibre, Aloisio Campelo Jr.,
o resultado é consequência da greve dos caminhoneiros, somada à insatisfação com o
ritmo lento de retomada da economia, a falta de confiança na política econômica e ao
aumento da incerteza política e eleitoral.

Share

Tweet

Forward

Radar Trabalhista CPRT/CBIC: STF declara
constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória

A edição 48/2018 do

Radar Trabalhista CPRT/CBIC – com matérias publicadas de 25 a 29

de junho – destaca que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na última sexta-feira

(29/06), declarar a constitucionalidade do ponto da Reforma Trabalhista que extinguiu a
obrigatoriedade da contribuição sindical. O dispositivo foi questionado na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 5794, em outras 18 ADIs ajuizadas contra a nova regra e na
Ação Declaratória de constitucionalidade (ADC) 55, que buscava o reconhecimento da
validade da mudança na legislação. Como as ações tramitaram de forma conjunta, a
decisão aplica-se a todos os processos.
Prevaleceu o entendimento do ministro Luiz Fux, apresentado no dia 28 de junho, quando
o julgamento foi iniciado. Entre os argumentos expostos por ele e pelos ministros
Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Cármen Lúcia,
está o de não poder admitir que a contribuição sindical seja imposta a trabalhadores e
empregadores quando a Constituição determina que ninguém é obrigado a se filiar ou a se
manter filiado a uma entidade sindical. Além disso, eles concordaram que o fim da
obrigatoriedade da contribuição sindical não ofende a Constituição.
O Radar Trabalhista CPRT/CBIC completo encontra-se disponível neste link. As edições
anteriores do boletim podem ser acessadas pelo site da Comissão de Política de Relações
Trabalhistas (CPRT) da CBIC, clicando aqui.
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CBIC participa do Fórum Setorial da Construção Civil do Rio
de Janeiro

Promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), em parceria
com entidades do setor da construção civil, o Fórum Setorial da Construção é formado por
entidades e empresas da cadeia produtiva da construção civil. Com periodicidade
trimestral, o próximo encontro será no dia 4 de julho (quarta-feira), das 15h às 17h30, e

Definição de Estratégia de Atuação da Indústria da Construção
Civil do Rio de Janeiro para Difusão e Implantação de BIM (Building Information Modeling).
terá como item de pauta a

A CBIC foi convidada para expor a importância do BIM na modernização do setor e

explanar sua experiência na difusão da inovação e no acompanhamento das iniciativas
nacionais, em especial quanto à expectativa e oportunidades em relação aos
desdobramentos da Estratégia BIM BR para o setor.
A participação será por Rogério Suzuki, consultor BIM da CBIC, que apresenta a Coletânea
de Implementação do BIM para Construtoras e Incorporadoras nos eventos do

Road Show

BIM, uma iniciativa da CBIC e do Senai Nacional, que alcançou 14 estados brasileiros
desde 2017. Para download gratuito da coletânea, clique aqui.
Além da CBIC, o painel é composto por Rogério F. Glass, representando o Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Clique aqui para mais informações.
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Câmara dos Deputados debate os impactos da nova legislação
trabalhista

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados
promove nesta terça-feira (03/07) seminário sobre os "Impactos da aplicação da nova
legislação trabalhista (Lei 13.467/17) no Brasil". O evento será das 9h às 18h, no auditório
Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Na programação, debate sobre a qualidade do emprego após a reforma e os impactos
econômicos. Também serão analisados pontos como a aplicação da reforma no sistema de
Justiça, e a ação dos sindicatos e das centrais sindicais diante das mudanças. A mesa de
abertura contará com as presenças do deputados Bohn Gass (PT/RS); André Figueiredo
(PDT/CE) e Orlando Silva (PCdoB/SP), autores do requerimento na CTASP, e do ministro
Renato de Lacerda Paiva, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), além de
representante do Ministério do Trabalho e Emprego e do presidente do Conselho Diretor
do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), Celso Napolitano.
Participarão dos debates, com os parlamentares, representantes do governo, de centrais
sindicais e do Poder Judiciário. Para acessar a íntegra da programação, clique aqui.
Os interessados poderão acompanhar o debate ao vivo e enviar perguntas, críticas e
sugestões por meio do portal e-Democracia, neste link.

(Com informações da Agência Câmara)
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09 de julho
Palestra: A Reforma Trabalhista, oito meses
depois.
Local: Auditório do Sinduscon-MG – Belo Horizonte/MG
Horário: 8h45 às 12h
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