NEWSLETTER 03/07/2018 / EDIÇÃO 6106

View this email in your browser

CBIC participa da 11ª edição do ENAI, onde foram defendidas
prioridades para as reformas tributária e Previdência e para a
agenda de segurança jurídica
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Foto: Divulgação CBIC
A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC),
representada pelo presidente José Carlos Martins e pela
vice-presidente, Maria Elizabeth Cacho do Nascimento,
participou

nesta

terça-feira

(03/07),

no

Centro

Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em

11ª edição do Encontro Nacional da
Indústria (ENAI). Organizado pela Confederação
Brasília, da

Nacional da Indústria (CNI), a convenção anual do setor
industrial brasileiro reuniu empresários, sindicatos e
federações

de

indústrias

para

alinhar

e

validar

posicionamentos, com foco nas ações de defesa da
indústria

nacional

e

no

desenvolvimento

da

competitividade do setor.
Na abertura do evento, o presidente da CNI, Robson
Braga de Andrade, abordou os desafios a serem
enfrentados pelos governantes que serão eleitos em
outubro para a consolidação de um ambiente de
negócios que contribua para aproximar o Brasil do grupo
de países desenvolvidos. Se fizermos as escolhas
corretas, poderemos colocar o País na rota do
crescimento e do bem-estar. Se repetirmos erros do
passado, o País continuará na rota da incerteza e do
baixo crescimento”, disse, cobrando que “o setor
produtivo necessita de sinais claros e firmes de que a
política econômica se movimentará na direção de maior
estabilidade, de melhoras institucionais e de criação de
condições para que o Brasil fortaleça, de fato, a sua
indústria”.
Andrade falou da importância do Mapa Estratégico da
Indústria 2018-2022, que deu origem aos 43 estudos
que apresentam diagnósticos e propõem soluções para

os entraves à competitividade do país e para a
consolidação de uma indústria inovadora, global e
sustentável. Entre os outros, o Mapa trata de problemas
como o sistema tributário complexo e ineficiente, a
infraestrutura precária, educação de baixa qualidade,
financiamento caro e relações de trabalho que, até a
modernização da legislação, eram regidas por uma
legislação rígida e anacrônica.
Amanhã (04/07), no mesmo local, será realizado o

Diálogo da Indústria com os Candidatos à Presidência da
República, que reunirá cerca de 1.500 líderes

empresariais, do qual a CBIC também participará. O
evento marcará a entrega oficial das Propostas da
Indústria para as Eleições 2018 da CNI aos précandidatos à Presidência da República. No encontro, os
pré-candidatos terão a oportunidade de apresentar
individualmente

sua

agenda

de

governo

para

empresários industriais. As propostas da CNI para o
novo governo apontam os caminhos para o Brasil
construir, nos próximos quatro anos, uma economia
mais produtiva, inovadora e integrada ao mercado
internacional. Os estudos sugerem ações em áreas como
eficiência do estado, segurança jurídica, infraestrutura,
tributação,

educação,

meio

ambiente,

inovação,

financiamento e segurança pública.

(Com informações da CNI)
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Ministério das Cidades divulga lista de propostas selecionadas
pelo programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana
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O Ministério das Cidades divulgou nesta terça-feira (03/07) a sétima lista de propostas pré-

selecionadas no programa

Avançar Cidades – Mobilidade Urbana. A lista contempla 69

municípios, com 77 propostas, totalizando R$ 472 milhões em investimento. Ao todo, o
programa já pré-selecionou 684 propostas, com investimento de R$ 4,6 bilhões em
mobilidade urbana. Serão financiadas obras de pavimentação de vias urbanas, implantação
ou requalificação de estações e abrigos para sistemas de transporte público coletivo,
calçadas com acessibilidade, ciclovias, ciclofaixas, paraciclos e bicicletários, sinalização
viária, iluminação, drenagem, arborização e paisagismo, além da elaboração de projetos
executivos e de planos de mobilidade urbana (planos disponíveis para os municípios com
população superior a 100 mil habitantes). A publicação da lista refere-se à terceira etapa
do processo de seleção.
Os municípios cujas propostas constarem da lista de pré-seleção deverão apresentar ao
agente financeiro o projeto básico do empreendimento e as documentações necessárias
para a análise de risco e de engenharia. As propostas que apresentarem parecer favorável
nas análises de risco e de engenharia serão validadas pelos agentes financeiros.
Municípios com até 20 mil habitantes poderão encaminhar propostas com valor mínimo de
R$ 500 mil e máximo de R$ 5 milhões. Para cidades com população acima de 20 mil até 60
mil habitantes, o mínimo é de R$ 1 milhão e o máximo R$ 15 milhões. Já para as cidades
acima de 60 mil e até 100 mil habitantes, o montante máximo financiado será de R$ 20
milhões, com mínimo de R$ 1 milhão. E para os municípios com população acima de 100 e
até 250 mil habitantes o financiamento será de até R$ 30 milhões, também com mínimo
de R$ 1 milhão.
Cada município poderá encaminhar mais de uma proposta com valor mínimo estabelecido,
desde que o somatório dos valores de seus projetos não ultrapasse o limite máximo
indicado de acordo com o porte populacional. As iniciativas podem contemplar uma
combinação de diversas ações financiáveis nessa seleção.
A taxa nominal de juros das operações de empréstimo no âmbito do programa PróTransporte é de 6% ao ano, podendo ser acrescida taxa diferencial de juros de até 2% e
taxa de risco de crédito de até 1%. O prazo para pagamento é de até 20 anos. Após a
seleção final do Ministério das Cidades, os municípios terão até um ano para contratar a
proposta com o agente financeiro e os proponentes poderão acessar o financiamento em
diversas instituições financeiras habilitadas no Programa Pró-Transporte.
O cadastramento de propostas para o Grupo 1 está disponível no site do Ministério das
Cidades
desde
julho
de
2017.
Mais
informações
pelo
e-mail
avancar.mobilidade@cidades.gov.br.
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Olimpíada do Conhecimento 2018 apresenta tecnologias da
Indústria 4.0 para cidades inteligentes

Foto: Carlos Moura/CNI
A Olímpiada do Conhecimento 2018 (OC2018), promovido pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) e pelo Serviço Social da Indústria (Sesi),
mostrará inovações que prometem melhorar a qualidade de vida nos centros urbanos e
revolucionar a educação. O evento ocorre de 5 a 8 de julho no Centro Internacional de
Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. A OC2018 deve atrair cerca de 40 mil pessoas
entre representantes de empresas, do governo e estudantes. A entrada é gratuita.
De acordo com o diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi, que também é diretorsuperintendente do Sesi, o intuito da Olimpíada é mostrar a necessidade de a indústria
inovar constantemente para melhorar a qualidade de vida da população, ser mais eficiente
no uso de recursos naturais e gerar melhores empregos e renda.
Outra atração será a casa que apresentará desde equipamentos do dia a dia das pessoas
embutidos com alta tecnologia até sistemas inteligentes mais sofisticados. No quarto, por
exemplo, haverá tecnologia com interação no ambiente por comando de voz, um guardaroupa com simulação virtual de vestuário, janela digital que simula paisagens de ambientes
externos reais, travesseiro ergonômico feito com copos e sacolas de plástico e pulseira que
avalia a qualidade do sono das pessoas.
Na sala de estar, em uma tela

touch é possível fazer espelhamento de celular com games,

chamada de voz, internet, entre outros. Além disso, um robô interagirá com participantes

por voz. Na cozinha, haverá demonstração de eletrodomésticos inteligentes de última
geração, como uma geladeira que informa quando itens estão faltando e auxilia na
produção de receitas. Um projetor
nutricionais e calóricas de alimentos.

touch

no balcão da cozinha passará informações

No banheiro, haverá sistema de reaproveitamento de água para o jardim. Também terá

tecnologias de interação com o usuário e, no espelho, visitantes poderão conferir a tela
conectada com informações do dia a dia. O jardim da casa inteligente contará com um
robô para cultivo de flores e plantas e a casa do cachorro poderá ser controlada
remotamento pelo dono e terá um sistema de alimentador automático.

(Com informações do Portal da Indústria-CNI)
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CAE adia votação da regra de distrato

Foi adiado para a próxima semana a votação do projeto de lei regulamenta a questão do distrato
entre o comprador de um imóvel na planta e a incorporadora, o PLC 68/2018. O senador Ricardo
Ferraço (PSDB-ES) chegou a ler o relatório sobre a matéria na reunião desta terça-feira (3), na
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, mas pedido de vista apresentado
por vários senadores adiou a votação da proposta.
Ferraço afirmou que não pretende alterar o texto aprovado pelos deputados. "Como não
há lei disciplinando uma regra do distrato, isso criou uma insegurança jurídica que tem se
apresentado como uma trava para a definição de novos investimentos do setor - um dos
que mais empregam no país", justificou. Casos julgados na Justiça previam multas de 10%
a 25%, o que fez muitas empresas suspenderem os investimentos devido ao crescimento
no número de rompimento de contratos durante a recessão.
A expectativa do senador é de que a aprovação da proposta pela Casa ocorra antes do
início do recesso, em 17 de julho. Para o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da

Construção (CBIC), José Carlos Martins, a manutenção da proposta da Câmara é bastante
positiva. "Isso pode contribuir para a recuperação do setor, ainda que o ritmo da retomada
da economia seja muito fraco após a greve dos caminhoneiros. Com a caderneta de
poupança voltando a crescer, esse será um problema a menos, mas ainda existem vários",
disse ele, sem prever quando o segmento vai voltar a criar vagas.

(Com informações do Jornal Correio Braziliense e da Agência Senado)
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Pesquisa de satisfação do site do SNIS

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades está realizando
uma pesquisa para avaliar a satisfação dos usuários do site do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS). A expectativa é identificar oportunidade para
aprimorar a navegação e os conteúdos do site. Sua participação é fundamental para atingir
o objetivo da pesquisa. O tempo de resposta é de aproximadamente 3 minutos e sua
identidade será mantida em sigilo.
Para acessar o questionário, clique aqui.
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Fórum Estadão Compliance

Estado de S. Paulo realizará amanhã (4/7), em São Paulo, o Fórum Estadão
Compliance. Com o objetivo de debater a ética e o compliance nas empresas e sua
O jornal

importância para a continuidade dos negócios, especialistas na área estarão presentes
para discutir as práticas difundidas pelo mundo e como implementá-las.
A abertura do encontro será uma palestra com Wagner Rosário, ministro de Estado da
Transparência e Controladoria-Geral da União. Serão realizados ainda dois painéis que
discutirão os desafios do

compliance no Brasil e o papel da sociedade no combate à

corrupção. O encontro tem presença confirmada de Caio Magri (Instituto Ethos), Reynaldo

Goto (Siemens), Pierpaolo Bottini (USP), Rafael Mendes Gomes (Petrobras), Renato
Capanema (CGU) e Ronaldo Fragoso (Deloitte). O evento será realizado amanhã (4/7), a
partir das 8h30 no Hilton São Paulo Morumbi.
Para mais informações acesse: estadaoeventos.com.br/compliance
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Desperdício de energia: incompatível com o desenvolvimento
sustentável e meio ambiente

O desperdício de energia é incompatível com o desenvolvimento sustentável e meio
ambiente é no que acredita a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de
Conservação de Energia (Abesco), que realizará nos próximos dias 27 e 28 de agosto, em
São Paulo, o 15º Congresso Brasileiro de Eficiência Energética (Cobee). Durante o
evento, haverá espaço para apresentações, debate,

networking

e negócios para

representantes do setor elétrico, consumidores e da sociedade civil como um todo.
Além do congresso, também haverá o Concurso Cultural do Cobee 2018, que vai
premiar projetos de eficiência energética, e a Enquete Especial Cobee 2018, um breve
questionário que visa dimensionar o grau de maturidade em eficiência energética de
diversas empresas.
Paralelamente ao Cobee, ocorrerá a ExpoEficiência, um espaço voltado para inovações e
negócios onde os participantes poderão conhecer os mais diferentes e inovadores serviços
e produtos para esse mercado. A Arena do Conhecimento ganha destaque, contando com
apresentações abertas para os visitantes e participantes do encontro como um todo.
Para mais informações, clique aqui.
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04 de julho
Reunião do Conselho Jurídico (Conjur) da CBIC
Horário: 11h às 17h

Local: Auditório da CBIC – Brasília - DF
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