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Presidenciáveis prometem reformas e atenção especial ao
setor produtivo em evento da CNI

Fotos: PH Freitas/CBIC
Aprovação de reformas estruturantes nos primeiros seis
meses de mandato e adoção de medidas que induzam a
recuperação da economia pelo reaquecimento do setor
produtivo são os pontos de convergência nas
plataformas apresentadas por seis pré-candidatos à
presidência da República durante o segundo dia do
Encontro Nacional da Indústria (Enai) 2018, realizado
nesta quarta-feira (04/07) pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI), em Brasília. De um modo geral,
todos os postulantes sinalizaram compromisso com as
reformas da Previdência e tributária já no início do
mandato presidencial e reconheceram a importância da
indústria para um novo ciclo de desenvolvimento no
país. O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), José Carlos Martins, foi um dos
representantes da indústria escolhidos para perguntar
aos presidenciáveis, no caso o pré-candidato Ciro
Gomes, que respondeu a três perguntas, uma delas
formuladas por Martins.

Diálogo da Indústria com os Candidatos à
Presidência teve como pano de fundo um conjunto de
O

propostas da indústria, formuladas por intermédio de 43
documentos contendo diagnóstico e soluções para os
mais diversos temas da agenda nacional. “Essa tarefa
precisa ser atrelada a um diálogo construtivo com os
partidos políticos e à formação de uma base de apoio no
Congresso Nacional, que permita a aprovação de

reformas estruturais para fazer o país avançar”, afirmou
o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, na
abertura do evento.
A rodada de sabatinas foi aberta pelo pré-candidato do
PSDB, Geraldo Alckmin, para quem as eleições de
outubro definirão não apenas os próximos quatro anos,
mas, principalmente, o futuro da próxima geração.
Segundo ele, os primeiros seis meses de um eventual
governo seu serão destinados à aprovação de reformas,
começando pela Previdência. “Minha equipe já está
trabalhando nas propostas”, avisou. Alckmin elegeu
como prioridade também a reforma política e tributária.
“Quero dobrar a renda do brasileiro, trazer investimento
e restabelecer a confiança”, afirmou. Ex-governador de
São Paulo, ele anunciou que planeja zerar o déficit
público em um prazo de até dois anos, de forma que
que o Estado possa retomar o investimento. Alckmin
também defendeu a redução da administração pública e
o restabelecimento da segurança jurídica no país.
Pré-candidata da Rede Sustentabilidade, a ex-senadora
Marina Silva voltou a defender que a governabilidade
seja ancorada em um programa de governo discutido
durante a eleição e sinalizou que pretende propor uma
reforma política. “É preciso um novo patamar de
prioridades a partir de janeiro”, afirmou. Segundo ela,
caso vença a eleição proporá uma revisão da reforma
trabalhista para “corrigir injustiças”. Marina também
avaliou o impacto da operação Lava Jato, cujas
descobertas colocam a prática política em xeque e
exigem uma nova forma de atuação.
A redução da burocracia e a desregulamentação da
economia serão as medidas do próximo governo para
contribuir com a recuperação da atividade produtiva e
da confiança do empresário. Essas são as prioridades
apontadas pelo pré-candidato à presidência da
República pelo PSL, deputado Jair Bolsonaro (RJ), caso
seja eleito presidente. “É o governo não ficar no cangote
do empresário, não lembrar dele só quando precisa de
alguma coisa. É o governo entender que ele é o
empregado e não o patrão, nessa questão”, disse.
Bolsonaro enxerga dificuldades na aprovação de uma
reforma da Previdência, mas defendeu que seja buscado
algum avanço nesse campo. “A (conta da Previdência)
mais onerosa é a pública. Acho difícil ser aprovada,
mesmo com os cortes, mesmo mostrando que o avião
vai bater na montanha”, afirmou.

O pré-candidato pelo MDB, Henrique Meirelles (MDB),
disse que a reforma tributária terá prioridade absoluta
em seu governo. A ideia, segundo o ex-ministro da
Fazenda do governo Temer, é unificar os impostos de
valor adicionado, como PIS, Cofins, ICMS e ISS, em uma
única cobrança chamada Imposto de Valor Agregado
(IVA). Após o recolhimento, o valor seria redistribuído a
estados e municípios. Para Meirelles, a medida deixa a
cobrança de impostos mais transparente e vai permitir
aumento de arrecadação. “Dados do Banco Mundial
mostram que um empresário gasta 2,6 mil horas por
ano para pagar imposto, e não é trabalhando para gerar
dinheiro para pagar o imposto, é em burocracia, em
papel. Meu objetivo é reduzir para 200 horas, seguindo
o padrão mundial. Temos que simplificar para ficarmos
mais eficiente”, afirmou. Caso obtenha vitória nas urnas,
a previsão é de que a mudança seja votada nos
primeiros 100 dias de seu governo. Meirelles reforçou
ainda que as reformas serão temas centrais na sua
campanha. Segundo ele, os 15 projetos prioritários do
atual governo continuarão na agenda, caso se eleja.
Já o pré-candidato Ciro Gomes (PDT) afirmou que, se
vencer as eleições, seu governo traçará estratégias
nacionais de desenvolvimento. Segundo o candidato, o
País precisa de planejamento de médio e longo prazo,
além de mudanças estruturais para retomar crescimento
expressivo. Para o ex-governador do Ceará e exdeputado federal, é preciso enfrentar dois temas que
considera os maiores adversários do crescimento do
país: a taxa de juros e o câmbio. Em relação a
investimento e financiamento, Ciro Gomes defendeu o
papel dos subsídios e o ajuste de condições adequadas
para o financiamento público de grandes obras de
infraestrutura. Se eleito, reiterou que reabrirá a
discussão sobre a modernização das leis trabalhistas.
Quanto às reformas, o pedetista afirmou que os seis
primeiros meses de governo são estratégicos para
discutir temas de alta relevância nacional, como as
reformas tributária e previdenciária.
Apresentando-se como uma via de mudança em meio a
tradicionais políticos, o pré-candidato Álvaro Dias, do
Podemos, disse que pretende iniciar um conjunto de
reformas já nos 100 primeiros dias de governo para
mudar os rumos do país. O pré-candidato sugeriu
redução brusca dos gastos com privilégios às
autoridades e com folha salarial como medida para
reequilibrar as contas. Entre os pilares, segundo ele,
estarão as reformas da Previdência e tributária, além do

enxugamento do Estado. De acordo com o senador, o
país só voltará a ser sério quando o presidente da
República
resolver
combater
efetivamente
a
corrupção. “A tal refundação da República que eu
apregoo começa na escolha dos ministros, os melhores
para cada setor, e passa por um pacto nacional pela
governabilidade”, afirmou. O pré-candidato do Podemos
também defendeu mudanças na forma de indicação de
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo
ele, o modelo atual no qual os magistrados são
escolhidos pelo presidente da República favorece o
entendimento de suspeição em relação às decisões
tomadas pela Corte.

(Com informações da Agência de Notícias CNI)
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Conselho Jurídico da CBIC debate importantes temas de
interesse do setor da construção, em Brasília

Fotos: Divulgação CBIC
Em continuidade à reunião do último mês de maio, por ocasião do 90º Encontro Nacional
da Indústria da Construção (Enic), em Florianópolis/SC, os membros do Conselho Jurídico
(Conjur) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) se reuniram nesta
quarta-feira (04/07), na sede da entidade, em Brasília. O PLC 68/2018 (Projeto de Lei do
Senado), que regulamenta a questão do distrato entre o comprador de um imóvel na
planta e a incorporadora, cuja votação está prevista para a próxima semana, na Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, foi um dos assuntos tratados pelo
presidente José Carlos Gama.
Outro tema abordado e de grande impacto para o setor foi o decreto que já passou por
consulta pública e agora aguarda sanção presidencial para regulamentar o art. 58 da Lei
nº 13.146/2015, que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência. Após inúmeras reuniões com o governo, a assessora
jurídica da CBIC, Erika Calheiros, informou que o texto contempla duas possibilidades:
adaptação de 100% das unidades, desde que solicitadas antes da obra. Ou seja, todas
nascerão adaptáveis e, sob demanda, se tornarão acessíveis. A outra possibilidade é de
que, nos sistemas construtivos que não permitam adaptação, já sejam reservados 3% de
unidades internamente acessíveis, não limitados ao andar térreo.
Foi mencionada a preocupação do setor quanto ao pagamento de Imposto de Transmissão
de Bens Imóveis (ITBI) ou Imposto Sobre Serviços (ISS) nas diversas formas de
contratação de incorporação com a Caixa Econômica Federal. O GT Tributário do Conjur
ficou de elaborar um

paper até o próximo dia 31 de julho.

O advogado Rafael Mota, assessor jurídico do Sinduscon-DF e coordenador do GT
Constitucional/Administrativo do Conjur da CBIC, alertou sobre a decisão do Tribunal de
Contas da União (TCU) sobre os custos extras decorrentes do abandono da obra,
recomendando cautela para as empresas que contratam.
Sobre a questão dos Recursos Repetitivos, foram debatidas sugestões de teses da CBIC

970 do STJ - Possibilidade de cumular lucros cessante com cláusula penal
e 971 do STJ – Inversão da cláusula penal, que deverão ser finalizadas pelo Grupo de
sobre os temas

Trabalho Civil/Consumidor – coordenado pela assessora da Ademi-DF, Andréia Mourão –

até o início do próximo mês de agosto. No dia 27 de agosto, os dois temas serão
abordados, em audiência pública, pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A
CBIC participará da mencionada audiência, representada pelo advogado e professor Sylvio
Capanema.
O assessor jurídico do Sinduscon-CE, Raul Amaral, apresentou a posição da Receita
Federal sobre a impossibilidade do Regime Especial de Tributação (RET) em vendas de
unidades após a averbação da obra.
Durante a reunião também foram tratados assuntos referentes ao PLS nº 308/2017, que
trata da execução fiduciária de financiamento de imóvel-valor a ser devolvido; à revisão do
Projeto de Lei nº 1220; à decisão sobre a constitucionalidade da Reforma Trabalhista no
tocante a contribuição Sindical, e à decisão do TST de homologar desconto negocial de
todos os trabalhadores (se aprovado em Assembleia).
A próxima reunião do Conjur/CBIC será no dia 13 de setembro, em Curitiba/PR, seguida
pelo III Seminário Conjur, no dia 14, na capital paranaense, sobre o tema “O impacto da
interferência do Poder Público na atividade empresarial”. O seminário é direcionado a
empresários e profissionais ligados aos setores da construção civil e do imobiliário,
advogados, magistrados, promotores, procuradores e estudantes de direito. Programe-se!
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Ademi e Sinduscon do Amazonas divulgam panorama do
Mercado Imobiliário de Manaus

Dados da Pesquisa do Mercado Imobiliário de Manaus – encomendada pela Associação das
Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM) e pelo Sindicato da Indústria
da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM) – revelam que o padrão imobiliário
econômico continua sendo o mais procurado na capital, com maior número de vendas
brutas. Em maio, segundo a pesquisa, foram 241 unidades vendidas. Em comparação com
o mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 7,6% para 8,6%. Tarumã foi
o bairro que mais vendeu unidades, com 141 vendas, representando 47% do total das
unidades residenciais vendidas (verticais e horizontais).
“Comparando as vendas de abril com as de maio, a gente teve um incremento significativo
na ordem de 50% de todos os produtos seja econômico, médio e alto padrão, comercial e
terrenos também. Foram R$ 86 milhões em produtos comercializados e volume geral de
vendas. Isso é um número bastante significativo para o mês de maio”, avalia o diretor da
Comissão da Indústria Imobiliária (CII) da Ademi-AM, Henrique Medina.
As unidades residenciais com preço por m² de R$ 3 mil a R$ 4 mil foram as mais vendidas
com 163 unidades. Seguidas das unidades com preço entre R$ 4 mil a 5 mil com 102
unidades vendidas. Em relação aos tipos de residências as que obtiveram o maior número
de vendas no mês de maio foram a de 2 dormitórios, equivalentes a 84% das vendas
totais residenciais.
“Hoje, Manaus consegue se posicionar muito bem na oferta de produtos no nosso
mercado. Ao longo dos últimos meses, pela primeira vez conseguimos vender praticamente
todos os tipos de produtos imobiliários: econômicos, médio padrão, alto padrão e terrenos.
Um dado interessante que anima o incorporador a pensar em lançar novos
empreendimentos e anima o consumidor”, reforçou Medina.

No decorrer do mês de maio foram vendidas 186 unidades em construção (de 7 a 36
meses em venda), encerrando o período com 1.340 unidades. Das unidades prontas (há
mais de 37 meses), foram vendidos 61 apartamentos, encerrando seu estoque do período
com 2.154 unidades. Das unidades na planta (até 6 meses), foram vendidos 55
apartamentos, encerrando seu estoque do período com 689 unidades.
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Ademi-GO lança Selo Socioambiental que certifica boas
práticas das construtoras

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO) criou o Selo de
Responsabilidade Social e Ambiental Ademi para suas empresas associadas. A chancela faz
parte do mais novo projeto da entidade, o Ademi Responsável, que será lançado nesta
quinta-feira (05/07), às 18h, no auditório da entidade, em Goiânia.
O selo visa reconhecer e destacar as empresas filiadas, que têm gestão baseada no tripé
da sustentabilidade: economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta.
De acordo com a consultora em responsabilidade social corporativa, Wladisleny Duarte, as
referências utilizadas como base foram os indicadores do Instituto Ethos e do

Reporting Initiative (GRI).

Global

Para participar, a empresa associada deve estar com seu cadastro regular e atualizado, ser
do setor da construção civil e atuar em Goiás. Para receber o selo, a empresa terá que

responder, no mínimo, 70% do formulário, sendo que, de um total de 28 indicadores, 14
são pré-requisitos obrigatórios para certificação. Além disso, o selo é progressivo, ou seja,
será chancelado anualmente e cada vez com indicadores mais complexos. “A cada ano
aumentaremos os parâmetros para aquisição do selo. A ideia é que as nossas empresas
melhorem progressivamente, investindo sempre em mais ações de boas práticas”, diz o
diretor da Ademi-GO, Marcelo Moreira.
Segundo a consultora Wladisleny, o selo do Ademi Responsável fortalece o setor da
construção civil, valorizando e mostrando quem contribui com a cidade. “Esse selo vem
reconhecer as organizações responsáveis e sustentáveis, que incorporam em sua gestão
estratégias que beneficiam tanto a empresa quanto a sociedade e o meio ambiente”,
constata a consultora.
O Ademi Responsável se desdobrará em outras etapas como premiação dos melhores
projetos do ano e balanço social que compila todas as ações executadas, analisadas com
métricas específicas.

Share

Tweet

Forward

07 de agosto
Reunião da Comissão de Política de Relações
Trabalhistas (CPRT) da CBIC
Horário: 13h às 17h
Local: sede da CBIC, em Brasília-DF
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