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Luiz Carlos Botelho Ferreira: Missa de 7º Dia será hoje, na
Paróquia e Santuário Santo Antônio, em Brasília

A Missa de 7º Dia do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito
Federal (Sinduscon-DF), Luiz Carlos Botelho Ferreira, será hoje (11/07), às 20h, na
Paróquia e Santuário Santo Antônio, na 911 Sul, em Brasília. Botelho faleceu no último dia
5 de julho, aos 73 anos. O engenheiro civil e empresário pioneiro no Distrito Federal não
resistiu ao tratamento de complicações cardíacas, deixando esposa, quatro filhos e netos.
Em homenagem ao amigo, o presidente da Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade
e Produtividade (Comat) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e 1º vicepresidente do Sinduscon-DF, Dionyzio Antonio Martins Klavdianos, escreveu um artigo,
destacando, entre outras características de Botelho, sua visão de futuro. “Na posse da

nossa Diretoria, chamou para palestrar o ex-ministro Ayres Britto, do Supremo Tribunal
Federal, bem antes dele se tornar paparicado pela mídia e ter a candidatura cogitada para
presidente da República”, destaca.
No texto, Klavdianos também menciona preocupações de Botelho, como a deixar não
apenas as contas em dia para o próximo presidente do Sinduscon-DF, mas um "colchão de
folga". Cita ainda o título de Cidadão Honorário de Brasília, homenagem recebida em 2017
pela Câmara Legislativa do DF. O artigo pode ser conferido, clicando aqui.
Foram várias as manifestações de pesar do setor pela perda de Botelho. “O setor sentiu a
grande perda para a construção civil, setor no qual o Botelho desenvolveu trabalho
exemplar até os últimos dias da sua vida”, destacou o presidente do Sindicato da Indústria
da Construção e de Artefato de Concreto Armado do Oeste de Santa Catarina
(Sinduscon/Oeste), André Badalotti Passuello.
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Distrato: discussão deixou de ser econômica e social e passou
a ser política

O projeto que regula o distrato imobiliário foi rejeitado ontem (10/07) pela Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. A matéria ainda poderia ir ao plenário da Casa,
mas com indicação de rejeição do parecer do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES). No
entanto, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE) disse que não pretende pautar
a proposta para votação.

Para o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos
Martins, a discussão deixou de ser econômica e social e passou a ser política. "Minha
recomendação é que se diminua o ritmo das discussões, pois este não é o momento para
tratar o tema. A senadora Simone Tebet (MDB-MS) entende que os distratos são um
problema da gestão econômica do presidente Michel Temer", disse Martins, em entrevista
ao jornal Valor.
Martins ressalta também que a senadora pretende que seja aprovado outro projeto sobre
a regulamentação dos distratos. "Querer acelerar a discussão, agora, é perder tempo. Se o
texto muda, precisa voltar para a Câmara dos Deputados", diz. Íntegra de matéria sobre o
assunto, no jornal Valor.

(Com informações do jornal Valor e da Agência Brasil)
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Ministério do Planejamento divulga chamamento público para
seleção de propostas do programa de apoio às concessões
municipais e estaduais

A partir do próximo mês de agosto, agentes públicos locais poderão enviar ao Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão as propostas para o processo de chamamento
público do Programa de Apoio às Concessões e Parcerias Público Privadas de Estados e
Município. Nesta primeira fase, o chamamento será para projetos de iluminação pública e
de esgotamento sanitário em municípios com mais de 100 mil habitantes.
Os editais necessários para iniciar o processo serão publicados até o final do mês de julho.
Na página do programa serão divulgados critérios de seleção e de priorização das
propostas, conforme regras formuladas pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao
Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (FEP).
O governo estima aplicar nos estudos necessários aos projetos cerca de R$ 40 milhões,
entre recursos do FEP e organismos multilaterais de crédito que atuam junto ao programa.
O processo está sendo organizado pelo Ministério do Planejamento e pela Caixa Econômica
Federal. Para mais informações, clique aqui.
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Empresa desenvolve maquetes virtuais interativas para
mercado imobiliário

(Foto: Reprodução Youtube)
A empresa Sureale, fundada em 2017 por estudantes da Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar), está desenvolvendo seu primeiro projeto, apoiado pelo Programa
Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE): maquetes virtuais interativas voltadas
ao marketing imobiliário.
Segundo o sócio da Sureale e pesquisador responsável pelo projeto, Guilherme Picanço
Rabello, muitos empreendimentos imobiliários são divulgados em dispositivos móveis por
maquetes virtuais. No entanto, essas maquetes não trazem a mesma qualidade de imagem
dos videogames. O desafio foi desenvolver um produto que proporcionasse a mesma

game, mas pudesse ser acessado em dispositivos móveis como
smartphones, tablets e laptops. Conseguiu vencê-lo recorrendo à computação em nuvem.
“Utilizamos tecnologias de processamento remoto para jogos (cloud gaming) para permitir
experiência do

que as aplicações 3D sejam processadas em servidores poderosos na nuvem. Dessa forma,
possibilitamos que a qualidade disponível apenas nas máquinas
qualquer dispositivo que tenha acesso à Internet”, diz.

high end seja oferecida em

De acordo com o pesquisador, o produto desenvolvido pela Sureale permite ao usuário
navegar livremente pelo empreendimento com qualidade foto-realista, trocar a iluminação,
experimentar diferentes decorações e acabamentos, tirar medidas, trocar a mobília por
peças vendidas na loja de móveis de sua preferência, interagir com as áreas de lazer do
condomínio e, mesmo, enxergar a vista que se tem da janela. “Para o vendedor do imóvel,
quanto mais o comprador interagir com sua peça de

marketing, maior será a probabilidade

de conversão em venda”, afirma Rabello.
Em janeiro deste ano, a Sureale terminou a Fase 1 do PIPE com um protótipo funcional
que, segundo Rabello, demonstra a viabilidade técnica do projeto. No momento, a
empresa participa do MoviMente, promovido pelo Secovi-SP, cujo objetivo é fomentar o
empreendedorismo inovador por meio do intercâmbio entre
imobiliário.

startups e empresas do setor

(Com informações da Agência Fapesp)
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DNCS 2018 em Cuiabá/MT: abertas as inscrições para torneio de
futebol soçaite e concurso de lambadão

Fotos: Chico Ferreira
Estão abertas as inscrições para o Torneio Construgol de Futebol Soçaite. A competição,
que em 2018 chega a sua quinta edição, será realizada no dia 18 de agosto, das 9h às
14h, durante o Dia Nacional da Construção Social (DNCS), no SesiPark (Morada do Ouro),
em Cuiabá. Podem participar da disputa trabalhadores da construção civil que atuam em
Mato Grosso, devidamente registrados na carteira de trabalho. As inscrições podem ser

feitas até o dia 27 de julho.
O regulamento do torneio estabelece inscrição de até 14 atletas - mais o técnico -, idade
mínima de 16 anos e gozo de plenas condições físicas de saúde. A comprovação de que o
atleta é trabalhador da construção civil deve ser feita mediante apresentação de cópia da
anotação do contrato de trabalho na Carteira de Trabalho. Nenhum atleta poderá ser
inscrito em mais de uma equipe e não serão admitidos atletas que não tenham feito
inscrição até a data estabelecida.
As regras do 5º Torneio Construgol de Futebol Soçaite podem ser conferidas aqui, no
regulamento da competição, que também traz a ficha de inscrição da equipe participante.
A premiação para as equipes vencedoras será troféus e medalhas.
O minicampeonato é uma das atividades mais aguardadas pelo público masculino que
tradicionalmente participa do DNCS Cuiabá. Onze equipes, representando nove empresas
que atuam na construção civil na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, disputaram
o título do torneio em 2017.
O enorme sucesso do Lambadão em 2017 também garantiu a realização em 2018 do
Concurso de Lambadão e Arrocha da Construção, que chega a sua segunda edição,
mantendo a premiação em dinheiro às três melhores duplas com valores de R$ 200 (dupla
campeã), R$ 150 (segundo lugar) e R$ 100 (terceiro lugar). O objetivo é valorizar o
lambadão cuiabano, um estilo de música e dança característicos da baixada cuiabana,
especialmente nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Trata-se de um ritmo rápido e
frenético, que nasceu nos bairros periféricos da Região Metropolitana e que hoje é muito
difundido em todas as camadas da sociedade. Confira aqui o regulamento do concurso de
lambadão.
O Futuro dos nossos Filhos
Durante o DNCS Cuiabá serão oferecidos mais de 40 tipos de serviços aos trabalhadores
da construção civil e seus familiares nas áreas de saúde, bem-estar, cidadania, cultura,
lazer, esporte e meio ambiente. A entrada é gratuita, mediante apresentação de convite
que posteriormente será enviado aos RHs das construtoras, que manifestarem desejo de
participar das atividades deste evento.
O tema do DNCS 2018 é "O Futuro dos Nossos Filhos" e pretende criar uma grande
corrente para falar sobre a importância da educação das nossas crianças para o futuro da
nação. Na lista de serviços oferecidos figuram: atendimento médico com clínico geral;
aplicação de vacina contra hepatite e febre amarela; distribuição de mudas de plantas e
orientações ambientais; atendimento jurídico; emissões de foto 3x4, 1ª via de CPF e 1ª via
ou 2ª via da Certidão de Nascimento; plastificação de documentos; oferta de cursos
profissionalizantes; corte de cabelo; massagem terapêutica; design de sobrancelha, e
atividades recreativas na piscina, dentre outros. O evento distribuirá gratuitamente picolés,
pipoca, crepe e água.
O DNCS é uma promoção nacional da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC), por meio do seu Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc), e do Sesi Nacional, com

apoio especial do Seconci Brasil. Em Cuiabá, o evento será realizado pelo Sindicato das
Indústrias da Construção do Estado Mato Grosso (Sinduscon/MT) e pelo Sesi/MT.
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Sinduscon-RS recebe senadora Ana Amélia Lemos em almoço
no dia 16 de julho

A senadora Ana Amélia Lemos (PP/RS) abordará no próximo dia 16 de julho, durante
almoço no Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul
(Sinduscon-RS), o Cenário político e econômico: situação atual. Durante o evento, que terá
início às 12h30, na sede do sindicato, em Porto Alegre (RS), a senadora também abordará
as perspectivas para o Brasil, principalmente diante das eleições. Investimento: R$ 60,00
(exclusivo aos associados da Entidade). Inscrições pelo telefone (51) 3021-3440, até às
18h do dia 13 de julho.
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Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade, um convite às
empresas, instituições e academia a projetarem e construírem
o amanhã

De iniciativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, por meio da sua Comissão
de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade (Comat), e com a correalização do
Senai Nacional, o Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade está com inscrições abertas
até o dia 31 de agosto. A edição 2018 da premiação visa reconhecer, premiar e divulgar
soluções inovadoras que contribuam para a modernização da indústria da construção
brasileira. Os interessados podem concorrer às categorias Materiais e Componentes;
Sistemas Construtivos; Gestão da Produção e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); Pesquisa
Acadêmica, e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Em qualquer uma das cinco
categorias também poderá ser apresentado trabalho que consista de estudo de caso.
A cerimônia de premiação será no dia 11 de dezembro, em Brasília. Além do troféu, o
vencedor de cada categoria participará de missão técnica internacional em 2019 para
Paris/França; terá registro em vídeo para disseminação da iniciativa e divulgação da
inovação no site da CBIC, e anúncio na Revista Techné, da Editora PINI.
As inscrições para o Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade são gratuitas e devem
ser realizadas, exclusivamente, no sistema de inscrição online disponível no endereço
eletrônico http://www.cbic.org.br/premioinovacaoesustentabilidade. Para acessar
o regulamento do 22º Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade, clique aqui.

31 de agosto
Prazo final para inscrições no Prêmio CBIC de
Inovação e Sustentabilidade 2018
Mais informações, clique aqui.
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