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CBIC alerta: Resolução da Aneel pode comprometer metas do
Minha Casa, Minha Vida

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) solicitou hoje (18/07) ao secretário
Executivo da Casa Civil, Daniel Sigelmann, solução urgente para as implicações jurídicas e
econômicas que a alteração da Resolução 823/2018, da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), provocará nos contratos assinados no âmbito do Programa Minha Casa,
Minha Vida (PMCMV) e ao orçamento da União.
A referida resolução revogou o disposto no art. 47 da Resolução Normativa nº 414/2010,
de forma que as distribuidoras somente devem cumprir as obrigações previstas no referido
artigo, para as solicitações protocoladas até 31 de dezembro de 2018.
Pelo normativo, o custo da construção das obras de infraestrutura básica das redes de
distribuição de energia elétrica nos empreendimentos de Interesse Social deixa de ser
responsabilidade das distribuidoras, a partir de janeiro do próximo ano, “o que vai gerar
grande prejuízo ao PMCMV como um todo”, alerta o presidente da CBIC, José Carlos
Martins.

Share

Tweet

Forward

Site auxilia estados e prefeituras a firmar parcerias com o
setor privado

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) conta agora com
uma página na internet que consolida informações referentes ao Programa de Apoio às
Concessões e Parcerias Público Privadas de Estados e Municípios. A ideia é ampliar a
divulgação do Programa junto aos gestores municipais e estaduais, e assim, contribuir
para a construção de parcerias locais com o setor privado na área de infraestrutura. O
objetivo é promover a ampliação dos investimentos e melhorar os serviços públicos
oferecidos à população.
A página concentra informações importantes para a relação de PPPs e concessões. Estão
disponíveis dados sobre os mecanismos de assistência técnica e financeira, regras para
padronização de documentos, sistemas de financiamento e garantias, capacitação técnica,
legislação, e regulação de contratos. Tudo para que os agentes públicos possam inscrever
os projetos no programa.
O Programa de Apoio às Concessões e Parcerias Público Privadas de Estados e Municípios
dos entes federativos busca facilitar a realização de investimentos em infraestrutura que
estão sob gestão local. Os focos principais são os setores de saneamento, resíduos sólidos,
iluminação pública e mobilidade urbana.
A iniciativa é coordenada pela Secretaria do Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI/MP),
em parceria com o Ministério das Cidades, e tem como principal pilar o 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), administrado pela Caixa
Econômica Federal (Lei 13.529/17).
O fundo apoia técnica e financeiramente a realização dos estudos de viabilidade para as
concessões estaduais e municipais, promovendo a estruturação de projetos com potencial
de melhorar a qualidade dos serviços público prestados à sociedade.

(Com informações do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
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Startup cria plataforma de gerenciamento de resíduos

Com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a NetResíduos,
Horizonte/MG, desenvolveu um

startup

de Belo

software que realiza o gerenciamento de resíduos para

obras de construção civil, indústrias e hospitais, facilitando a destinação correta do lixo
gerado. "Com o sistema de controle e gestão de dados e documentos relacionados aos
resíduos gerados, a empresa tem total controle de tudo o que gerou, para onde foram os
resíduos, quais eram estes resíduos, quem transportou, quanto custou, e toda a
documentação referente ao processo. É um sistema 100%
por computador, celular e

online que pode ser acessado

tablet", explica um dos fundadores, Henrique Ribeiro.

Para utilizar o software, o empresário aluga o sistema, no qual ele paga uma mensalidade

Netflix" dos resíduos sólidos. "Em uma

a partir de R$ 199 para utilizá-lo, uma espécie de "

obra que utiliza o sistema registramos uma economia média de R$ 40 mil, que pode ser

sentida na redução do tempo de elaboração de relatórios, na análise, na melhoria do
processo produtivo, na destinação dos resíduos", conta Ribeiro.
No início do ano, a NetResíduos e o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado
de Minas Gerais (Sinduscon-MG) firmaram parceria para oferecer às empresas associadas
condições especiais para a aquisição do software, o que deve atingir as cerca de 300
construtoras e aproximadamente 1000 obras em andamento. "Além de a destinação
correta dos resíduos ser uma exigência legal, é importante também para minimizar os
impactos ambientais e gerar redução de custos nas obras. Hoje, o setor da construção civil
é responsável por uma parcela significativa dos resíduos gerados, variando de 50% a 70%
deste volume", destaca o diretor técnico ambiental do Sinduscon-MG, Fernando Fogli.

(Com informações do Diário do Comércio Online)
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Entidades realizam campanha de doação de livros para
funcionários de construtoras em Minas Gerais

Sabe aquele livro cuja história você amou, mas agora está apenas decorando a sua
estante? Que tal doá-lo para que outras pessoas também tenham o prazer de lê-lo? Com
objetivo de incentivar a leitura entre os funcionários de suas empresas associadas, o
Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG) e o
Serviço Social da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Seconci-MG)
iniciaram uma campanha de arrecadação de livros doados.
A ideia é montar uma biblioteca durante o Dia Nacional da Construção Social (DNCS), que
será realizado no dia 18 de agosto em Betim/MG, para que os funcionários de
construtoras, assim como seus familiares possam, entre outras atividades de lazer, saúde e
cultura, levar para casa livros de diferentes temas e autores.
No ano passado, as famílias presentes no DNCS tiveram acesso a uma biblioteca com
cerca de 400 livros doados e puderam levar para casa, gratuitamente, qualquer obra que
escolhessem. A jovem Isabel Reis escolheu 20 livros. Todos os anos ela participa da
iniciativa e doa as publicações que já leu e leva novos exemplares. “Eu adoro o evento! É
muito divertido e traz muita informação! É bom para quem vem pela primeira vez e
também para quem vem sempre, já que aprendemos coisas novas!”, comenta.
Promovido nacionalmente pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), por
meio do seu Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc), e pelo Sesi Nacional, com apoio
especial do Seconci Brasil, o DNCS deste ano aproveitará seu alcance para tratar do tema
“O futuro dos nossos filhos”. A ideia é mostrar a importância da educação das crianças,
transmitindo a mensagem de que elas podem fazer a diferença na construção do País: O
Futuro dos nossos filhos é também nosso futuro como nação.
De 2007 a 2017, o mais importante evento do setor da construção – voltado à promoção
da responsabilidade social empresarial – já alcançou relevantes números. Foram realizados
aproximadamente 4 mil atendimentos a quase 790 mil trabalhadores do setor da
construção e seus familiares. Realizado anualmente em todo o País, o DNCS reúne
empresas, entidades, líderes setoriais, trabalhadores e seus familiares em um grande
evento que promove qualidade de vida por meio de ações em saúde, educação, lazer e

cidadania.
Acesse mais informações sobre essa importante iniciativa do setor da construção,
clicando aqui.

Share

Tweet

Forward

Curso capacita mulheres para a construção civil no Rio Grande
do Sul

Foto: EBC
Estimular a entrada das mulheres no mercado de construção civil como forma de renda e
também dar autonomia para reparos na casa é o objetivo da parceria entre a rede de lojas
taQi e a ONG Mulher em Construção, que realiza nos próximos dias 20 e 21 de julho
oficinas gratuitas sobre reparos na casa, hidráulica, cerâmica, alvenaria e curso de pintura.
Na sexta-feira, as participantes receberão dicas sobre soluções rápidas, eficientes e
baratas para resolver problemas como canos furados, entupimento do ralo, azulejo
quebrado e buraco na parede. A turma também vai aprender assentamento de cerâmica,
colocação de rejunte e argamassa. Além disso, será realizada uma conversa sobre a
posição e os desafios das mulheres no mercado de trabalho da construção civil e os
projetos desenvolvidos pelo poder municipal para a inserção e defesa das mulheres, a
Roda de Conversa, que ocorre às 14h, junto com a Secretaria Municipal de Cidadania e
Condim de Erechim, no Rio Grande do Sul.

No sábado, ocorrerá uma aula prática de pintura para 25 alunas inscritas na sextafeira. Como acontece em todas as edições, uma instituição é escolhida para receber as
alunas e a prática por meio de uma pintura beneficente. Em Erechim, a escolhida foi o
Centro de Referência em Assistência Social/CRAS.
A ONG Mulher em Construção tem 10 anos de atividades. O carro-chefe dessa organização
é o público feminino em situação de risco social e econômico, com mais de 4000 mulheres
beneficiadas pelo programa, formando-as para o mercado da construção civil. As oficinas e
cursos oferecidos para mulheres, gratuitos, são nas especialidades de pedreira, pintora,
azulejista, ceramista, alvenaria, eletricista e hidráulica. Ministradas por profissionais
qualificados e as aulas têm por base o aprendizado empírico, focado na prática.

(Com informações Bom Dia)
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19 de julho
Agenda Workshop 3 - Codese-DF - "O DF que a
gente quer"
Horário: 14h às 18h
Local: auditório do Sinduscon-DF - Brasília-DF
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