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NOTÍCIAS

                                      
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LANÇA EDITAIS PARA INSCRIÇÃO DE PROJETOS 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO FEP

PROJETOS SELECIONADOS RECEBERÃO AUXÍLIO DO FUNDO PARA REALIZAÇÃO DE CONCESSÕES

Almanaque Lusofonista

O lançamento dos editais para seleção de projetos mu-
nicipais e estaduais para realização de concessões nos 
setores de iluminação pública e esgotamento sanitário, 
nesta sexta-feira (27/07) pela Caixa Econômica Federal, 
marca uma segunda etapa do Programa Federal de 
Apoio às PPPs e Concessões. Em 2014, o PAC desembol-
sou R$ 64 bilhões. A previsão orçamentária para 2019 
está em torno de R$ 17 bilhões. Como a necessidade da 
população continua crescente e o setor público perdeu 
a capacidade de investimento, essa diferença só tem 
uma forma de ser atendida que é via parceria do setor 
público com o setor privado. “A notícia foi recebida com 
bons olhos, pois essas primeiras ações começam a ma-
terializar uma demanda de mais de dois anos da CBIC”, 
destaca o presidente da Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC), José Carlos Martins.

“Essa etapa é de vital importância para o pro-
grama”, menciona o presidente da Comissão de 
Infraestrutura – COP da CBIC, Carlos Eduardo Lima 
Jorge. Na primeira etapa, foram selecionados ape-
nas seis projetos-pilotos municipais, que já estão 
em andamento e que serviram como base para a 
ampliação do programa.

Os editais de Iluminação Pública e de Esgotamento 
Sanitário apresentam os critérios de seleção e de 
priorização das propostas, incluindo cronograma 
de atividades, conforme diretrizes definidas pelo 
Conselho Gestor do Fundo de Estruturação de 
Projetos (FEP), integrado por representantes dos 
Ministérios da Casa Civil, do Planejamento, da 
Fazenda e das Cidades.

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/desenvolvimento/parcerias-publico-privadas/apoio-as-concessoes/edital_chamamento__iluminacao_publica_final.pdf
https://www.dropbox.com/s/e5z0mjpnftxtccj/Edital_chamamento__Esgotamento_Sanitario_Final%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e5z0mjpnftxtccj/Edital_chamamento__Esgotamento_Sanitario_Final%20%281%29.pdf?dl=0
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“Nessa nova etapa, poderão se habilitar cerca de 310 
municípios (com mais de 100 mil habitantes). As duas 
áreas escolhidas (Iluminação Pública e Esgotamento 
Sanitário), além da importância social e econômica, 
apresentam a facilidade de já disporem de tarifas e 
taxas, o que sem dúvida facilita a estruturação de proje-
tos”, menciona Lima Jorge.

A previsão de aporte do FEP, a curto prazo, é de cerca 
de 100 milhões, porém esse valor pode aumentar bas-
tante através da participação de bancos e organismos 
multilaterais de investimento, que já têm manifestado 
interesse ao governo federal.

As prefeituras municipais, empresas regionais e gover-
nos estaduais poderão encaminhar propostas no perío-
do de 1 a 22 de agosto, por meio do sistema eletrônico 
de seleção – Selecon, disponível no endereço http://
www.planejamento.gov.br/apoioasconcessoes.
 
O resultado da seleção deve ser anunciado no dia 12 de 
setembro, com previsão de contratação dos estudos 
ainda para este ano.

 “Com a grave retração de investimentos públicos – que 
deve perdurar até 2020 – essa iniciativa deve represen-
tar importantes oportunidades para as construtoras, 

sobretudo as de pequeno e médio portes, tendo em vis-
ta a perspectiva de estruturação de vários projetos de 
médio porte”, ressalta Lima Jorge.
 
SOBRE O FEP 

O apoio federal às concessões busca viabilizar a 
realização dos investimentos em infraestrutura nos 
municípios, principalmente nos setores de saneamen-
to, resíduos sólidos, iluminação pública e mobilidade 
urbana.
 
Para implementar a política, foi formulado um novo 
aparato legal, com a edição da Medida Provisória nº 
786/2017, convertida na Lei nº 13.529/2017 e regulamen-
tada pelo Decreto nº 9.217/2017.
 
Por tais normativos, fica a União autorizada a par-
ticipar do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desen-
volvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Públi-
co-Privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios (FEP), no limite de até R$ 180 milhões.
 
Nesse sentido, o FEP, cujos recursos poderão advir do 
Orçamento Geral da União, é administrado pela Caixa 
Econômica Federal e deverá apoiar entes subnacionais 
na estruturação de projetos de concessões.
 
Nos termos do artigo 5º da Lei 13.529/2017, a contratação 
do agente administrador do Fundo – Caixa – poderá se 
dar por meio de dispensa de licitação, por entidades da 
Administração Pública federal, estadual, distrital e mu-
nicipal, direta e indireta, para desenvolver, com recursos 
do fundo, as atividades e os serviços técnicos necessári-
os para viabilizar a licitação de projetos de concessão e 
de parceria público-privada.
 
Até o momento já foram empenhados R$ 50 milhões no 
FEP e, para iniciar as atividades do Fundo e permitir a 
estruturação de suas rotinas operacionais, foram con-
tratados projetos-pilotos nas áreas de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário e de resíduos sólidos 
urbanos, em 16 municípios. 

Clique aqui para acessar os editais, publicados pela 
Caixa, agente operadora do Fundo Federal de Apo-
io à estruturação ao desenvolvimento de projetos de 
concessões e Parcerias Público Privadas (PPP) - FEP, no 
Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira.

José Carlos Martins, presidente da CBIC

PH Freitas/CBIC

http://www.planejamento.gov.br/apoioasconcessoes
http://www.planejamento.gov.br/apoioasconcessoes
http://www.planejamento.gov.br/noticias/caixa-e-mp-publicam-editais-de-chamamento-publico
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INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO COMEMORA DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES DE TRABALHO

APESAR DA REDUÇÃO DO NÚMERO DE OCORRÊNCIAS, COMBATE AO ACIDENTE DE TRABALHO 

É TEMA ESTRATÉGICO DO SETOR, QUE LUTA POR “ACIDENTE ZERO”
PH Freitas/CBIC

Ao celebrar o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes 

de Trabalho nesta sexta-feira (27/07), o setor da 

construção reforça a importância de ações como a 

da Campanha Nacional da Indústria da Construção 

– CANPAT Construção para a redução do número de 

acidentes no setor e salienta que prevenir não deve 

ser visto como custo e sim investimento. “É muito 

mais caro remediar os danos econômicos e sociais 

gerados por acidentes de trabalho, do que prevenir”, 

diz o presidente da Comissão de Política de Relações 

Trabalhistas (CPRT) da Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC), Fernando Guedes Ferreira Filho. 

“Caro para o empregador que, após um acidente, per-

de produtividade, paga tratamentos e indenizações, 

vê sua equipe entristecida e desmotivada, e caro para 

o empregado, que pode ver restrita a sua capacidade 

de trabalho e sua convivência com amigos e familiares, 

ter sua saúde debilitada e perder qualidade de vida”, 

completa. 

Há anos a indústria da construção vem trabalhando 

para criar a cultura de prevenção. “O setor busca levar 

para as empresas e os trabalhadores a consciência 

da prevenção. Não adianta atuar na consequência. É 

a prevenção que vai diminuir o número de acidentes”, 

destaca o diretor de Políticas e Relações Trabalhistas 

do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distri-

to Federal (Sinduscon-DF), Izidio Santos.
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Fernando Guedes Ferreira Filho, presidente da Comissão de Política de Relações 
Trabalhistas (CPRT) da CBIC

Izidio Santos, diretor de Políticas e Relações Trabalhistas do Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF)

DivulgaçãoPH Freitas/CBIC

“Investir em segurança dá lucro às empresas”, enfatiza 

o presidente do Serviço Social da Construção Civil do 

Estado de São Paulo (Seconci-SP) e vice-presidente de 

Relações Capital-Trabalho e Responsabilidade Social do 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de 

São Paulo (SindusCon-SP), Haruo Ishikawa, lembrando 

que “as empresas brasileiras também estão investindo 

muito na qualificação, capacitação e treinamento na 

área de Segurança e Saúde no Trabalho”. 

 

QUEDA NO NÚMERO DE ACIDENTES

Segundo dados do Anuário Estatístico do Ministério 

da Previdência Social, a construção civil registrou uma 

queda significativa de 20% no número de acidentes 

em 2016 (34.809), se comparado a 2015 (43.334). 

No ranking das atividades econômicas, o segmento 

construção de edifícios ocupa o 4º lugar no registro de 

acidentes e o de construção de rodovias e ferrovias o 

17º lugar. Os maiores incidentes no setor estão relacio-

nados a choque elétrico, queda e soterramento. 

Para a CPRT/CBIC, o combate a essas ocorrências 

merece uma atuação conjunta: o empregador deve 

aplicar corretamente os procedimentos e as normas de 

segurança previstos na legislação e o empregado deve 

usar corretamente seus equipamentos. Até porque, 

mesmo sem levar em consideração a redução do 

número de empregados em consequência da crise 

econômica nacional, “o número de acidentes ainda 

é inaceitável”, destaca Fernando Guedes. “A meta 

do setor da construção é acidente zero”, defende.

INICIATIVAS DO SETOR

O combate ao acidente de trabalho é tema es-

tratégico na agenda da indústria da construção. 

Várias são as iniciativas do setor da construção em 

busca dessa redução. Uma das principais ações da 

CBIC para combater a informalidade e fomentar a 

segurança, saúde e o bem estar do trabalhador 

da construção, realizada em conjunto com os 

principais atores de Segurança e Saúde do Tra-

balho (SST) – Sesi, Serviços Sociais da Indústria da 

Construção (Seconcis) e Ministério do Trabalho 

(MTb) –, é a CANPAT Construção, que visa induzir 

ainda mais a redução da incidência desses acidentes 

e tornar o ambiente mais produtivo e seguro. 

A campanha é realizada por meio de eventos re-

gionais de mobilização. Seu objetivo é conscientizar 

empresários e trabalhadores e estimular o diálogo 

com integrantes da Fiscalização do Trabalho, 

disseminando informações e um conjunto de ações 
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para que se combata o acidente. “A melhor forma de 

promover saúde e segurança no trabalho é informar 

e conscientizar empregados e empregadores sobre 

a importância de seguir as regras estabelecidas, 

assim como disseminar boas práticas que possam ser 

replicadas”, reforça Fernando Guedes, destacando 

que esse é o propósito da CANPAT Construção ao 

difundir as melhores práticas utilizadas no setor, os 

programas que deram certo, os produtos desen-

volvidos pela CBIC e pelo Sesi Nacional, que ajudam 

a combater a incidência de acidentes e doenças 

ocupacionais, além de ter o Ministério do Trabalho 

orientando os empregadores sobre as consequências 

e penalidades das ocorrências. 

Ao longo dos últimos anos, a CPRT/CBIC também 

tem desenvolvido ações em prol da prevenção de 

acidentes e doenças ocupacionais, que podem con-

tribuir para a construção do Sistema de Gestão para 

Segurança e Saúde no Trabalho (SGSST) das empre-

sas, além de ferramentas, como a do Simulador de 

Custo de Acidentes, vídeos orientativos e programas 

de gestão em SST para administração e operação 

de atividades nos canteiros de obras, e manuais e 

guias sobre temáticas específicas para Segurança 

e Saúde no Trabalho. Todos esses materiais estão 

disponíveis para consulta e download no site da CBIC, 

no link: http://www.cbic.org.br/relacoestrabalhistas/

publicacoes/

Representando o setor, a entidade participa ativa-

mente de comitês que tratam de normas de SST no 

âmbito do Ministério do Trabalho (MTb) – como no 

Comitê Permanente Nacional (CPN), que discute a 

revisão da NR-18, que trata das Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – e 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

Ao longo dos anos, o setor tem buscado soluções 

para a prevenção de acidentes e a criação de am-

bientes cada vez mais seguros e saudáveis para o 

SETOR DA CONSTRUÇÃO REGISTRA MENOS OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES EM 2016, SEGUNDO 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA

 Em 2016 foram registradas 12.227 ocorrências de acidentes de trabalho no segmento de construção de 
edifícios, sendo que apenas 9,13% não tiveram anotação de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Também 
houve baixa incidência de doenças de trabalho, com 169 ocorrências, pouco mais de 1,38% do total.

 O segmento de Obras de Infraestrutura registrou 11.293 ocorrências de acidentes de trabalho em 2016. Desse 
total, 82,04% foram classificados como típicos. Em 16,85% não houve emissão do CAT correspondente e 1,11% foi 
relativo a doenças do trabalho.

 O segmento de Serviços Especializados para Construção reduziu para 5.942 acidentes de trabalho em 2016, 
quando foram registrados 96 casos classificados como de doença de trabalho. Entre 2008 e 2013 o número de 
registros sem emissão de CAT vinculados ao segmento se situava na casa dos 3000 casos/ano. Pelo segundo ano 
consecutivo, o registro de casos sem a emissão de CAT ficou próximo a casa das 550 ocorrências ano, o que pode 
indicar uma redução da informalidade. Ao longo do período analisado (2008 a 2016) houve uma redução de 4,42% 
ao ano no número total de acidentes de trabalho no segmento.

Haruo Ishikawa, presidente do Seconci-SP e vice-presidente de Relações Capi-
tal-Trabalho e Responsabilidade Social do SindusCon-SP

Divulgação
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trabalhador. Com esse objetivo foram criados os 

Serviços Sociais da Construção (Seconcis) em diver-

sas unidades da Federação, que realizam mais de 2 

milhões de atendimentos preventivos em segurança e 

saúde do trabalhador por ano. O segmento é o único 

a promover assistência aos trabalhadores, totalmente 

subsidiada pelos empresários da construção. 

Outra conquista, resultado do acordo de governança 

assinado em 2012 entre a CBIC, o Sesi Nacional e o 

Serviço Social da Indústria da Construção Civil (Seconci 

Brasil), é a do Programa Nacional de Segurança e Saúde 

no Trabalho para a Indústria da Construção (PNSST-IC). 

O PNSST-IC é um programa de inovação tecnológica 

em SST. Seu principal objetivo é contribuir para a 

eliminação ou redução do número de doenças e 

acidentes no trabalho na indústria da construção, 

com ênfase nos acidentes fatais e incapacitantes. Por 

meio dele, vários guias e vídeos orientativos já foram 

produzidos e têm sido disseminados durante a CANPAT 

Construção, por meio do Sesi Nacional. 

IMPACTOS DO ESOCIAL NA SAÚDE E SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

Com a entrada em vigor do Sistema de Escrituração 

Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Tra-

balhistas (eSocial), a partir de janeiro de 2019 todas as 

empresas estarão obrigadas a comunicar ao governo, 

de forma unificada e eletrônica, as rotinas de SST como 

comunicações de acidente de trabalho. 

A CBIC tem alertado as empresas do setor sobre a im-

portância de entenderem o sistema e se prepararem 

para os custos que terão com tecnologia da infor-

mação, pessoas e processos, necessários para garantir 

sua aplicação e evitar multas.

A plataforma Sesi Viva Mais, voltada para a gestão de 

dados pode ser vista como uma solução de baixo custo 

para auxiliar as médias e pequenas empresas do setor 

no cumprimento do eSocial. 

DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE 

TRABALHO 

Há 46 anos o Brasil deu um passo importante na valori-

zação dos seus trabalhadores. 

Na década de 70, o País atravessava um período frágil 

em relação à segurança e saúde dos trabalhadores, 

com elevados números de acidentes no trabalho. Para 

se ter uma ideia, o Brasil era conhecido como o campeão 

mundial de Acidentes do Trabalho. Com pouco mais de 

10 milhões de trabalhadores formais, foram registrados 

mais de 1,5 milhão de acidentes e cerca de 4 mil mortes 

por ano. 

Em 27 de julho de 1972, o Ministério do Trabalho regu-

lamentou a formação técnica em Segurança e Medici-

na do Trabalho e tornou obrigatória a existência do 

Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do 

Trabalho (SESMT) nas empresas, o que tornou o País 

pioneiro na iniciativa de ter um serviço obrigatório de 

segurança e medicina do trabalho. A data passou a ser 

celebrada como o Dia Nacional de Prevenção de Aci-

dentes de Trabalho.

6
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DNCS:  TEMA DA CAMPANHA DE 2018 É "O FUTURO DOS NOSSOS FILHOS"

OBJETIVO CONSCIENTIZAR O SETOR SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO ATIVA 

NA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS QUE CONSTRUIRÃO O FUTURO DO BRASIL

Divulgação

Com o tema “O Futuro dos Nossos Filhos”, o Dia Na-
cional da Construção Social (DNCS) de 2018 ocorrerá 
simultaneamente em 27 localidades no dia 18 de 
agosto. Promovido nacionalmente pela Câmara Bra-
sileira 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 mostrar 
a importância da educação das crianças, transmitin-
do a mensagem de que elas podem fazer a diferença 
na construção do País. “É consenso afirmar que o 
futuro do País está nas mãos dos jovens. Os caminhos 
que a sociedade tomará estão relacionados com 
as opções que fazemos desde cedo, por isso o tema 

escolhido tem tanta importância nos dias de hoje”, 
afirma o presidente da CBIC, José Carlos Martins.

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 3.920.630 aten-
dimentos 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 ci-
dadania.
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MANAUS  

Em Manaus, os trabalhadores da construção civil 

e seus familiares terão acesso a serviços de saúde, 

lazer e cidadania no período de 9h às 14h, no Clube 

do Trabalhador do Sesi. Para tornar esse dia ainda 

mais exclusivo ao setor, no período de 2 de julho a 10 

de agosto, o Sinduscon-AM e Seconci-Manaus, orga-

nizadores do evento na cidade, vão realizar inscrições 

prévias destinadas aos trabalhadores de suas asso-

ciadas e seus familiares.

A inscrição é feita pela empresa e requer os seguintes 

dados: nome completo do(a) trabalhador(a), função, 

RG e telefone. O Formulário de Inscrição devidamente 

preenchido deverá ser enviado até o dia 10 de agosto 

2018 para o e-mail: dncs@seconci-manaus.org.br

De acordo com a superintendente do Seconci 

Manaus, Alair Paula, cada empresa deverá delegar 

um funcionário para reunir as informações dos 

trabalhadores que desejarem participar do evento. 

“Contamos com o apoio das equipes de RH e técnicos 

de segurança do trabalho para que sensibilizem os 

trabalhadores sobre a importância da participação 

deles com a família, e também divulguem os serviços 

oferecidos no Dia Nacional”, explicou.

Após o envio do formulário de inscrição serão 

entregues no escritório da empresa ou canteiro 

de obras as pulseiras de identificação para cada 

trabalhador inscrito e seus familiares. Já estão 

confirmados para este evento serviços de corte de 

cabelo, esmaltação de unhas, consultas médicas, 

vacinação, oficinas de esportes como: balé, futsal, 

handebol, dança e o IV Torneio de Futsal do DNCS. 

Para outras informações acesse o site http://www.

seconci-manaus.org.br/dncs2018.

PELOTAS

O Sindicato da Indústria da Construção e Mobiliário 

(Sinduscon) de Pelotas e Região iniciou nesta 

semana as visitas em canteiros de obras visando 

mobilizar os trabalhadores para participarem de 

um dia de lazer, cultura e cuidados com a saúde. 

Em Pelotas, o evento será das 13h30 às 18h, no 

Parque do Sesi- prolongamento da avenida Benito 

Gonçalves.

SÃO LUÍS

Em São Luís, também já estão confirmados diversos 

1.      Anápolis/GO
2.     Belém/PA
3.     Belo Horizonte/MG
4.     Blumenau/SC
5.     Boa Vista/RR
6.     Brusque/SC
7.      Cuiabá/MT
8.     Curitiba/PR
9.      Fortaleza/CE
10.    João Pessoa/PB
11.     Joinville/SC
12.    Cascavel/PR
13.    Londrina/PR
14.    Macapá/AP

15.    Maceió/AL
16.    Manaus/AM
17.     Maringá/PR
18.    Mossoró/RN
19.    Natal/RN
20.   Pelotas/RS
21.     Porto Velho/RO
22.    Rio Branco/AC
23.    Rio de Janeiro/RJ
24.    Santa Rosa/RS
25.    São Luis/MA
26.    Teresina/PI
27.     Volta Redonda/RJ

As cidades participantes são:
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serviços. Na área de saúde, os trabalhadores terão 

acesso a consultas com clínico geral, pediatra, gine-

cologista e dentista, bem como avaliação de massa 

corporal, aferição de pressão arterial e orientação 

nutricional. No setor de estética e beleza, corte de 

cabelo, maquiagem, limpeza de pele e design de so-

brancelha. Na área de cidadania, emissão de carteira 

de trabalho, RG, CPF, 2ª via da carteira de motorista, 

orientação ao consumidor e consultoria jurídica. Em 

educação, destaque para as oficinas ministradas pelo 

Sesi, Senai, Sesc, Vale e Cemar. Para o esporte e lazer, 

atividades como futebol e uma vasta programação 

infantil. Além de todos esses serviços gratuitos, ainda 

serão realizadas durante toda a ação apresentações 

culturais, sorteio de brindes e o tão disputado show 

de talentos.

JOÃO PESSOA

João Pessoa é mais uma cidade que recebe no dia 18 

de agosto a edição do Dia Nacional da Construção 

Social, quando serão realizadas ações de lazer, 

saúde, cidadania e educação voltada à família do 

trabalhador da construção civil. Promovido pela 

CBIC, em conjunto com o Sesi Nacional, o evento é 

executado pela Sindicato Nacional da Indústria da 

Construção de João Pessoa.

A partir das 7 horas começa o Torneio de Futebol, com-

petição que atrai grande número de participantes 

pois envolve equipes de colaboradores de várias 

empresas que disputam o troféu e o título de melhor 

atleta. Outro lazer ofertado e bastante concorrido é 

o banho de piscina, seguido dos brinquedos infláveis. 

No clima de diversão, as crianças também recebem 

picolés, pipocas e algodão doce. Completando a 

festa, terá música ao vivo.

Haverá oferta de oficinas artesanais com tiaras e 

chaveiros, bem como a do Programa Cozinha Brasil, 

com orientações nutricionais. Já na área de saúde, 

os participantes terão oficina de saúde do homem e 

da mulher, espaço zen e espaço beleza, bem como 

consulta cardiológica.

Toda programação vai das 8h até às 17h. Não perca!

CASCAVEL

 

Realizado pela sétima vez em Cascavel (PR), o DNCS 

2018 é a oportunidade do trabalhador da construção 

civil e seus familiares mais próximos terem um mo-
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mento só deles: de diversão, de cuidado com a saúde 

e de valorização da cidadania. O evento inicia às 9h 

e prossegue até 17h, com direito a almoço e lanches, 

tudo gratuito. Para a coordenadora do Comitê de 

Ação Social e Cidadania (Casc) do Sinduscon Paraná 

Oeste, Maria Estela Domingues, essa é a hora de os 

trabalhadores celebrarem e ampliarem a autoestima 

e valorizarem ainda mais as pessoas de seu convívio 

mais próximo. “O capital mais valioso de uma empresa 

é o seu corpo de colaboradores”, destaca Maria Estela.

A edição deste ano deve reunir um público de 1,8 

mil pessoas no Centro de Convenções e Eventos de 

Cascavel. A expectativa é de que cerca de 12 mil aten-

dimentos sejam realizados durante todo o dia. No 

momento, a fase é de captação de brindes e detalha-

mento/preparação das atrações artísticas. O DNCS é 

realizado pelo Sinduscon Paraná Oeste, em parceria 

com a CBIC, SesiI/Senai e outros 39 parceiros (sendo 13 

patrocinadores e dois apoiadores).  

Uma das atrações é a realização de mais uma etapa 

do programa Território Cidadão, desenvolvido pela 

Prefeitura de Cascavel e que consiste em oferecer 

acesso a serviços públicos a quem mais precisa. Além 

disso, o público terá acesso a praça de alimentação, 

cuidados com a aparência, exames médicos, parque 

de diversões, torneios esportivos, apresentações 

artísticas e outras iniciativas.

CURITIBA

 

Em Curitiba, o Sinduscon Paraná recebe os tra-

balhadores da construção civil, das 9h às 14h, para 

um dos maiores eventos sociais do Brasil. O evento da 

capital paranaense será no Sesi da CIC e terá diversas 

atrações programadas: gincana para toda a família, 

concurso de pintura, orientação de saúde, oficina de 

robótica, sorteio de brindes e prêmios em dinheiro, 

além de um almoço especial para toda a família.

 

Como já é tradicional todos os anos, haverá o Con-

curso Mascote da Construção, que premiará a melhor 

caracterização de trabalhador do setor, com prêmio 

especial.

 

Para participar do almoço é necessário reservar 

ingressos pelo telefone (41) 3051-4355 e retirar direta-

mente no local, no dia do evento, entre 9h e 10h. Mais 

informações pelo telefone (41) 3051-4355 ou e-mail 

assistentesocial@sindusconpr.com.br

 

Empresário, a mobilização dos funcionários em todo 

o país é fundamental para o sucesso do evento. Não 

deixe de participar. Contamos com a sua participação 

e colaboração!

A cobertura completa do evento será feita pela CBIC 

e por todos os sindicatos participantes. Aguarde!
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A IMPORTÂNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS COM A REFORMA TRABALHISTA

FERNANDO GUEDES FERREIRA FILHO, presidente da Comissão de Política de Relações Trabalhistas (CPRT) da CBIC

PH Freitas/CBIC

ARTIGO DO ESPECIALISTA

Com a correta valorização das negociações coletivas, 
a Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 (a chamada 
“reforma trabalhista”), ao acrescentar os artigos 611-A 
e 611-B à CLT, confere às convenções e acordos cole-
tivos força normativa que se sobrepõe à legislação, 
naquilo que não contrariar os direitos fundamentais 
do trabalhador.

No caso dos acordos coletivos, firmados diretamente 
entre empresas e sindicatos laborais, a legislação vai 
além e a eles garante poder regulatório superior até 
mesmo ao das convenções coletivas, conforme a re-
dação dada ao artigo 620 da CLT.

Diante disso, muito tem se questionado sobre qual 
será o papel das convenções coletivas nesse novo 
tempo. Nos últimos meses, diversas análises trazem 
conclusões precipitadas sobre os dados que indicam 
uma diminuição no número de convenções firmadas. 

Muitos veem o seu fim, já que a elas estaria reservado 
um lugar periférico nas relações de trabalho.

Certamente não é essa a realidade.

Se há uma diminuição do número de convenções 
coletivas, esta é momentânea e ocorre porque as 
entidades, especialmente as dos trabalhadores, 
estão em adaptação ao novo momento trazido pela 
Reforma Trabalhista, buscando soluções para o seu 
funcionamento e financiamento das suas atividades. 
A indefinição sobre a questão temporal da aplicação 
das regras, a ultratividade e outras normas trazidas 
pela Reforma Trabalhista também geram dúvidas nos 
negociadores.

Não obstante os problemas de ajuste às novas regras, 
a Reforma Trabalhista não retirou dos sindicatos, 
profissionais e empresariais, a prerrogativa de firmar 
convenções coletivas de trabalho, com abrangência 
para toda a categoria, na base territorial das enti-
dades. Nem poderia fazê-lo, uma vez que se trata de 
uma determinação constitucional.

Em setores estratificados, como o comércio e a 
construção civil, as convenções coletivas têm e terão, 
mais do que nunca, importância singular na vida de 
empresas e trabalhadores.

De fato, nesses setores há uma forte participação de 
pequenas e médias empresas, com a utilização inten-
siva de mão de obra. Para essas empresas, poderá ser 
difícil a formatação de um acordo coletivo específico 
para a sua atividade, seja pela falta de estrutura para 
tanto, seja por estarem em uma situação de inferiori-
dade perante o sindicato laboral, considerando sua 
atuação isoladamente.

Daí vem a importância das convenções coletivas. 
Organizados em sindicatos empresariais, os empre-
gadores podem negociar, com a força da união, a 
uniformização de condições de trabalho que atendam 
a toda a categoria econômica e à profissional. Dessa 
forma, garante a paz social, uma vez que:
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a)      Permite a equalização de salários e benefícios prati-
cados na região;

b)     Facilita a definição de preços e elaboração de 
orçamentos de serviços, uma vez que os parâmetros são 
previstos em um instrumento comum. Na mesma linha, 
permite negociação de ajustes contratuais com base em 
critérios objetivos;

c)     Uniformiza a atuação do tratamento que os subcon-
tratados dão a seus empregados, garantindo estabilidade 
e segurança nos contratos;

d)     “Despersonaliza” as negociações, pela participação 
do sindicato empresarial.

Além disso, a convenção coletiva garante a aplicação das 
regras em um universo muito maior de empresas e tra-
balhadores, por ter abrangência em toda a base territorial 
dos sindicatos empresarial e profissional. Assim, é vanta-
josa para os sindicatos de trabalhadores, uma vez que se 
verifica maior efetividade do que a celebração de acordos 

com centenas, ou até milhares de empresas envolvidas, 
para a determinação de regras que são comuns a todos.

A existência de convenção coletiva não impede que a 
empresa, naquilo que é particular a ela e a seus tra-
balhadores, procure o sindicato profissional para firmar 
acordo coletivo específico. Os dois instrumentos não 
são excludentes. Ao contrário, são complementares. A 
convenção coletiva é um parâmetro para a celebração 
dos acordos, quando for o caso. As partes terão um bali-
zamento normativo mínimo para pautar as negociações, 
o que dará segurança e um melhor direcionamento para 
as deliberações.

Quanto ao conteúdo dos acordos coletivos, já existem 
manifestações de que terá que ser harmonizado com a 
convenção coletiva, caso existente, e com o arcabouço 
legal trabalhista. Seguramente o Judiciário se manifestará, 
quando se terá maior clareza acerca dessa situação. 
Até lá serão as convenções coletivas que garantirão o 
necessário equilíbrio nas relações de trabalho dos setores 
envolvidos.

http://seguroscbic.com.br
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EXPEDIENTE:
Presidente da CBIC: José Carlos Martins
Equipe de Comunicação:
Doca de Oliveira – coordenacao.comunicacao@cbic.org.br 
Ana Rita de Holanda – jornalista@cbic.org.br
Sandra Bezerra – comunica@cbic.org.br
Paulo Henrique Freitas de Paula – arte@cbic.org.br

Projeto Gráfico: Radiola
Diagramação: Paulo Henrique Freitas de Paula
Telefone: (61) 3327-1013

AGENDA

27 de novembro
TROFÉU INCORPORADOR DO ANO 

E O PERFIL IMOBILIÁRIO 2018
Local: Salão Azul do Club e Curitibano, 

no Água Verde, em Curitiba

 Inscrições até 31 de agosto de 2018
PRÊMIO CBIC DE INOVAÇÃO E 

SUSTENTABILIDADE - 
O FUTURO É COM VOCÊS
Clique aqui e se inscreva.

08 de novembro

REUNIÃO DO CONJUR/CBIC 
Local: auditório do Sinduscon-PR - Rua João 

Viana Seiler, 116 - Parolin, Curitiba, Paraná

09 de novembro

 III SEMINÁRIO CONJUR – IMPACTOS DA 
INTERFÊNCIA DO PODER PÚBLICO NA 

ATIVIDADE EMPRESARIAL 
Horário: 8h às 18h30 

Local: auditório do Sinduscon-PR  - Rua João 
Viana Seiler, 116 - Parolin, Curitiba, Paraná

30 e 31 de agosto
BIM EXPERIENCE 2018 

Local: Hotel Maksoude Plaza - São Paulo

1 a 3 de agosto
CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE 

E SEGURANÇA NO TRABALHO
Local: Centro Convenções do Centro 
Universitário SENAC - Santo Amaro

São Paulo, Brasil

CBIC DADOS

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)/ Ministério do Trabalho.   
Obs.: Dados acumulados  de janeiro a junho e também o  acumulado em 12 meses: série com ajustes.  

Construção Civil - Saldo na geração de vagas com carteira assinada
(Saldo = admitidos - desligados)

Nível geográfico Junho/2018 Acumulado jan-junho/18
Acumulado em 12 meses 

(jul/17 - jun/18)

Total Brasil -934 42.521 -30.157

Regiões

Norte 2.482 827 -2.372

Nordeste -1.333 2.399 -4.457

Sudeste -1.185 19.651 -20.946

Sul -2.245 9.794 -3.736

Centro-Oeste 1.347 9.850 1.354 

Regiões Metropolitanas

Belém -153 -1.494 -1.118

Fortaleza 192 754 165 

Recife -439 -1.377 -1.693

Salvador -379 -909 -2.151

Belo Horizonte 567 11.379 7.483 

Rio de Janeiro -956 -6.091 -11.757

São Paulo -398 5.558 -6.031

Curitiba -641 732 -3.761

Porto Alegre -853 1.534 995 

http://www.cbic.org.br/premioinovacaoesustentabilidade/login.php

