NEWSLETTER 08/08/2018 / EDIÇÃO 6127

View this email in your browser

Setor, mola mestra do desenvolvimento: CBIC leva ao
governo propostas de ações para a geração imediata
de empregos no País

Foto: Marcos Corrêa/PR
Atendendo à demanda do presidente da República,
Michel Temer, a Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) levou hoje (08/08) ao governo
federal uma pauta com propostas estratégicas do setor
com ações que visam a geração de empregos no País,
via investimentos no setor da construção. Em reunião no

Palácio do Planalto, em Brasília, que também contou
com a participação de três ministros e dos presidentes
da Caixa Econômica Federal e do BNDES, o presidente
da CBIC, José Carlos Martins, propôs ações que terão
resultado imediato para alcançar o objetivo do governo,
como a antecipação da vigência da decisão do Conselho
Monetário Nacional (CMN) de permitir ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) financiar os
imóveis de até R$ 1,5 milhão. “O governo vai provocar o
CMN para se pronunciar se é possível essa antecipação”,
diz Martins. Foi proposto também que o orçamento de
2019 garanta recursos para que o que for contratado na
Faixa 1,5 do do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) seja
pago.
Durante a reunião, o executivo manifestou ao governo o
problema

enfrentado

pelo

segmento

de

obras

rodoviárias, com a diminuição do ritmo de obras,
resultado do aumento de 65% do preço do asfalto pela
Petrobrás para as empresas com contratos assinados
com o Dnit, que, por sua vez, só têm reajuste anual. O
ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, ficou de avaliar o
assunto.
Houve o compromisso do governo de revogar a
Resolução 823/2018, da Agência Nacional de Energia
Elétrica

(Aneel)

que

tira

das

distribuidoras

a

responsabilidade do custo da construção das obras de
infraestrutura básica das redes de distribuição de
energia elétrica nos empreendimentos de interesse
social. Também foi informado que haverá incentivo para
as empresas construtoras adquirem terrenos - com
questões que podem ser resolvidas - para construção de
conjuntos habitacionais mais próximos ao centro das
cidades.
A CBIC também manifestou preocupação com as
questões referentes ao crédito e à segurança jurídica,
no aspecto do licenciamento ambiental e da parte
trabalhista, bem como com a do Regime Especial de
Tributação (RET), para que as empresas tenham
garantia e segurança de que no próximo ano não
sofrerão aumento em suas despesas com impostos.
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SST e incentivo à formalidade no setor lideram temas de
audiência entre a CBIC e a Secretaria de Inspeção do
Trabalho, que instituirá Fórum da Construção Civil

Em audiência nesta quarta-feira (08/08), no Ministério do Trabalho, em Brasília, o
presidente da Comissão de Política de Relações Trabalhistas (CPRT) da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC), Fernando Guedes Ferreira Filho, entregou ao secretário
de Inspeção do Trabalho da SIT/MTb, Claudio Secchin, uma coletânea de materiais – guias
e vídeos orientativos – produzida pela CBIC e pelo Sesi-DN para a prevenção de acidentes
do trabalho na indústria da construção. Durante o encontro, Fernando Guedes reforçou a
parceria desenvolvida entre o setor da construção e o Ministério do Trabalho no primeiro
ciclo da CANPAT Construção (Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes na Indústria
da Construção) e a importância da sua manutenção. Aproveitou também para convidar o
secretário e sua equipe para o IV Encontro Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho na
Indústria da Construção, no dia 9 de outubro, em Brasília, que marcará o início da CANPAT
Construção - ciclo 2018/2019 - sobre o tema “Prevenção de quedas por trabalhos em
altura”.
Sobre a importância de se combater a informalidade no setor da construção, Fernando
Guedes mencionou a experiência exitosa do Paraná na constituição do Comitê de Incentivo
à Formalidade, desde 2001, que pretende ser replicada em outras localidades do País.
Como resultado da audiência, Secchin manifestou interesse em estabelecer o Fórum da
Construção Civil, que será tripartite (governo, empresários e trabalhadores) e terá como
foco o debate e as contribuições para formação de uma consciência mais elevada dos
profissionais que interagem com o setor da construção. O objetivo é ter soluções
adequadas em relação à segurança e saúde dos trabalhadores, em especial aos fatores de
aderência às normas regulamentadoras e à fiscalização, buscando um estado de gestão
em SST ideal para o setor. A primeira reunião do Fórum está prevista para o mês de
setembro e a CBIC será a representante dos empregadores.
Além do secretário, também participaram do encontro a equipe da SIT: Kleber Pereira de
Araújo e Silva, diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST);
Viviane de Jesus Forte, coordenadora-geral de Fiscalização e Projetos; Celso Amorim,

diretor do Departamento de Fiscalização do Trabalho (Defit), e José Almeida da
Coordenação-Geral de Fiscalização e Projetos (CGFIP). Pela CBIC, a assessora da
CPRT/CBIC, Gilmara Dezan.
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Setor de crédito imobiliário deverá passar por
desconcentração bancária

A

Coluna Mercado Aberto da Folha de S.Paulo desta quarta-feira (08/08) destaca que as

concessões de crédito para moradia deverão passar por uma desconcentração nos
próximos anos, e a Caixa, tradicionalmente quem mais atuava nesse mercado, dificilmente

será um líder disparado do segmento. O banco que mais emprestou para aquisição ou
construção neste ano foi o Bradesco. A Caixa está em segundo.
De acordo com a Coluna, as medidas anunciadas pelo governo no fim do mês passado
favorecem essa tendência. Os bancos poderão, a partir de 2019, escolher a qual taxa
indexar o crédito concedido, e a porcentagem do dinheiro que eles precisarão direcionar
ao Sistema Financeiro Habitacional será menor. Se a taxa Selic seguir baixa, os privados
terão outra vantagem sobre a Caixa, diz Alexandre Chaia, professor do Insper. “O dinheiro
para imóveis era quase que só o da poupança, onde a Caixa tinha um diferencial. Agora, o
natural é que os juros caminhem para um nível mais baixo, e os privados deverão
conseguir captar a um custo menor”

(Com informações da Coluna Mercado Aberto da Folha de S.Paulo)
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Caixa suspende Pró-Cotista para imóveis usados

A linha de financiamento Pró-Cotista para imóveis usados foi suspensa pela Caixa
Econômica Federal porque todo o limite destinado a essa operação em 2018, de R$ 1,4
bilhão, já foi usado. De acordo com o banco, a Pró-Cotista para imóveis novos, que tem
um orçamento de R$ 2,1 bilhões no ano, ainda está aberta. A linha só pode ser acessada
por trabalhadores com pelo menos três anos de vínculo com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).
Os beneficiados precisam estar trabalhando ou ter saldo na conta do fundo equivalente a
pelo menos 10% do valor do imóvel. Não há limite de renda. A Pró-Cotista tem tido muita
procura nos últimos anos por causa da escassez de recursos de fontes com taxas de juros
equivalentes, como a poupança.Isso fez a participação da linha no total de financiamento
imobiliário, que era de apenas 1% em 2014, saltar para mais de 10%.

(Com informações da Folha de S.Paulo)
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Desestatização no saneamento é consenso entre PT, PSDB e
Rede

Foto: Divulgação
Matéria da

Folha de S.Paulo desta quarta-feira (08/08) ressalta que a necessidade de

ampliar a participação de companhias privadas no saneamento básico é um consenso
entre os candidatos à presidência do PT, PSDB e Rede. No debate promovido pelo
Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto
(Sindcon), ontem (07/08), em São Paulo, foi unânime a defesa da necessidade de atrair
investimentos privados ao setor. Também houve crítica a atual proposta de reforma do
marco regulatório do saneamento, enviado ao Congresso Nacional como medida provisória
pelo governo de Michel Temer (MDB). A seguir as propostas dos candidatos:
Saneamento básico
PT - É preciso padronizar a regulação de saneamento pelo país, mas transferir poder à
ANA rompe o pacto federativo; é preciso buscar soluções regionais
PSDB - Governo federal pode estimular consórcios entre municípios para dar escala à
prestação de serviço
Rede - Saneamento deve ficar nas mãos dos municípios individualmente, sem soluções
regionais; governo central pode estimular criação de planos municipais
Empresas públicas e privadas
PT - É preciso atrair investimento privado, mas de forma que elas não possam ficar
apenas com cidades rentáveis, deixando locais menos atrativos economicamente sem
recursos
PSDB - Defende modelo em que empresas tenham que remunerar ativos não amortizados
de companhias públicas caso tomem seu lugar e medidas para que privadas não fiquem
apenas com "filé"
Rede - É contra proposta apresentada pelo atual governo, de obrigar municípios a
promover concorrências

Propostas e investimentos
PT - Propõe aumento dos investimentos em infraestrutura, que não devem estar
submetidos a regras de limite fiscal; defende criação de fundo de infraestrutura com 10%
de recursos de reservas internacionais (seria o equivalente a US$ 38 bilhões)
PSDB - Uso dos recursos hoje é pouco eficiente, é preciso melhorar gestão; prioridade
devem ser as obras de interesse coletivo e manutenção mais eficaz dos recursos hídricos
Rede - Sistema de saneamento pode ser autossustentado financeiramente, porque se
cobra tarifa; o que falta é planejamento, apoio e orientação

(Com informações da Folha de S.Paulo)
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Abertas as inscrições para o Inovaconstruir Experience

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Inovaconstruir Experience, iniciativa
do Sindicato das Construtoras do Estado do Ceará (Sinduscon-CE). Marcado para os dias 4
e 5 de outubro, no Teatro do Shopping RioMar Fortaleza, o Inovaconstruir Experience é o
maior evento de inovação destinado a todos os profissionais do setor da construção civil,

, startups, fornecedores e investidores.

empresários, estudantes, pesquisadores

Na programação, cerca de 20 palestras nacionais e internacionais, focadas em cases sobre
inovações em materiais, sistemas construtivos, tecnologias e métodos de gestão para as
empresas, a exemplo do

case que apresenta os detalhes da construção do World Trade

Center, complexo de torres mais alto dos Estados Unidos, em conversa a ser conduzida por
Dara Mcquillan e Mike Marcucci, da equipe de marketing do complexo; e o da Torre

Allianz, projeto da Arup Itália que emprega o bem-sucedido conceito de “sistema
modular”, que pode ser repetido de forma infinita, materializando a ideia de arranha-céu
sem limite. Na condução, o engenheiro e diretor da Arup Itália, Luca Buzzoni.
“O Inovaconstruir foi criado há três anos para proporcionar o intercâmbio dos

players

nacionais do setor da construção com as mais modernas técnicas construtivas em
destaque no mundo, disseminar a adoção de práticas inovadoras e, assim, promover a
modernização da indústria da construção brasileira”, afirma o presidente do Sinduscon-CE,
André Montenegro de Holanda.
Os ingressos, com valor promocional, podem ser adquiridos por intermédio do site
inovaconstruirexperience.com.br. A edição de 2018 conta com o patrocínio máster do
Sebrae, Sistema FIEC e Konstroi.

Prêmio Destaque BIM
Durante o Inovaconstruir Expericence haverá a entrega do Prêmio Destaque BIM. A
iniciativa do Sinduscon-CE, por intermédio de seu braço tecnológico, o INOVACON, visa o
desenvolvimento da indústria da construção civil cearense e a busca contínua por
inovação. A iniciativa abrange o estado do Ceará e se propõe a fomentar a adoção da
Modelação da Informação da Construção (BIM), a partir da disseminação de boas práticas
e do fomenta ao ensino e à pesquisa na área. As inscrições seguem até o dia 20 de agosto
de 2018, em três categorias: Construtora & Contratante, Projetistas e Academia. O edital
para participação está disponível no site inovaconstruirexperience.com.br.
Para mais informações, clique aqui.
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