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Governo promete antecipar teto de R$ 1,5 mi para imóvel com
FGTS, diz CBIC

Setores da imprensa veicularam ontem e hoje (08 e 09/08) a promessa do Planalto feita
ontem (08/08) aos empresários do setor da construção civil de tentar antecipar para este
ano o aumento no valor máximo de imóveis que podem ser comprados com recursos do
FGTS para tentar alavancar a geração de empregos nos últimos meses de governo. A
princípio, o novo teto de financiamento, de R$ 1,5 milhão, começaria a valer em 1º de
janeiro de 2019. “O governo vai providenciar isso o quanto antes. A ministra interina do
Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, vai provocar o Conselho Monetário Nacional
(CMN) para debater isso na próxima reunião ou mesmo antes, se possível”, afirmou o
presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, após

reunião com o presidente Michel Temer.
Além de Temer e de Vescovi, também estavam na reunião o ministro do Planejamento,
Esteves Colnago; o ministro das Cidades, Alexandre Baldy; o ministro da Casa Civil, Eliseu
Padilha; o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun; o presidente da Caixa
Econômica Federal, Nelson Souza; e o presidente do BNDES, Dyogo Oliveira.
Confira algumas publicações no: Estadão, Isto É, UOL, Terra, Exame, Agência
Brasil e Correio Braziliense.
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Indústria da construção une esforços com outros setores
industriais na busca de soluções para reaquecer a atividade

Foto: Marcos Corrêa/PR
Entidades do setor produtivo estão atuando em conjunto para fomentar medidas que
levem ao reaquecimento da economia, e consequentemente da atividade produtiva. A
agenda estratégica em comum tem como prioridades a retomada de investimento e a
melhoria do ambiente de negócios, com vistas a estimular maior participação da iniciativa
privada. No momento em que os governos administram déficits que impedem o
investimento público, as entidades trabalham por alternativas. Essa é a síntese de
audiência concedida pelo Presidente da República Michel Temer a dirigentes industriais.
Participaram representantes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp),
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC); da Associação Brasileira de
Cimento Portland (ABCP); da Associação Brasileira da Indústria Materiais de Construção
(ABRAMAT) e outras entidades.

Após de mais de uma hora de diálogo, realizado em 6 de agosto, dirigentes demonstraram
confiança na articulação das medidas necessárias para a retomada da indústria
brasileira. O vice-presidente e diretor titular do Departamento da Indústria da Construção
(Deconcic) da Fiesp, Carlos Auricchio, se disse impressionado com a atenção dada pelo
governo ao setor, em uma reunião que contou com a presença do presidente e
diversas autoridades cujas pastas são fundamentais para dar sustentabilidade ao
desenvolvimento do setor. Para o presidente da CBIC, o governo federal deu mais um sinal
de compreensão da importância de estimular a indústria "Temos dito que a construção é a
bola da vez, um setor com grande capacidade de reação na geração de empregos, renda e
riquezas para o País", disse Martins, destacando a importância de os diversos setores da
indústria atuarem conjuntamente em torno de uma agenda de desenvolvimento para o
País.
Entre as propostas apresentadas está a manutenção do Programa Minha Casa, Minha Vida,
dando continuidade nas contratações previstas para 2018. Para isso é necessário um
aporte de R$ 5,4 bilhões do FGTS, que deve passar por análise prévia e aprovação do
Conselho Curador do FGTS, para suplementar verba atual disponível. Até julho deste ano
cerca de 230 mil unidades foram contratadas, mas sem o novo aporte os recursos serão
suficientes para garantir contratações apenas até novembro.
Quanto ao pleito do setor para garantir as contratações previstas para 2018 no faixa 1 e
garantir recursos para continuidade do programa para 2019, o ministro das Cidades
afirmou que está estudando maneiras de realizar novas seleções. A limitação orçamentária
tem sido o principal gargalo.
Nesta reunião, houve também 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.
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Congresso instala Comissão de Medida Provisória sobre o
Marco Legal do Saneamento

Foi instalada ontem (08/08) a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida
Provisória nº 844 de 2018 da MPV 844/2018 (Marco Legal do Saneamento Básico). Em
razão da redução das atividades no Congresso no período eleitoral, a eleição do presidente
e vice-presidente foi adiada e não há previsão de data para a próxima reunião.
A presidência do colegiado será ocupada por um deputado e a relatoria ficará sob
responsabilidade de um senador. Até o momento, há apenas a indicação do deputado
Hildo Rocha (MDB/MA) para presidir a comissão mista.

(Com informações da Assessoria Legislativa da CBIC)
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Sinduscon-MG prepara associados para o eSocial

O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG)
realiza no dia 6 de setembro, das 8h30 às 17h30, na sede do Sindicato, em Belo
Horizonte/MG, curso sobre o eSocial (Sistema de Controle das Obrigações Trabalhistas,
Previdenciárias e Fiscais) - versão 2.4.02. O objetivo é orientar sobre o sistema eSocial,
instituído pelo Decreto nº 8.373/214, implementado pelo Governo como ferramenta de
controle do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, contábeis e fiscais
pelos empregadores/contribuintes; estudar os pontos impactantes da legislação que
deverão ser informados no eSocial para a correta transição dos sistemas atuais para a
ferramenta; revisar os procedimentos praticados nas empresa para extinguir eventuais
erros no cumprimento das obrigações acessórias das áreas, inclusive de segurança e
medicina ocupacional; conhecer as regras legais e operacionais para gerar as informações
de acordo com o Manual de Orientação do eSocial, eliminando ou reduzindo passivos
trabalhistas e fiscais na transmissão.
O evento é direcionado a sócios de empresas, advogados, auditores internos e externos,
contabilistas, profissionais da área de RH, DP e TI, administradores, gerentes, engenheiros
e técnicos de segurança do trabalho, médicos do trabalho, consultores e demais
profissionais interessados e/ou relacionados com as rotinas das áreas trabalhista,
previdenciária, fiscal e contábil.
Para mais informações, clique aqui.
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Contrato ABNT/ABDI possibilita acesso a normas e tabelas
aplicáveis ao BIM com valor mais baixo

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) busca continuamente contribuir
para o aumento da competitividade e da produtividade das indústrias e dos produtos
nacionais, bem como para elevar as competências dos profissionais brasileiros. Para tanto,
a Agência desenvolve diversas ações articuladas e coordenadas com o governo e o setor
privado. Um dos principais eixos de atuação da ABDI é o apoio à Normatização Técnica,
especialmente para a difusão de produtos e processos inovadores.
Nesse sentido, foi firmado contrato com a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) para disponibilização de Normas e Tabelas aplicáveis ao

Building Information

Modeling (BIM), mediante o pagamento de apenas 20% do seu valor de face. Com isso, a
ABDI facilita o acesso à normalização BIM, acelera a disseminação das tecnologias para a

modelagem da construção e contribui para o avanço, a passos firmes e largos, da
modernização e da indústria da construção civil do país. Clique aqui para acessar o
catálogo de normas.
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CBCA anuncia 1º Concurso para Estudantes de Engenharia

Passarelas Modulares sobre rodovias do Dnit é o tema que será trabalhado pelos
participantes da 1º edição do Concurso para Estudantes de Engenharia, projeto
desenvolvido pelo Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA). O objetivo é aumentar
o entendimento das questões da engenharia, tais como: restrições espaciais, propriedades
do material aço, solicitações, fabricação, montagem, segurança, estética, gerenciamento e
custos. As equipes interessadas devem se inscrever entre os dias 6 de agosto e 1º de

novembro, tendo no mínimo dois e no máximo seis alunos. Os estudantes, que devem ser
orientados por um professor da mesma escola ou faculdade, são desafiados a uma
competição que complementa sua formação, com uma experiência abrangente sobre
concepção, projeto estrutural e esquema de montagem de passarelas modulares de aço ou
mista de aço e concreto.
O júri avaliará, especialmente, o correto e apropriado uso do aço, tanto nos aspectos
estruturais e estéticos, quanto nos aspectos construtivos de fabricação, transporte e
montagem. Um dos grandes destaques desse Concurso é o fato de que o projeto vencedor
poderá ser executado, tornando-se realidade a construção da passarela projetada pela
equipe vencedora, a quem serão atribuídos os respectivos créditos e direitos autorais
morais. O resultado será anunciado no dia 30 de janeiro, no site do CBCA. Para mais
informações sobre a competição acesse www.cbca-acobrasil.org.br/engenharia.
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Ademi-AM: proposta de convênio habitacional é apresentada
à reitoria da UFAM

Proposta de convênio de vendas de imóveis para funcionários públicos da Universidade
Federal do Amazonas (UFAM) foi apresentada nesta quinta-feira (09/08) durante reunião
entre o vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas
(Ademi-AM), Hélio Alexandre, o reitor da UFAM, Sylvio Puga, e o subsecretário da
Subsecretaria de Habitação e Assuntos Fundiários (Subhaf), José de Arimatéia Viana. O
convênio habitacional surgiu da parceria entre a Ademi-AM e a prefeitura de Manaus com
facilidades ao servidor público em adquirir sua casa própria. A proposta é expandir a
facilidade para outras pessoas.
Hélio Alexandre sugeriu que a proposta de convênio habitacional se estenda também a
acadêmicos da universidade, pois segundo sua avaliação pais dos alunos poderiam se
beneficiar ou estimular a casa própria dos filhos estudantes. “Os apartamentos na faixa
1,5, 2 e 3 estão sendo construídos em localizações mais próximas da cidade, e isso
permite atingir um público que também está inserido no contexto urbano de Manaus,

proporcionando a estas pessoas a oportunidade de um imóvel próprio”, disse. A proposta
será avaliada pela UFAM.
Segundo o projeto apresentado à reitoria da UFAM, a Prefeitura de Manaus deverá ficar na
organização e logística do evento, mas contará com apoio da Ademi-AM e Rimam (Redes
de Imóveis da Amazônia) na execução do projeto.
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Seconci-SP participará da MegaSipat com exames preventivos
e orientações de saúde

A 19ª edição da MegaSipat, o maior evento anual de Saúde e Segurança do Trabalho
(SST) da indústria da construção paulista, terá início na sexta-feira (10/08), em Ribeirão
Preto, e o Seconci-SP participará com ações de saúde, de caráter preventivo e educativo.
O evento é organizado pelo Sindicato da Indústria da Construção (SindusCon-SP), em
parceria com o Serviço Social da Construção (Seconci-SP), Sesi-SP e Senai-SP. As ações
seguem até 30 de novembro e a expectativa é atingir mais de 1.800 trabalhadores da
construção, que serão multiplicadores das boas práticas de SST em suas respectivas
empresas.
A equipe do Seconci-SP será responsável pelos exames preventivos – acuidade visual,
glicemia e pressão arterial – e pelo Quiz Saúde, uma dinâmica que orienta sobre temas
como higiene pessoal e geral; drogas lícitas e ilícitas; doenças sexualmente transmissíveis;
saúde do homem, da mulher e saúde mental.
“Cuidar da saúde e da segurança dos trabalhadores da construção deve ser visto pelas
empresas como investimento e não despesa. E, nesse contexto, a MegaSipat cumpre um
papel fundamental, conscientizando os participantes sobre as medidas que todos devem
adotar, para um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo”, destaca o presidente do
Seconci-SP e vice-presidente de Relações Capital-Trabalho e Responsabilidade Social do
SindusCon-SP, Haruo Ishikawa.
Além de Ribeirão Preto, a MegaSipat ocorrerá na sequência em São Paulo e nos municípios
de Bauru, Campinas, Franca, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente, Santo André, Santos,
São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.
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18 de agosto
Dia Nacional da Construção Social - DNCS 2018
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