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Dia Nacional da Construção Social beneficia mais de 163 mil
trabalhadores e familiares da indústria da construção 

Em mais um dia especial, a Indústria da Construção comemora os mais de 163 mil
atendimentos realizados neste sábado (18/08) para mais de 50 mil trabalhadores do setor
da construção e o de seus familiares, em 26 localidades do País, durante a 12ª edição do
Dia Nacional da Construção Social (DNCS). Neste ano, a CBIC mobilizou o setor para a
campanha O Futuro dos Nossos Filhos, para mostrar a importância de investir nos filhos,
na família e na educação para a construção de um País melhor. “O DNCS quis mostrar o
valor da proximidade entre pais e filhos e que investir neles é a forma de contribuirmos
para a construção de uma grande nação”, enfatiza o presente da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins.  
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“Emocionante participar desta grande festa da cidadania! A cada ano reafirmamos a
importância deste evento de confraternização entre as famílias dos trabalhadores e as
empresas do setor! A escolha do tema de 2018, que se propôs envolver pais na educação
de seus filhos, foi extremamente Feliz! ”, destacou a presidente do Fórum de Ação Social e
Cidadania (Fasc) da CBIC, Ana Claudia Gomes. 
 
O maior evento de responsabilidade social do setor da construção foi promovido pela
CBIC, por meio do seu Fasc, e pelo Sesi Nacional, com apoio especial do Seconci-Brasil e
patrocínio nacional do Conselho Nacional do Sesi. Para o sucesso da ação, o setor também
contou com a participação de 708 parceiros locais e 4.895 voluntários. Os números
fechados até o momento podem ser conferidos a seguir:
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Trabalhadores da construção civil participam de serviços e
lazer no Dia Nacional da Construção Social em Fortaleza

O Dia Nacional da Construção Social (DNCS) de 2018 levou mais do que serviços aos
trabalhadores da construção civil e suas famílias. Qualidade de vida e autoestima também
integraram a programação dessa edição em Fortaleza (CE). Com foco em cidadania, o
DNCS contabilizou 1008 atendimentos em Nutrição, Educação Física, Farmácia,
Enfermagem, barbearia, corte de cabelo, troca de lâmpadas, banho de piscina,
massoterapia, medições de glicemia e pressão arterial, consulta médica com clínico geral,
avaliação bucal, aplicação de flúor, além de aula de dança, apresentações musicais e
interação. 
  
Para o trabalhador da construção civil João Paulo, “esse tipo de ação social deve ser feita
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mais e mais vezes, pois é uma felicidade para nós, trabalhadores, poder participar de bons
serviços gratuitos como esse que o sindicato oferece”. Ele e a família cortaram cabelo,
mediram pressão, peso e altura, e conversaram com o nutricionista. 
  
É no serviço de nutrição que a voluntária e estudante da Faece, Daniele, trabalhou hoje.
Ela conta que a “ação é relevante para abrir os olhos da comunidade em relação ao
cuidado com o peso e a alimentação, oferecendo qualidade nos serviços e proporcionando
acesso à saúde e bem-estar”. 
  
Nos últimos cinco anos a iniciativa, que já faz parte do calendário anual dos trabalhadores
da construção e suas famílias, realizou mais de 300 mil atendimentos. 
  
Realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-
CE) no Sesi Parangaba, em parceria com o Sesi, a iniciativa ocupou toda a manhã deste
sábado (18/08) e reuniu os seguintes apoiadores: Faece, Fafor, OAB-CE, Uniodonto,
Polícia Militar do Ceará, Instituto Mix, GPA (Grupo de Proteção Animal) e Enel. 
  
O Dia Nacional da Construção Social (DNCS) é realizado simultaneamente em 26 localidades

do País, com a promoção da CBIC, por meio do seu Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc),

e pelo Sesi Nacional, com apoio especial do Seconci-Brasil e patrocínio nacional do Conselho

Nacional do Sesi.
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Trabalhadores prestigiam festa da construção civil no Rio  

O Rio de Janeiro registrou na manhã de hoje (18/08) mais de 800 pessoas, entre
trabalhadores e seus familiares, na 12ª edição do Dia Nacional da Construção Social
(DNCS). Até às 11h da manhã, os serviços de lazer e de saúde somaram mais de 3,3 mil
atendimentos. As oficinas de artesanato atraíram crianças e adultos de todas as idades,

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://twitter.com/intent/tweet?text=*|URL:MC_SUBJECT|*:%20*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://twitter.com/intent/tweet?text=*|URL:MC_SUBJECT|*:%20*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
file:///C:/Users/paulo.freitas/Downloads/*%7CFORWARD%7C*
file:///C:/Users/paulo.freitas/Downloads/*%7CFORWARD%7C*


enquanto os serviços de beleza também estiveram a todo vapor. Até o meio-dia, cerca de
140 pessoas passaram pelas tesouras da equipe de corte de cabelos.  
  
Os serviços da área de cidadania receberam mais de 400 pessoas, buscando informação
sobre voto consciente ou sobre educação financeira, além de participar de jogos
educativos. 
  
O DNCS foi animado no Rio de Janeiro. O trio de forró Severino e Sua Gente colocou o
pessoal para dançar. Dos presentes, o carpinteiro Paulo Miguel dos Santos se orgulha de
ter participado de todas as edições do evento. Para ele, estar presente é a oportunidade
de rever os amigos e de confraternizar com a família.  
 
O Dia Nacional da Construção Social (DNCS) é realizado simultaneamente em 26 localidades

do País, com a promoção da CBIC, por meio do seu Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc),

e pelo Sesi Nacional, com apoio especial do Seconci-Brasil e patrocínio nacional do Conselho

Nacional do Sesi.
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Belo Horizonte comemora mais uma edição do DNCS

Apesar da previsão de chuva, mais de 300 trabalhadores marcaram presença no Clube do
Trabalhador do Sesi-Betim, em Belo Horizonte (MG), para o Dia Nacional da Construção
Social (DNCS) 2018. Foram seis horas de programação, com atividades voltadas
especialmente para o trabalhador da construção e seus familiares, totalizando 1.886
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atendimentos. O vice-presidente do Sinduscon-MG e ex-presidente do Seconci-MG,
Eduardo Moreira, destacou a necessidade do setor da construção se aproximar de seus
trabalhadores. “O Dia Nacional é uma oportunidade para que essa interação aconteça. É o
trabalhador, patrimônio maior desse segmento, que ajuda o setor da construção a ter
grandeza em nosso país”, afirmou Eduardo. 
  
O evento contou com atividades nas áreas de saúde, segurança do trabalho, cidadania e
lazer. Novamente, a distribuição de livros foi um sucesso. No total, os participantes
levaram para casa 502 exemplares. Corte de cabelo, manicure e barba também foram
atividades muito procuradas. Na área de saúde, foram feitos atendimentos educativos que
contribuem para a mudança de hábitos do trabalhador e sua família, como aferição de
pressão arterial, testes rápidos de HIV, Hepatite C e Sífilis, teste de acuidade visual, exame
de palpação das mamas e orientações sobre DSTs e câncer de mama. 
  
Neste ano, Belo Horizonte recebeu o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), José Carlos Martins. Na abertura oficial do evento, ele chamou atenção
para a importância do tema desta edição, O Futuro dos Nossos Filhos. O presidente
ressaltou o valor da aproximação entre pais e filhos: “são as crianças que irão construir um
futuro melhor para o País. Elas são a base de uma sociedade mais justa”. Ele também
lembrou o trabalho do ex-presidente da CBIC, Paulo Safady Simão, que foi o grande
idealizador do DNCS. 
  
Também estiveram presentes no evento e corroboram essa visão, o vice-presidente da
Fiemg, Teodomiro Diniz Camargos; o superintendente regional do Sesi-MG e diretor
regional do Senai-MG, Cláudo Marcassa; a presidente do Seconci-MG, Danuza Mohallem; o
vice-presidente do Sinduscon-MG, Geraldo Linhares Junior e Ângela Starling Simão, viúva
de Paulo Safady Simão, além do presidente da Comissão de Política de Relações
Trabalhistas (CPRT) da CBIC, Fernando Guedes Ferreira Filho.   
 
O DNCS 2018 de Minas Gerais terminou com um show da cantora Thaís Moreira, do The

Voice Brasil, à beira da piscina. Ao final da apresentação, os participantes continuaram a
aproveitar o clube.  
 
O Dia Nacional da Construção Social (DNCS) é realizado simultaneamente em 26 localidades

do País, com a promoção da CBIC, por meio do seu Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc),

e pelo Sesi Nacional, com apoio especial do Seconci-Brasil e patrocínio nacional do Conselho

Nacional do Sesi.
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Dia Nacional da Construção Social 2018 em Natal foca em
educação e cidadania para a família
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Os trabalhadores e trabalhadoras da construção civil da Grande Natal e seus familiares,
participaram neste sábado, 18, no Sesiclube, em Natal, do Dia Nacional da Construção
Social, realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC, em parceria
com o SESI e o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-RN). 
 
Durante todo o dia foram oferecidos serviços nas áreas de saúde, cidadania, lazer, cortes
de cabelo, manicure, orientação jurídica, consultas ao SPC/Serasa, campeonato de futebol,
sorteio de brindes, concursos de calouro e de dança, feijoada, entre outros. 
 
O evento contou com participação da vice-presidente do Sinduscon, Larissa Dantas, e da
Diretora Executiva, Ana Adalgisa. Segundo Larissa Dantas, o objetivo central este ano foi
despertar os trabalhadores sobre a importância deles participarem ativamente na
educação de seus filhos, colaborando, desta forma, para a formação dos futuros cidadãos
da nossa sociedade.  
 
Lailson José da Silva e Elaine Cristina Barbosa, junto com os quatro filhos, aproveitaram ao
máximo os servidos disponibilizados. Ele é operador de guincho na empresa Constel. O
casal participou pelo segundo ano do evento. “Este ano foi melhor, teve mais serviços
disponíveis, melhor distribuídos e o atendimento está sendo na sombra ou em ambiente
climatizado”, avaliou Elaine Cristina. 
 
O Dia Nacional da Construção Social é um projeto nacional realizado pelo SESI e a Câmara
Brasileira da Indústria da Construção – CBIC. Ele se baseia no conceito da Construção
Social e nos pilares: Saúde, Lazer e Cidadania, objetivando construir o patrimônio ético da
indústria da construção, consolidando e ampliando a atenção no campo da
Responsabilidade Social, além de proporcionar ganhos em produtividade para as
empresas, por meio da melhoria da qualidade de vida de seus colaboradores. 
 
Desde 2007 o DNCS já alcançou números expressivos. A partir da sua implantação, até a



edição de 2017, foram registrados 3.920.630 atendimentos a 788.225 pessoas. A iniciativa
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. 
 
O Dia Nacional da Construção Social (DNCS) é realizado simultaneamente em 26 localidades

do País, com a promoção da CBIC, por meio do seu Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc),

e pelo Sesi Nacional, com apoio especial do Seconci-Brasil e patrocínio nacional do Conselho

Nacional do Sesi.
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DNCS de Volta Redonda valoriza o trabalhador da construção

O Sinduscon Sul Fluminense reuniu mais de 1800 pessoas na 3ª edição do Dia Nacional da
Construção Social (DNCS). Como nos anos anteriores, a ação social promoveu saúde,
cidadania, lazer e alimentação para os trabalhadores da construção civil e suas famílias.
“Trabalhamos muito para que esse dia fosse especial para cada trabalhador e para suas
famílias. Diante desse cenário que temos vivido, motivar os trabalhadores a humanização
e dar exemplo é a melhor forma de mantermos uma relação justa. Demonstrar que não
nos reunimos somente para discutir convenção pode sim ser um grande diferencial para o
futuro”, destacou a diretora do Sinduscon-SF, Elissandra Cândido, ressaltando a
importância da interação entre empresários e funcionários que o evento promove. 
  
“Esse evento estimula a consciência do trabalhador da construção civil. O evento fez eu e
minha família nos sentirmos valorizados. É a primeira vez que venho e espero vir nos
próximos anos”, disse Carlos de Oliveira, pedreiro, que participou do evento acompanhado
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por sua família. 
  
Realizado na Escola Professor Manuel Marinho, em Volta Redonda, o DNCS 2018 local
contou com apoio do Sistema Firjan, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e da
Gráfica Drummond. 
  
O Dia Nacional da Construção Social (DNCS) é realizado simultaneamente em 26 localidades

do País, com a promoção da CBIC, por meio do seu Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc),

e pelo Sesi Nacional, com apoio especial do Seconci-Brasil e patrocínio nacional do Conselho

Nacional do Sesi.
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Mais de 6000 atendimentos realizados no Dia Nacional da
Construção Social em João Pessoa

Organizado pelo Sinduscon-JP em parceria com a FIEPB e Sesi-PB, o evento ofereceu 26 atividades que

proporcionam lazer, cultura e bem-estar. Texto e fotos: Naná Garcez

Wender George de Carvalho Silva é professor de Informática do Sesi e tem como hobby a
fotografia. Neste sábado do Dia Nacional da Construção Social, como voluntário, ele se
dedicou a ensinar os participantes do evento a fazer imagens melhores em dispositivos
móveis, como editá-las, tratá-las e como postá-las nas redes sociais sem criar
constrangimentos. Ele foi um dos 120 voluntários que participaram do Dia Nacional da
Construção Social, em João Pessoa (PB), neste sábado, 18, voltado para os colaboradores
e sua família. 
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Também como ele, os estudantes Pedro Henrique Souza Oliveira, de 17 anos, e Maximilian
Maximiliano Guilherme, também de 17anos, alunos do ensino médio da Escola do Sesi, em
Bayeux, que fazem parte do grupo de cinco alunos levados pela professora Ângela Maria
Barbosa Fernandes, de Robótica. Eles demonstraram para os participantes como controlam
e programam os robôs, sendo um se movimenta como escorpião e o outro como um
cachorro. Sob a orientação da professora eles aprendem a trabalhar em equipe, a usar a
automação que está presente em vários segmentos, o que os coloca como jovens
habilitados ao mercado de trabalho. 
 
O vice-presidente de Relações Sociais, Wagner Breckenfeld, esteve no evento e destacou a
contribuição do Sesi na realização do evento, bem como enfatizou a importância do Dia
Nacional da Construção Social para a integração com os colaboradores e suas famílias, no
Centro de Atividades do SESI-PB, com oficinas, de artesanato, de alimentação saudável,
muitas atividades esportivas, cuidados com a saúde, representação teatral, brinquedos
infláveis, massagens e tratamento de beleza.  
 
“A construção civil não é feita de empresários, de instituições financeiras, é feita de seus
colaboradores, principalmente e esse é um momento de confraternização para mostrar a
força da construção civil, que representa 10% do PIB. Fazemos cursos de segurança do
trabalho e para melhorar a produção e a produtividade. Nada se faz sem esses
colaboradores e nada mais justo de se ter o Dia da Construção Social, com a
confraternização esportiva e a prestação de alguns serviços, junto com sua família”. 
 
A declaração é de João Barbosa de Lucena, presidente do Sindicato da Construção Civil de
João Pessoa (Sinduscon-JP), ao percorrer o Centro de Atividades do Sesi, no Distrito
Industrial de João Pessoa, vendo a movimentação das pessoas que presentes, em especial
na disputa de futebol, na qual o time da empresa dele estava presente e se saindo
vitoriosa na primeira disputa. Aliás, o torneio envolveu 58 atletas de cinco construtoras.
Esse é o esporte mais praticado pelos colaboradores do setor da construção na capital
paraibana. E, depois houve o sorteio de brindes doados por várias empresas do setor. 
 
Roseando da Silva Nascimento, mestre de obras, veio da cidade de Alagoa Grande
(distante cerca de 120 km da Capital), em companhia da esposa Josefa Bemvinda do
Nascimento, do filho de 10 anos e de duas sobrinhas, veio participar do evento pela
primeira vez e as crianças logo foram brincar no pula-pula. “É a minha primeira vez e pelo
que vi está tudo bom”, disse ele, que gostou da estrutura montada e ela veio animada por
ser um dia diferente. 
 
Bem-estar proporcionado por massagens, banho de piscina e música 
Uma equipe de cinco profissionais do Sesi, instalados na área de convivência ofereciam
massagens para relaxamento, usando as cadeiras apropriadas e os instrumentos
necessários. Também teve pinturas para crianças, estudantes de robótica apresentando os
equipamentos em formato de cachorro e escorpião, grupo de pagode e de teatro divertiam
os presentes. O público participante estimado dessa edição está em torno de 470 pessoas,
incluindo os voluntários. Na parte de lanches, havia picolés, cachorro-quente, algodão
doce, crepe, cuscuz, além de frutas e bolos. Esta é a sexta vez que o Sinduscon-JP



participa do Dia Nacional da Construção Social, em parceria com a Federação das
Indústrias da Paraíba e Sesi. 
  
O Dia Nacional da Construção Social (DNCS) é realizado simultaneamente em 26 localidades

do País, com a promoção da CBIC, por meio do seu Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc),

e pelo Sesi Nacional, com apoio especial do Seconci-Brasil e patrocínio nacional do Conselho

Nacional do Sesi.
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Torneio de futebol, shows musicais, sorteio de prêmios e
atrações infantis marcaram a tarde do DNCS em Londrina

Fotos: Rosângela Vale

Com o tema “O futuro de nossos filhos”, o DNCS 2018 em Londrina não poderia ter outro
destaque se não as crianças. E elas roubaram a cena nos domínios da sede campestre do
Sintracom, desfilando com as caras pintadas e a alegria de quem recebe um presente: um
dia ensolarado cheio de diversão, com direito à piscina e show de palhaços. 
 
Mas os adultos também aproveitaram todos os serviços oferecidos pelo evento. Foram
cerca de 3 mil atendimentos, entre teste de visão, teste de glicemia, orientações
odontológicas (com distribuição de escovas de dentes), aferimento de pressão arterial e
corte de cabelo, além de exposições dos cursos de técnico em edificações e segurança do
trabalho. 
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O espaço dos cursos técnicos de Nutrição e Alimentos era um dos mais disputados. Lá, os
visitantes receberam avaliação de peso e índice de massa corporal, além de dicas de
alimentação saudável, aprendendo a classificar os alimentos de acordo com o grau de
processamento. O sorvete de café, produzido pelos alunos, foi um dos itens gastronômicos
mais apreciados do evento. 
 
Para o superintendente do Seconci Paraná Norte, Ildo Ioris, o destaque deste ano foi a
participação do trabalhador e de sua família. “Com o primeiro Campeonato de Futebol
Sinduscon/Seconci/Sintracom, nós conseguimos efetivamente que o trabalhador
participasse do evento e trouxesse a sua família. Esse era o nosso objetivo e, por isso,
avaliamos o evento como um sucesso.” 
 
Avaliação similar fez o presidente do Sintracom, Denilson Pestana da Costa. “Ouvi bastante
elogios das famílias de trabalhadores; muitos que ainda não conheciam a nossa sede
campestre, que ainda está em fase de conclusão, tiveram oportunidade de conhecer.
Vamos nos colocar à disposição do Seconci e do Sinduscon para que possamos preparar
um dia ainda melhor no próximo ano”. 
 
Durante a tarde, shows musicais embalaram a programação, que se encerrou com a
premiação dos times vencedores do campeonato de futebol e com o grande sorteio: os
mais sortudos levaram para casa bicicletas, eletrodomésticos e eletrônicos. 
Realizado pelo Seconci Paraná Norte, o DNCS de Londrina teve o apoio do Sinduscon
Paraná Norte, Sintracom, RPC e os patrocínios da DRZ, Sicoob, Maptriz Smart City,
Regional, Sistema Fiep, Artenge, Setenco, Plaenge, Vanguard, Yticon, DentalClean, A.
Yoshii e Edeme. 
 
O Dia Nacional da Construção Social (DNCS) é realizado simultaneamente em 26 localidades

do País, com a promoção da CBIC, por meio do seu Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc),

e pelo Sesi Nacional, com apoio especial do Seconci-Brasil e patrocínio nacional do Conselho

Nacional do Sesi.
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Dia Nacional da Construção Social reúne mais de 2,1 mil
pessoas em Joinville
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Durante a tarde foram realizados, no SESC Joinville, mais de 14 mil atendimentos nas áreas de saúde,

educação, segurança, cidadania, bem-estar, lazer e esporte. Foto: Elton Costa.

Joinville participou neste sábado, dia 18 de agosto, do Dia Nacional da Construção Social
(DNCS 2018). Das 13h às 17h, mais de 2.496 mil pessoas passaram pelo SESC Joinville e
foram realizados, até 16h30, cerca de 18.388 mil atendimentos nas áreas de saúde,
educação, segurança, cidadania, cultura, bem-estar, lazer e esporte. 
  
A iniciativa é da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e tem como objetivo
promover a integração e a qualidade de vida dos trabalhadores da indústria da construção
civil, seus familiares e toda a comunidade por meio de atividades e serviços gratuitos. 
  
Organizado em Joinville pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON),
Serviço Social da Indústria da Construção (SECONCI) e Sistema FIESC/SESI, com apoio do
Serviço Social do Comércio (SESC), o DNCS ofereceu mais de 30 atrações. Em perfeita
sinergia com o tema deste ano – “O futuro dos nossos filhos” – a organização ampliou as
atividades e os prêmios voltados ao público infanto-juvenil. 
  
O presidente do SINDUSCON Joinville, empresário Vilson Buss, lembra que o DNCS é o
mais importante evento de responsabilidade social do setor da construção civil. “É
gratificante reunir trabalhadores do setor, seus familiares e comunidade para uma tarde de
integração e atividades com foco na qualidade de vida. Estamos muito felizes com a
participação do público e dos parceiros que sempre contribuem para este dia especial.
Sabemos que é nosso papel investir em ações como esta, principalmente pensando no
futuro das novas gerações”, diz. 
  
Acompanhado do filho João Paulo, de 19 anos, o servente de pedreiro Campolim Ferreira
aproveitou para cortar o cabelo e prestigiar os estandes e atividades do DNCS em Joinville.
“É a segunda vez que participamos e, com certeza, é possível perceber uma integração
ainda maior das famílias. Ninguém tem desculpas para ficar em casa. Eu e meu filho
passamos a tarde toda no evento”, disse. 
  
Na avaliação do servente de pedreiro Maurício Guerra, funcionário de uma empresa de



construção da cidade, a programação variada é uma excelente opção de lazer para as
famílias. “Já visitei vários estandes. As atividades e serviços são excelentes”, comentou. 
  
Quem também não perdeu tempo e reuniu a família para uma tarde diferente foi a
industriária Zita Kopitowski. Com a filha e a neta, ela acompanhava com atenção o sorteio
dos prêmios enquanto aguardava a chegada de outros parentes. “Eu adoro vir nesta festa.
É o terceiro ano que prestigio. Não perco por nada. São atividades muito legais para todas
as idades”, afirmou. 
  
Atividades para todos 
Em Joinville, até 16h30, foram realizados mais de 14 mil atendimentos gratuitos, entre
eles orientações sobre saúde e segurança no trabalho, testes visuais e de glicemia,
avaliação da pressão arterial, avaliações capilar e odontológica, orientação nutricional,
massoterapia, corte de cabelo e barbearia. As crianças puderam se divertir nos brinquedos
infláveis, pintura facial e atividades recreativas. 
  
No ginásio, sorteio de prêmios – uma moto, dez bicicletas, cinco micro-ondas, dois
televisores 40 polegadas, eletrodomésticos, furadeiras, cursos profissionalizantes e outros
brindes -, apresentações culturais, aulas de dança, atividades físicas e shows musicais.
Todos os participantes ganharam cachorro-quente, suco e pipoca. Destaque também para
a Delegacia Móvel da Polícia Civil, a exposição de carros antigos do Veteran Car Club, o
torneio de pênaltis com a presença dos atletas do JEC/Krona Futsal, a participação do SESI
Robótica e os Caminhões do SENAI NR-35 e SESI Ciências. 
 
O Dia Nacional da Construção Social (DNCS) é realizado simultaneamente em 26 localidades
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Apesar de enfrentar um ano difícil, resultado das crises econômica e política enfrentadas
pelo País, o setor da construção se uniu mais uma vez e comemorou o Dia Nacional da
Construção Social (DNCS). Em sua 12ª edição, a ação trouxe como tema O Futuro dos
Nossos Filhos. Em São Luís/MA, o evento aconteceu das 8h30 às 14h, no SESI Clube
Araçagy, com suporte do Sinduscon-MA. Foram mais de 100 parceiros e 300 voluntários
dedicados a oferecer ao trabalhador da construção civil e seus familiares um dia especial
com atendimentos gratuitos nas áreas de Saúde, Cidadania, Educação, Beleza, Bem-Estar,
Cultura, Esporte e Lazer. Para o presidente do Sinduscon-MA, Fábio Nahuz, o DNCS é uma
ação de responsabilidade social que se consolidou pela importância que tem para os
trabalhadores do setor e seus familiares. “Nossa ideia é proporcionar ao trabalhador um
dia para que ele se sinta valorizado e atendido em suas demandas relacionadas à melhoria
da qualidade de vida, destaca Nahuz. 
  
Este ano foram contabilizados 5.153 atendimentos nas diversas áreas de atendimento. Na
Saúde, foram oferecidas consultas com clínico geral, oftalmologista, dentista, pediatra,
psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Serviços como IMC, tipagem
sanguínea, aferição de pressão arterial e glicemia, distribuição de prótese mamária e
medicamentos, avaliação postural e ginástica laboral. 
  
Na Cidadania e Educação emissão de RG e CPF, consultoria jurídica, oficinas de confecção
e customização de ecobag's e turbantes; reaproveitamento de garrafas; reaproveitamento
de resíduos têxtil; instalações elétricas prediais; exposição da cultura maranhense com o
Boi de Maracanã; Cozinha Brasil; inclusão digital; orientação e conscientização sobre
violência contra mulher com distribuição de cartilhas, e mini palestras sobre segurança
dentro de casa. 
  
Como de costume, a área mais procurada foi a de Beleza e Bem-estar onde os
trabalhadores e seus familiares puderam receber massagem, limpeza de pele e ainda
cortar cabelo e barba. Para as mulheres, oficina de maquiagem e designer de sobrancelha. 
  
Já as crianças se divertiram com atividades exclusivas para elas como Jogão da Família,



Pintura de Rosto, recreação infantil, praça com brinquedos infláveis, esquetes teatrais e
contação de histórias. 
  
Grupos populares locais e o Show de Talentos, momento em que os trabalhadores
mostram suas aptidões seja na música ou no teatro, animaram a festa. 
 
O Dia Nacional da Construção Social (DNCS) é realizado simultaneamente em 26 localidades
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em Manaus

Evento, direcionado a trabalhadores da construção civil, foi promovido em 26 cidades brasileiras, neste

sábado.

O Dia Nacional da Construção Social (DNCS 2018) realizou 4.628 atendimentos gratuitos
em Manaus, neste sábado (18). O evento foi promovido, simultaneamente, pela Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em outras 25 cidades brasileiras. 
 
No total, 2.314 pessoas foram atendidas, das 9h às 14h. No período, foram oferecidos
mais de 30 serviços gratuitos, entre eles, dermatologia, limpeza de pele, corte de cabelo,
brinquedos infláveis e cadastro para estágio. 
 
Os atendimentos foram direcionados aos trabalhadores da construção civil e seus

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://twitter.com/intent/tweet?text=*|URL:MC_SUBJECT|*:%20*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
http://twitter.com/intent/tweet?text=*|URL:MC_SUBJECT|*:%20*|URL:ARCHIVE_LINK_SHORT|*
file:///C:/Users/paulo.freitas/Downloads/*%7CFORWARD%7C*
file:///C:/Users/paulo.freitas/Downloads/*%7CFORWARD%7C*


familiares. A dona de casa Mirlane Pontes Pereira, 42, soube do DNCS pelo marido, Olival
Daniel Pereira, que é bitoneiro na construtora Colmeia. Ela aproveitou o dia para levar a
neta Hadassah Emanuely, 2, e o filho Mateus, 15. 
 
“A gente aproveitou a oportunidade, que nem todo tempo tem. Já levei ela (neta) no pula-
pula. Que venha ter outras vezes para as famílias aproveitarem, que é muito bom um dia
de lazer assim”, disse. 
 
Quem também gostou do evento foi o ferreiro armador Vagner dos Santos Ribeiro Araújo,
39, da empresa Tecon. Ele ganhou, em sorteio, o prêmio mais esperado, uma bicicleta.
“Acreditei que ia ganhar. Eu tô desde cedo esperando esse prêmio. Eu vou passear no
meu bairro (com a bicicleta)”, destacou. 
 
Em Manaus, o DNCS foi realizado no Clube do Trabalhador (Sesi) sob a coordenação do
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM) e do SECONCI
Manaus. “É um momento importante para as empresas estarem perto dos trabalhadores.
Você promover esse trabalho social para a equipe de trabalho, eu acho que isso é
fundamental”, ressaltou Frank Souza, presidente do Sinduscon-AM. 
 
Esta edição contou com o apoio de 26 instituições parceiras, entre elas, a Federação das
Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e o Sesi Departamento Regional do Amazonas. 
No total, 233 voluntários ajudaram nos atendimentos. Seguindo o tema deste ano, “O
Futuro dos Nossos Filhos”, as atividades na capital tiveram como foco principal as crianças.
Por isso, os espaços contaram com diversas atividades voltadas aos pequenos, entre elas,
área com legos, brinquedos infláveis, oficina de pintura e robótica. 
 
Durante o evento, foram distribuídos 2.342 lanches para as crianças, entre churros, picolé,
algodão doce e pipoca. 
 
Neste ano, o DNCS Manaus contou com o apoio de empresas como RD Engenharia,
Engeco, MRV, Patrimônio, Direcional, Polimix, Tai Engenharia, Le Man Engenharia, entre
outras construtoras. 
 
Promovido pela CBIC e Sesi Nacional, o evento é realizado anualmente em todo o País,
com uma programação que reúne empresas do setor da construção civil, instituições
parceiras, além de trabalhadores da construção e seus familiares.  
 
O Dia Nacional da Construção Social (DNCS) é realizado simultaneamente em 26 localidades
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Foto: Leandro Dias  

A edição 2018 do DNCS (Dia Nacional da Construção Social) em Cascavel (PR), realizada
neste sábado (18), no Centro de Convenções e Eventos, superou todas as expectativas
dos organizadores. Durante todo o dia, passaram pelo local 1.525 pessoas, totalizando
22.593 atendimentos. Foram 4.313 atendimentos de lazer, 2.080 atendimentos de
educação e 847 atendimentos de saúde. Também foram servidas 1.250 refeições e 15.269
lanches.  
 
Segundo a coordenadora do Casc (Comitê de Ação Social e Cidadania), Maria Estela
Domingues, a edição deste ano, dedicada às crianças, celebrou, de certa forma, a
humanização do olhar do setor sobre o seu maior patrimônio, o trabalhador. "Esse é o
momento de comemorar, com a família, o legado dessas pessoas que constroem sonhos e
o nosso futuro", disse.  
 
As competições de sinuca foram vencidas por Gilmar Mello Ferreira, da Construtora Danilo
Bandeira, ficando em segundo lugar Evangelista Barbosa da Silva, a Incorporadora Porto
Cruz. A terceira colocação foi obtida por José Wilmes, da SPE West Park
Empreendimentos.  
O torneio de truco foi vencido por Marcilio Malanotte e Sidnei Lemos, da Schneider e Costa
Construção Ltda; o segundo lugar ficou com Marcio Antoneczyn e Ademir Ferreira, da
Wust, Casarotto e Cia Ltda e a terceira colocação coube a Gilmar Gonçalves e José Dirceu
dos Santos, da Construtora JL.     
 
Uma das atrações artísticas mais prestigiadas foi apresentação do conjunto Musical
Fronteiras mais ao Sul, do projeto Sesi Música. O repertório celebrou a diversidade e
riqueza do cancioneiro do Conesul e fez um percurso histórico de grandes autores latino-
americanos.  
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Dia Nacional da Construção Social atende mais de dois mil
colaboradores em Maceió-AL

Evento ofereceu ações de saúde, cidadania, cultura, esporte e lazer para pessoas de todas as idades.

Um dia de festa, música, comemoração e, por que não, um dia para cuidar da saúde, da
aparência e também aproveitar com a família? Foi assim que a manhã deste sábado (18),
foi para os mais de dois mil colaboradores da construção civil de Alagoas que
compareceram ao Sesi Cambona, nesta manhã, para aproveitar as atividades
desenvolvidas durante a 12ª edição do Dia Nacional da Construção Social, realizada
simultaneamente em 26 cidades do país. 
 
O evento, que aqui no estado é coordenado pela Associação das Empresas do Mercado
Imobiliário de Alagoas (Ademi-AL) e pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado
de Alagoas (Sinduscon/AL), é uma ação promovida pela Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) e pelo Serviço Social da Indústria (Sesi Nacional), com o apoio do
Serviço Social da Indústria e da Construção do Brasil (Seconci Brasil).  
 
Com a temática “O Futuro dos Nossos Filhos” a ação ofereceu, aos colaboradores e seus
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familiares presentes, um dia voltado para cuidados com a saúde e beleza. Além de dar
assistência social e de cidadania e de fomentar a prática de atividades físicas, a ação
também estimulou o acesso ao lazer e à cultura. 
 
Para o presidente da Ademi-AL, Jubson Uchôa, a iniciativa é de suma importância, pois
fortalece a parceria entre as empresas do segmento e seus colaboradores. “Através desta
importante ação nós estreitamos a relação entre as empresas e os colaboradores, que são
peças importantes para o desenvolvimento do nosso mercado e muitas vezes aguardam o
ano inteiro por este momento. Nesta grande onda de voluntariado que se estabelece a
cada edição do evento, já se vão doze anos de ações, que só tendem a crescer”, disse. 
 
Compartilhando do mesmo sentimento, o presidente do Sinduscon AL, Alfredo Brêda,
também ressaltou a importância da ação. “Nesta 12ª edição do dia nacional o evento está
ainda maior e isso nos motiva a fazer a cada ano uma edição ainda mais efetiva. Essa
oportunidade une o trabalhar ao empregado e todos eles a sociedade. O objetivo fim deste
evento é fazer com que o trabalhador se sinta prestigiado e humanizado, pois ele é muito
sacrificado. Essa é a forma que encontramos de devolver bem-estar e cuidado para esses
guerreiros da construção civil, para que assim ele se sinta mais satisfeito e empolgado
com o setor”, afirma.  
 
Quem também não escondeu a alegria em participar deste momento foi o pedreiro Rinaldo
Oliveira Lins, que levou sua filha Sabrina Kerolly Lima Lins, de 8 anos, para prestigiar a
ação e cuidar da saúde. “Eu a trouxe para fazer o exame de vista, pois percebi que estava
com dificuldades na escola. Aproveitei para ir a outras especialidades médicas e para
aproveitar os momentos de lazer”, contou, sendo emendado pela filha, que estava ansiosa
para brincar. “Eu também quero aproveitar para brincar e cortar o cabelo. Estou adorando
tudo”, exclamou entusiasmada. 
 
Os colaboradores da construção puderam contar também com assistência odontológica,
onde os alunos do curso de Odontologia do Centro Universitário Tiradentes - UNIT AL
prestaram atendimentos e realizaram orientações quanto à higiene bucal. A dentista e
professora de estágio, Dr. Mariana Alencar, responsável pelos alunos reforça a importância
da atividade. “Neste dia estamos contando com aproximadamente 10 alunos, onde eles
estão ofertando o profilaxia (limpeza) e selecionando alguns pacientes para serem
atendimentos na Unit, crianças e adultos. Para os alunos essa é uma experiência muita
válida, pois eles podem colocar em prática toda a teoria aprendida em sala de aula, além
de poder orientar os pacientes a prevenirem doenças, ajudando-os a terem mais
consciência dos processos de higiene bucal. Aqui o paciente sai com os dentes limpos e
recebe diversas orientações quanto a saúde bucal, permitindo com que ele volte para casa
consciente”. 
 
Campeonato de futsal 
Como uma forma de incentivar a atividade física e de promover a confraternização entre
os colaboradores, foi realizado o Campeonato de Futsal da Construção Civil. As
competições tiveram início em julho e, durante o Dia Nacional da Construção Social, os
participantes puderam acompanhar a final do torneio.  
A equipe vencedora foi a da Cerutti Engenharia, que venceu a V2 nos pênaltis. O capitão



do Time, Emerson de França Pereira Rosa, falou da satisfação em ser o grande campeão
do dia. “Conseguimos com grande sacrifício, pois não foi fácil conciliar os jogos com o
trabalho. Mas nossa equipe estava muito bem afinada e todo tempinho livre que nós
tínhamos no canteiro de obras era para combinar as jogadas”, explicou.  
 
Talentos da Construção 
O evento foi marcado também pela realização do Talentos da Construção, uma ação que
visa descobrir os grandes cantores que há nos canteiros de obras em Alagoas. Nesta
edição, a revelação foi o pedreiro Flávio Silva. Ele cantou e encantou aos presentes ao
declamar a canção Sou seu Fã Nº 1, de Eduardo Costa. 
“Eu adoro cantar. Canto o tempo todo durante o trabalho e meus amigos sempre me
incentivam a continuar cantando, por esta razão em sempre participo do Talentos da
Construção e agora tenho a oportunidade de ver meu talento reconhecido. Estou muito
feliz”. 
  
Casamento coletivo  
Na tarde deste sábado também aconteceu casamento coletivo que uniu 66 casais e um
deles foi José Carlos de Oliveira e Luciana Arruda de Santana, eles estão juntos há dois
anos e sempre sonharam em casar. “Nosso sonho sempre foi casar e hoje estamos tendo
essa oportunidade. Já temos um filho é essa união representa muito para nós.
Acreditamos que de hoje em diante será tudo mais especial. Eu estou muito tranquila para
hoje, mas meu marido está bem nervoso, o amor deixa a gente assim”, afirma Luciana.  
 
A tarde também foi muito especial para Gabriela Maria Silvestre e Felipe Santos Vanderlei,
que são evangélicos e decidiram oficializar os laços. Eles estão juntos há mais de um ano e
esperando as gêmeas Elisa e Isabel. “Nós sempre vivemos um amor muito bonito e
decidimos não estar mais em pecado e oficializar nossa união. A partir de hoje acreditamos
que seremos muito mais felizes! Nossas filhas estão chegando e ansiamos muito por esse
momento. Essa ação do dia nacional da construção social é incrível e recomendo esse
casamento para todos aqueles que se amam de verdade”, confessa Gabriela.  
 
O Dia Nacional da Construção Social contou com trabalho de 68 voluntários de diversas
construtoras e de mais de 120 parceiros, que se revesaram num trabalho alinhado, para
levar as ações aos colaboradores. 
 
O Dia Nacional da Construção Social (DNCS) é realizado simultaneamente em 26 localidades
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Superação de metas estabelecidas e muitas famílias satisfeitas. Estes são os resultados da
edição 2018 do Dia Nacional da Construção Social (DNCS) em Pelotas, promovido durante
a tarde de sábado, no Parque do Sesi. A portaria registrou a presença de 1,7mil pessoas e
os parceiros institucionais apontaram 17,3mil atendimentos prestados.  
 
Promovido em âmbito nacional pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e
realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção e Mobiliário (Sinduscon) de Pelotas e
Região em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senai) do Rio Grande do Sul, o evento ocorreu pelo sétimo ano
consecutivo no município e contou com mais de 50 parceiros institucionais oferecendo
diversos atendimentos e serviços ao público.  
 
As equipes da Secretaria Municipal de Saúde mobilizaram-se para oferecer as vacinas
contra a Poliomielite e Sarampo às crianças montando, também, uma estrutura especial
para a confecção do Cartão SUS. Os atendimentos prestados pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac), que ofereceram cortes de cabelos e diversos serviços de
beleza e estética registraram a formação de filas. Já as cadeiras de quick massage,
operadas por massoterapeutas profissionais, fizeram o sucesso na tarde de atividades
entre os trabalhadores da construção e seus dependentes.   
 
Mas, as inúmeras solicitações de informações para os cursos de formação oferecidos pelo
Sesi/Senai surpreenderam a organização do DNCS 2018. “Esta procura pelas vagas em
nossa Escola de Ensino Médio e treinamentos profissionalizantes  nos fazem crer na
assimilação do verdadeiro objetivo deste ano, que era trabalhar o futuro de nossos filhos”,
disse o gerente do Sesi/Senai, Dionizio Schutz.   
 
O meio ambiente também ganhou destaque na tarde de cidadania oferecida aos
trabalhadores. Departamentos de órgãos ligados à pasta e a autarquia responsável pela
distribuição de água e recolhimento de lixo no município, o SANEP, mostraram ações e
buscaram conscientizar os participantes.  



 
Dez construtoras associadas ao Sinduscon/Pelotas patrocinaram os brindes do sorteio.
Cerca de 30 itens, entre eletrodomésticos, ranchos, eletrônicos, bicicletas e utilitários
foram distribuídos aos trabalhadores contemplados. 
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Mais de 9 mil atendimentos foram realizados no Dia Nacional
da Construção Social em Brusque-SC

Foi uma tarde de muita diversão, prestação de serviços e confraternização entre
trabalhadores da construção civil, empresários e suas famílias. Ações que marcaram a 8ª
edição do Dia Nacional da Construção Social, em Brusque, que este ano tem como tema:
“O Futuro dos Nossos Filhos”.  O evento é realizado anualmente pelo Sindicato das
Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque (Sinduscon), junto do Serviço Social
da Indústria (SESI) e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário de Brusque e região (Sintricomb) e coordenado em todo o Brasil pela Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Ao todo foram realizados mais de 9 mil
atendimentos e mais de mil pessoas passaram pelo evento. 
  
Patriqui José de Andrade, trabalha numa madeireira e veio ao evento trazer as filhas
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Larissa, de 3 anos de idade e Bruna, de 10 anos. “Este é o primeiro ano que venho ao Dia
Nacional da Construção Social e trouxe minhas filhas porque soube das inúmeras
atividades que tem aqui. Elas se divertiram muito e eu aproveitei para fazer alguns
exames”, disse ele. 
  
E não faltaram atividades para a família do Patriqui e para todas as demais que estiveram
no Centro Esportivo do SESI, onde mais de 40 entidades parceiras ofereceram
gratuitamente uma série de serviços, entre eles: de beleza como corte de cabelo
masculino, manicure, maquiagem e sombrancelha; ações de saúde como massagem,
aferição da pressão arterial, orientações sobre gestação, avaliação física e teste de glicose,
orientação nutricional, saúde auditiva. 
  
O DNCS também contou com ações de lazer como escultura de balão, pintura facial,
personagens infantis e brinquedos infláveis, além de rapel, chute a gol e uma
brinquedoteca; bem como ajuste e limpeza de lentes de óculos; oficinas para ajudar no
orçamento doméstico como oficina de sabonete glicerado e de stêncil e ainda oficina de
maquete e personalização de bolsas e camisetas. A prevenção de acidentes de trabalho
também teve destaque no evento, como orientações para os trabalhadores.  
  
Outra atração que chamou a atenção de pais e filhos foram as atividades apresentadas
pelo SESI e pelo SENAI de Brusque. O SESI montou numa grande estrutura apresentado a
plataforma Seif, que faz monitoramento de risco e gestão de informações de SST, além de
auxiliar no planejamento, gestão, cumprimento e registro das ações de Segurança e Saúde
no Trabalho em canteiros de obra. Também será apresentado o Guidoo, uma plataforma
digital para trabalhadores receberem orientações de saúde a distância. Nessa solução de
telessaúde, em fase de testes com algumas empresas do Estado, os usuários contam com
atendimento individualizado de profissionais de saúde e a eles são direcionadas dicas de
saúde adequadas a seus perfis, interesses e necessidades. 
  
“Para as entidades da FIESC que participam do evento é muito importante mostrar o
trabalho que realizamos voltados às novas tecnologias, à saúde do trabalhador e,
principalmente, os cursos que oferecemos preparando os jovens para a indústria 4.0 que é
futuro”, lembrou o vice-presidente da FIESC no Vale do Itajaí Mirim, Ingo Fischer. 
  
A robótica foi destaque na programação 
Os trabalhadores ainda participaram de uma experiência de realidade virtual, que permitirá
ao usuário perceber, de forma sensorial e imersiva, os riscos associados ao trabalho em
altura, favorecendo a conscientização e promoção de comportamentos seguros nos
ambientes de trabalho.  Além disso, o SESI ainda trouxe oficinas de robótica e oficina de
ciências que atraíram a atenção da criançada. 
  
Mateus Kolinski, tem 13 anos de idade. O adolescente é autista e veio ao evento
acompanhado dos pais e da irmã. A mãe conta que ele soube das atividades que teriam no
evento, inclusive de robótica e insistiu para o levassem. “Ele ama tudo que é relacionado
às novas tecnologias, à robótica e estes jogos. Queria ter condições de pagar um curso
para ele, pois e que eu filho se destacaria”, falou a mãe de Mateus, Zenilda Koliski. 
  



E quem curte velocidade desde pequeno e quem sabe, pretende ser um engenheiro, o
SENAI montou um circuito com o kart elétrico, que foi projetado e produzido pelo alunos
da instituição. Os participantes do DNCS participaram de um sorteio e puderam pilotar a
máquina. O Paulo Eduardo Fontana de Jesus, de 14 anos de idade, foi um dos “pilotos por
um dia”. “Eu adorei pilotar. Parece um kart destes que a gente vê na televisão. Parabéns
pra quem fez, pois tem muita precisão”, contou o estudante. 
  
O SENAI também apresentou no DNCS o ensino Conecte, que é a nova metodologia de
ensino médio oferecido pelo  SENAI no Estado; além de um espaço interativo com jogos e
oficinas e ainda o espaço de tecnologia voltado à Indústria 4.0 com impressora 3D,
realidade aumentada e um braço robótico desenvolvido pelos alunos e que chamou a
atenção de todos.   
O Evento contou ainda com apresentações culturais, distribuição de cachorro-quente e
refrigerante para os participantes e sorteios de vários brindes. 
  
“Mais uma vez recebemos a família da construção civil de braços abertos e com uma série
de atividades onde percebemos a confraternização do setor. Gostaria muito de agradecer
aos nossos parceiros que trouxeram todos estes serviços gratuitos e atenderam a todos”,
destacou o presidente do Sinduscon, Fernando José de Oliveira.   
  
Torneio de Torneio de futebol infantil 
Os pais que acompanharam suas famílias também tiveram um momento de
confraternização entre empresas, através de um torneio de futebol. Ao todo participaram
oito equipes. 
  
Ao final venceram o torneio as equipes da Tubo Forte, em 1º lugar e Empreiteira HEck, em
2º lugar. O artilheiro da competição foi Levi Andrade, que trabalha na empresa Tubos
Pereira e o goleiro menos vazado foi Juan “Xirú” Assunção, da Estrucon Engenharia.  
  
“Este é um evento que todos os trabalhadores esperam o ano inteiro e já se programam
para trazer suas famílias e a participação dos empresários no DNCS faz com que todos
possam confraternizar. E este ano tivemos como novidade o torneio de futebol, que uniu
ainda mais o setor”, concluiu Izaías Otaviano, presidente do Sintricomb. 
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Com mais de quinze mil atendimentos realizados, segundo contagem oficial, o Dia
Nacional da Construção Social (DNCS), realizado pela quarta vez consecutiva em
Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). O evento registrou outros números
de destaque:  30 órgãos parceiros e 400 voluntários. 
 
No local do evento, a sede campestre do Sesi, um público de pelo menos 7.500 pessoas
esteve presente. Foram colocados à disposição cinquenta serviços disponíveis. “A cada ano
há um maior envolvimento de todos, o que reflete a preocupação com a cidadania, a
responsabilidade social, então estamos muito satisfeitos com nossos resultados”, disse
Alex Carvalho, presidente do Sinduscon-PA, que realizou o DNCS 2018. 
 
A programação atraiu grande público na manhã deste sábado, 18 de agosto. Para retirar a
segunda via da cédula de Identidade, o casal Carlos Alberto Sousa, 54, que é carpinteiro
do Grupo Líder, e Jercina Lúcia da Silva Ribeiro, 62, massoterapeuta, moradores do bairro
de Águas Brancas,  chegaram às 5h45, sendo os primeiros da fila de entrada.  "Queremos
aproveitar essa ação importante do setor da construção para tirar a RG", disse dona
Jercina. "Até porque vou  viajar para Minas Gerais rever uma filha e irei  precisar",
acrescentou ela, que poderá utilizar outro serviço disponível, como embelezamento.
"Vamos ver o que é possível", afirmou. "É a primeira vez que iremos participar e já iremos
usufruir desse serviço da Carteira de Identidade", disse Carlos Souza 
 
Novidades desta 12a edição 
A originalidade de algumas apresentações chamou a atenção dos visitantes, como um
circuito elétrico de tomadas e de iluminação montado pelo Senai que simulou instalações
de uma residência operado por dispositivos de um smartfone. É a chamada “Internet de
casa”, possibilitando, por exemplo, que alguém possa desligar da rua ou de qualquer lugar
uma lâmpada ou um aparelho de ar-condicionado que esqueceu funcionando na
residência. Tudo graças aos sistemas embarcados – ou placas de prototipagem -  arduíno
e ESP. O instrutor de eletricidade Renato Pinheiro garante que a alta tecnologia nesse



campo já possibilita identificar a sensibilidade de uma planta, seja de saudade e até
quando esteja precisando de água. O  campo de operação já entra na chamada Indústria
4.0 e nas robóticas aplicada e educacional.  
 
A Universidade Federal do Pará (UFPA) levou alunos que demonstraram a produção de um
reservatório de água da chuva para a reutilização doméstica, proporcionando economia no
consumo convencional. O projeto Time Enactus da UFPA foi classificado para a semifinal
do Enactus Water Race, competição internacional que premia projetos direcionados aos
âmbitos da água e saneamento. Dispondo de uma parceria com uma indústria de
alimentos do interior do Estado, é possível fabricar e comercializar os produtos,
beneficiando a República de Emaús, entidade de fins sociais em Belém. 
 
A “Robótica Educacional” do SESI, que é aplicada em nove escolas do órgão no Pará,
também atraiu plateia significativa, sobretudo de crianças e jovens. A mesa de
treinamento oficial com robôs (ou módulos) divertiu a dona de casa Janete da Silva dos
Santos, 23, e o filho Lucas Rafael, de 5 anos. “É muito interessante, fica mais fácil
entender”, aprovou ela. “Gostei de tudo”, resumiu Lucas, sem tirar os olhos dos
movimentos dos legos. Os recursos para a interdisciplinaridade com os robozinhos foram
explicados por dois instrutores. 
 
O DNCS no Pará foi marcado por muita animação com grupos de dança, inclusive de
terceira idade, brincadeiras, palhaços, sorteios de prêmios e brindes, diversas opções de
lazer e entretenimento e até stand up sobre violência doméstica e familiar feito por dois
juízes do Tribunal de Justiça do Estado (TJPA).  
 
O evento foi realizado simultaneamente com 26 localidades brasileiras em promoção da
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), por meio do seu Fórum de Ação
Social e Cidadania (Fasc) com o Sesi Nacional, tendo o apoio especial do Seconci-Brasil e
patrocínio nacional do Conselho Nacional do Sesi. 
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