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NOTÍCIAS
                                      

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PROMOVE DIA DE CIDADANIA PARA 
TRABALHADORES DO SETOR

#DNCS2018 MOSTRARÁ A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PAÍS MELHOR 

A indústria da construção celebra neste sábado (18/08) 
com trabalhadores do setor e seus familiares o Dia 
Nacional da Construção Social (DNCS). Em mais uma 
edição do evento de responsabilidade social, o setor 
promoverá a qualidade de vida dos seus profissionais 
por meio de ações em saúde, educação, lazer e ci-
dadania aos brasileiros que constroem todos os dias 
os equipamentos públicos e privados que são utilizados 
por toda a sociedade. Inseridos na campanha O Futuro 
dos Nossos Filhos, que culminará amanhã, empresári-
os e trabalhadores do segmento de 26 localidades do 
País foram levados a refletir sobre a importância de 
educar e conduzir a nova geração para a construção 
de um Brasil melhor. “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 Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), 
José Carlos Martins, que fará a abertura oficial do DNCS 
2018 no Clube do Trabalhador Sesi, em Betim/MG. 

“O evento aproveita seu alcance e capilaridade para 
mandar uma mensagem que pode fazer a diferença 
na construção do nosso País. O futuro dos nossos 
filhos é também nosso futuro como nação”, completa 
a presidente do Fórum de Ação Social e Cidadania 
(Fasc) da CBIC, Ana Claudia Gomes.

Apesar de envolver um número menor de localidades 
do que em 2017, quando DNCS foi realizado em 31 
cidades, que resultaram em mais de 240 mil aten-
dimentos, beneficiando mais de 59 mil pessoas, a 
expectativa é de que mesmo com a crise econômica 
a campanha consiga beneficiar muitos trabalhadores 
que se somarão às 788 mil pessoas espalhadas por 
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todo o território brasileiro e aos mais de 3,9 milhões de 
atendimentos contabilizados desde a primeira edição, 
em 2007.

Promovida há 11 anos pela CBIC, por meio do seu 
Fasc, e pelo Sesi Nacional, com apoio especial do 
Seconci-Brasil e patrocínio nacional do Conselho Nacio-
nal do Sesi, a ação foi inspirada no Dia de Ação Social, 
atividade realizada em prol dos trabalhadores pelo 
Sinduscon Paraná Norte em 2004, com um dia lúdico 
para seus familiares. Dois anos depois o Fasc/CBIC, 
sob a presidência de Maria Helena Mauad, instituiu o 
Dia Nacional da Construção Social (DNCS), que tem 
envolvido, solidariamente, o corpo diretivo e funcional 
das empresas e atendido as expectativas de operários 
da construção civil do País.  

O Futuro dos Nossos Filhos
Atendendo ao desafio do tema proposto para este 
ano – O Futuro dos Nossos Filhos -, a organização 
das 26 localidades do DNCS ampliou suas atividades 
recreativas e de lazer voltadas para crianças e adoles-
centes e fará sorteios de prêmios especiais para o público 
infanto-juvenil. 

Em Minas Gerais, por exemplo, dois importantes 
espaços no Clube do Trabalhador Sesi, em Betim/MG, 
foram preparados para os filhos dos trabalhadores. 
Uma biblioteca disporá de mais de 500 publicações, 
entre livros de literatura e gibis, e um cantinho de 
contação de histórias. As crianças que participarem 
também terão acesso ao robô que monta cubos mági-
cos e ao robô labirinto, bem como a uma rua de lazer 
destinada a elas.

Já no Pará, um dos destaques que deve atrair a plateia 
infanto-juvenil será a “Robótica Educacional”. Será 
instalada mesa oficial de treinamento medindo cerca 
de 2,40 x 1,10 metro com cinco robôs (módulos) que 
possibilitarão uma série de atividades correlacionadas 
a disciplinas como física e matemática, exercitando 
fatores de convivência, entre eles o relacionamento 
interpessoal, a disciplina e o trabalho em equipe. Dois 
professores de robótica do Sesi do Pará estarão à 
disposição de um curioso público infantojuvenil para a 
manipulação das peças em abordagens referentes ao 
sistema solar e até em formato de urna eletrônica no 
ano eleitoral. O Sesi aplica há quatro anos a robótica 
em sua matriz curricular nas nove escolas do Sistema 
Sesi no Estado, englobando cerca de mil estudantes.

Para incentivar os trabalhadores do setor a postar 
fotografias do evento, a CBIC lançou a #DNCS2018. As 
melhores fotos serão compartilhadas no Facebook da 
@CBICBrasil e nas redes sociais das entidades partici-
pantes. Confira o resultado nas redes sociais!

DNCS apresentará novidades ao público
Não faltam atrativos para esta edição do DNCS. No 
Pará, além da apresentação de robótica, haverá a 
demonstração do projeto “Amana Katu”, exemplo 
de sustentabilidade ambiental desenvolvido pelo 
Time Enactus UFPA, que visa democratizar o acesso à 
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água para populações carentes. O Time Enactus foi 
classificado para a semifinal do Enactus Water Race, 
competição internacional que premia projetos direcio-
nados aos âmbitos da água e saneamento. A iniciativa 
é a única representante brasileira na final do desafio 
após disputa com 130 projetos de 27 países – o título será 
decidido em outubro com outros três projetos da Índia.
 
Realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção do 
Estado do Pará (Sinduscon-PA), com apoio da Federação 
das Indústrias do Pará (Fiepa), no município de Ananin-
deua (Região Metropolitana de Belém), o DNCS do Pará 
também contará com um espaço para a informação 
técnica de alto nível sobre o setor. Serão apresentados 
conceito e prática dos sistemas embarcados (placas 
de prototipagem) arduíno e ESP pelo instrutor da área 
de eletricidade do Serviço Nacional da Indústria (Senai) 
de Castanhal (localidade que compõe a RMB), Renato 
Pinheiro. O visitante poderá controlar no simulador os 
circuitos de tomadas e de iluminação por meio de um 
smartfone comum. Esse controle poderá ser feito por 
meio de intervenção de toque na tela ou por comando 
usando um assistente virtual cadastrado no sistema. 
Os sistemas embarcados podem ser aplicados desde 
a robótica educacional, robótica aplicada, Internet 
das Coisas [IoT] e automação de processos. No Pará, o 
evento contará com dezoito patrocinadores – destaque 
para os másteres Mútua do Estado e Coopercon-PA –, 
pelo menos vinte organizações parceiras, mais de 500 
voluntários e aproximadamente cinquenta serviços à 
disposição. 

DNCS em Joinville/SC 
Sucesso nas edições anteriores, a Bike to Food é uma 
das atrações do DNCS de Joinville. Nela é possível 
aliar atividade física e alimentação saudável, já que 
os participantes precisam pedalar para acionar o 
liquidificador que prepara sucos naturais. Outras 
inúmeras atividades e serviços serão oferecidos das 13h 
às 17h, no Sesc Joinville, como shows regionais, torneio 
de pênalti; avaliações capilar, odontológica e de 
pressão arterial; corte de cabelo e barbearia, delegacia 
móvel, massoterapia, orientação nutricional, teste de 
glicemia e teste visual. Na área de educação, destaque 
para o caminhão Senai NR-35, caminhão Sesi Ciências, 
orelha inflável e Sesi Robótica. Organizado em Joinville 
pelo Sindicato da Indústria de Construção Civil de 
Joinville (Sinduscon), pelo Serviço Social (Seconci) e Sesi, 
com apoio do Sesc, o DNCS reunirá trabalhadores da 
construção civil, familiares e comunidade em uma tarde 
com programação inteiramente gratuita.

DNCS em Blumenau/SC 
O 10º DNCS de Blumenau será das 14h às 17h30, no Centro 
Esportivo Sesi, em Blumenau. Promovido pelo Sindicato 
da Indústria da Construção de Blumenau (Sinduscon) e 
Serviço Social da Industria da Construção de Blumenau 
(Seconci Blumenau). Os participantes poderão partici-
par de atividades esportivas, com destaque para futsal, 
jogos de mesa, sinuca, tênis de mesa e pebolim.

Também serão oferecidas atividades recreativas para 
crianças com cama elástica, brinquedos infláveis, pisci-
na de bolinhas, tobogã, chute a gol, castelo pula-pula, 
Xbox e pintura facial.

Na área de saúde, os trabalhadores do setor e seus fa-
miliares poderão ter acesso à limpeza e cuidado para a 
pele, aferição de pressão arterial e dicas de saúde.  Ain-
da durante o DNCS, serão oferecidos cachorro-quente, 
pastel, pipoca e bebidas, além de cabine fotográfica, 
corte de cabelo, maquiagem, cuidados de beleza, simu-
lação de prática e pilotagem de moto, entre outros.  

DNCS em Betim/MG
Em Minas Gerais, a expectativa dos organizadores - 
Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado 
de Minas Gerais (Sinduscon-MG) e Serviço Social da 
Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais 
(Seconci-MG) - é reunir uma média de 800 pessoas no 
Clube do Trabalhador Sesi, em Betim/MG, entre 9h e 
15h30. Além da estrutura do clube, com quadras de 
futebol e piscinas para crianças e adultos, serão ofere-
cidas dezenas de atividades diferentes. Entre elas, aula 
de zumba, torneio de truco e apresentações artísticas 
com o esquete cênico Ecoligado, e com a cantora Thaís 
Moreira, participante do programa The Voice Brasil 2015, 
da TV Globo.

Na programação de cuidados com a saúde, os partici-
pantes poderão realizar aferição de pressão, limpeza de 
dentes, testagem rápida de Hepatite C e Sífilis, além de 
teste de acuidade visual. Corte de cabelo e barba, es-
maltação e cuidados com a sobrancelha também farão 
parte das atividades oferecidas na área de cidadania. 
Dentre os parceiros do evento de Minas estão a Secre-
taria de Saúde de Betim, Óticas Diniz, Pasi, Laboratório 
São Paulo, Sesi-MG e Senai-MG. 

DNCS de Maringá/PR
Em sua quinta edição, o DNCS do Noroeste do Paraná 
deve reunir cerca de mil pessoas das 9h às 16h, na sede 
do Sesi de Maringá. Serão oferecidos serviços como 
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exames de pele, orientações sobre escovação e higiene 
bucal, teste de glicemia, orientações jurídicas, ex-
posição de equipamentos e ferramentas da construção 
civil, aulas práticas de costura, oficinas de robótica e de 
prevenção ao álcool e drogas, além de simulador de 
capotamento e consultas de crédito. Ao longo do dia 
também haverá sorteios de diversos prêmios. 

Para as crianças, haverá brinquedos infláveis, jogos 
gigantes, treinamento funcional, badminton, oficinas de 
pintura e desenho. Além disso, não faltará comida: pipoca, 
algodão-doce, cachorro-quente, pastel e refrigerante. 
Entre os parceiros do evento estão construtoras, fornece-
dores e empresas como Unicesumar, Copel, FRT Advoga-
dos, Semob, Marev, Ortis, Sanepar, Santa Casa de Maringá 
e Ingalimp, Sicredi e Coopercard.

DNCS em João Pessoa/PB
A 6ª edição do DNCS será das 8h às 17h, no Sesi do 
Distrito Industrial de João Pessoa e oferecerá torneio 
de futebol, banho de piscina, música ao vivo, oficina 
de artesanato, circuito de saúde, oficina de alimen-
tação saudável dentro do programa Cozinha Brasil e 
circuito da saúde (aferição de pressão, peso e medida 
abdominal).

Realizado pelo Sindicato da Indústria da Construção 
Civil de João Pessoa (Sinduscon/JP), em parceria com a 
Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiepb) 
e o Sesi-PB, o DNCS proporcionará a integração entre 
as famílias dos trabalhadores de diversas empresas da 
construção civil. Dentre as atrações, ação educativa 
de combate à dengue e muitas atividades para as cri-
anças, com brinquedos infláveis, contação de estórias e 
distribuição de lanches.

DNCS em Londrina/PR
Em Londrina, o DNCS será realizado pelo Seconci 
Paraná Norte no Centro Campestre do Sintracom, 
Parque Industrial Maria Estela Londrina, das 10h às 16h. 
São esperadas cerca de quatro mil pessoas, entre tra-
balhadores da construção civil e seus familiares.

Durante todo o dia, serão prestados diversos serviços 
como corte de cabelo, testes de acuidade visual e 
glicemia, orientação sobre higiene bucal, segurança 
do trabalho, edificações e alimentos. Também haverá 
doação de escovas de dente e distribuição de brindes, 
além de sorteio de muitos prêmios.

Para as crianças, a diversão está garantida com cama 

elástica, piscina de bolinhas, tobogã inflável, cotonete e 
pintura facial, além de livre acesso às piscinas. Entre as 
guloseimas, pipoca e algodão-doce. Já para os adultos, 
o destaque é o torneio de futebol, com direito a troféus 
para os campeões e medalhas para os participantes.

O DNCS de Londrina tem 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.

DNCS Manaus/AM
O DNCS de Manaus terá mais de 30 serviços gratuitos 
para trabalhadores da construção. Na programação 
estão serviços de corte de cabelo, esmaltação de unhas 
e consultas médicas. O evento também contará com 
sorteio de prêmios, entre eles, uma bicicleta. Na capital 
do Amazonas, a ação será das 9h às 14h, no Clube do 
Trabalhador do Sesi, na zona leste. 

A ação também contará com sorteio de prêmios, entre 
eles, uma bicicleta. A programação em Manaus é 
organizada pelo Sindicato da Indústria da Construção 
Civil do Amazonas (Sinduscon-AM) e pelo Serviço Social 
da Indústria da Construção Civil de Manaus (Seconci 
Manaus) e conta com a correalização do Sistema Fieam, 
composto por, entre outras instituições, Sesi Departa-
mento Nacional e Fieam. Neste ano, o DNCS Manaus 
contou com o apoio de empresas como RD Engenharia, 
Engeco, MRV, Patrimônio, Direcional, Polimix, Tai Engenha-
ria, Le Man Engenharia, entre outras construtoras.
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DNCS em Cascavel/PR
Realizado pela sétima vez em Cascavel, o DNCS deste 
ano deve reunir entre 9h e 17h um público de 1,8 mil pes-
soas no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel. 
A expectativa é de que cerca de 12 mil atendimentos 
sejam realizados durante todo o dia na cidade.
 
Uma das atrações deste ano será a realização de 
mais uma etapa do programa Território Cidadão, 
desenvolvido pela Prefeitura de Cascavel e que con-
siste em oferecer acesso a serviços públicos a quem 
mais precisa. Além disso, o público terá acesso à 
praça de alimentação, cuidados com a aparência, 
exames médicos, parque de diversões, torneios es-
portivos, apresentações artísticas e outras iniciativas. 
Realizado pelo Sinduscon Paraná Oeste, em parceria 
com a CBIC, Sesi/Senai e outros 44 parceiros (sendo 13 
patrocinadores e dois apoiadores), o evento também 
oferecerá almoço e lanches, tudo gratuito.

DNCS em Brusque/SC
Das 13h às 17h, no Centro Esportivo do Sesi, Brusque 
será palco de mais uma edição do DNCS. Realizada 

desde 2011 pelo Sindicato das Indústrias da Construção 
e do Mobiliário de Brusque (Sinduscon Brusque), 
Serviço Social da Indústria (Sesi) e pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do 
Mobiliário de Brusque e região (Sintricomb), a ação 
promoverá a qualidade de vida dos trabalhadores 
da indústria da construção por meio da educação 
e da mobilização da cidadania, oferecendo atendi-
mento gratuito ao trabalhador e seus dependentes 
de serviços de educação, saúde, lazer e cidadania, 
além de atividades recreativas, esportivas e culturais. 
Quem for prestigiar o DNCS receberá uma pulseira 
de identificação logo na entrada do evento. Com ela, 
além de poder retirar os lanches disponibilizados no 
local, cada trabalhador estará apto a participar dos 
sorteios que serão realizados no transcorrer da tarde.  

Durante o evento, o Sesi repassará conhecimento 
com imersões sobre a solução tecnológica de saúde 
e promoção do bem estar e experiências inesquecíveis 
para os participantes, acerca de uma das principais 
tendências do momento, que é a Realidade Virtual 
(VR).
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NORMA DE DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES: LISTA DE VERIFICAÇÃO AUXILIARÁ 
EMPRESAS NO CUMPRIMENTO DA NBR 15.575/2013

MARCELO FABIANO COSTELLA, engenheiro civil com mestrado e doutorado em Engenharia Civil e autor 
do livro Norma de desempenho de edificações: modelo de aplicação em construtoras

Divulgação

ARTIGO DO ESPECIALISTA

Uma edificação mais eficiente! É o que proponho aos 

profissionais da área de edificações – construtor, incor-

porador e projetista – ao abordar os fundamentos de 

desempenho das edificações habitacionais e sugerir a 

ferramenta de aplicação das seis partes da NBR 15575: 

Edificações Habitacionais. Contida no livro Norma de 

desempenho de edificações: modelo de aplicação 

em construtoras, a Lista de Verificação – Norma de 

Desempenho, obrigatória nas novas edificações habita-

cionais desde 2013 busca facilitar a implantação da 

Norma de Desempenho pelo profissional de engenharia 

responsável pelo empreendimento, indicando para 

cada requisito: o que deve ser verificado; qual o método 

de avaliação; quem é o profissional responsável e qual a 

maneira de comprovação. 

Lançado em maio deste ano, durante o 90º Encontro Na-

cional da Indústria da Construção (Enic), em Florianópo-

lis/SC, o livro identifica quais ensaios são exigidos pela 

norma, diferenciando os que são de responsabilidade 

do construtor e aqueles que são de responsabilidade do 

fornecedor. Possui exemplos práticos de aplicação em 

empresas construtoras, identificando as dificuldades 

mais recorrentes na implantação. 

A sistemática de apresentação consiste na explicação 

do requisito, por meio da análise das listas 1 e 2, discuti-

das no livro, e a respectiva apresentação da lista de 

verificação para cada parte da norma de desempenho. 

A lista está organizada com os seguintes itens no 

cabeçalho: parte da norma, verificação, avaliação 

(método de avaliação), responsável e comprovação. 

Depois são apresentados para cada requisito do usuário 

e respectivos requisitos da norma.

A verificação consiste no conteúdo descrito no critério, 

ou seja, são apresentados a numeração e o título a que 

se refere de acordo com a norma de desempenho e o 

que deve ser realizado para cumprir o critério, em alguns 

casos especificando as normas que devem ser atendidas 

ou os ensaios a serem realizados. 

Já a avaliação apresenta o método de avaliação re-

querido, sendo dividido em três categorias: análise de 

projeto, ensaio e inspeção. A análise de projeto consiste 

na apresentação da informação solicitada no critério 

nos projetos e memoriais descritivos, de cálculo ou 

justificativos. O ensaio é necessário somente nos casos 

em que a norma não apresenta outra opção de método 
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de avaliação. Já a inspeção consiste nas verificações 

realizadas em campo após a execução do serviço.

A coluna responsável designa qual o profissional ou 

interveniente que deve realizar o processo de com-

provação do requisito. Foram considerados cinco 

responsáveis, sendo eles: projetista de arquitetura, 

projetista de estrutura, projetista específico, projetista 

de instalações e construtor. 

O item comprovação se refere ao documento que 

deve ser apresentado para comprovar o cumprimento 

do requisito. Os meios de comprovação listados são: 

declaração em projeto (memoriais descritivos e de cál-

culo também são considerados projetos); aprovação 

do projeto em órgão competente (Corpo de Bombeiros, 

Prefeitura Municipal, Vigilância Sanitária etc.); laudo 

do fornecedor; relatório de inspeção; Manual de uso; 

operação e manutenção; laudo de ensaio; habite-se 

da obra e solução descrita em projeto (detalhamentos, 

especificações de materiais etc.).

Além disso, apresenta uma análise dos ensaios re-

queridos pela Norma de Desempenho, divididos por 

categoria de desempenho e apresenta também uma 

discussão acerca da incumbência da realização dos 

ensaios: construtor ou fabricante/fornecedor de mate-

riais?

Por fim, é apresentado o resultado da aplicação da 

lista de verificação da norma de desempenho, apli-

cada em dez empresas, filiadas ao Sinduscon/Oeste, 

em Chapecó/SC. Após essa avaliação, foi possível 

constatar que a aplicação da norma de desempenho 

nas empresas está aquém do esperado. Entretanto, 

a lista de verificação é um instrumento que pode ser 

utilizado pelas empresas, no intuito de melhorar o grau 

de cumprimento. A boa notícia é que, com a publi-

cação do livro, as empresas avaliadas já passaram por 

capacitações mensais e estão em um patamar mais 

elevado no que diz respeito ao atendimento às normas 

de desempenho.

O livro pode ser encontrado em: http://www.editoraap-

pris.com.br/produto/norma-de-desempenho-de-edifi-

cacoes-modelo-de-aplicacao-em-construtoras

http://www.editoraappris.com.br/produto/norma-de-desempenho-de-edificacoes-modelo-de-aplicacao-em-construtoras
http://www.editoraappris.com.br/produto/norma-de-desempenho-de-edificacoes-modelo-de-aplicacao-em-construtoras
http://www.editoraappris.com.br/produto/norma-de-desempenho-de-edificacoes-modelo-de-aplicacao-em-construtoras
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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

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

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

18 de agosto

EDIÇÃO 2018 DO DNCS 
DIA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO SOCIAL – 

O FUTURO DOS NOSSOS FILHOS 
Simultaneamente em 26 localidades do País 

20 de agosto
COLETIVA DE IMPRENSA CBIC - INDICADORES 

IMOBILIÁRIOS NACIONAIS 2º TRIMESTRE DE 2018
Horário: 9h30 às 11h30 

Local: Sala Fountainebleau do Hotel Gran Mercure 
- Rua Sena Madureira, 1355 - Vila Clementino – 

São Paulo

22 de agosto
PROJETO BIM COLABORATIVO

 CBIC E SINDUSCON-DF 
Horário: 14h às 17h 

Local: Auditório do Sinduscon-DF

CBIC DADOS

Fonte: Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC).      

VENDA DE CIMENTO (DADOS PRELIMINARES)

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

Descrição
Julho (1.000 ton)

Variação %
Janeiro-julho (1.000 ton.)

Variação %
2017 2018 2017 2018

Venda mercado 
interno

4.709 4.589 -2,5 30.480 29.969 -1,7

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

