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Empresários da construção discutem como destravar
licenciamento ambiental e fomentar novos investimentos em
Rondônia

Reduzir a burocracia, mantendo as boas práticas de licenciamento ambiental, foi o
principal tema de reunião do Fórum de Empresários de Porto Velho, em seminário
realizado ontem (11/09), na capital de Rondônia, para discutir o licenciamento de
construções. Em uma tarde de trabalho, entre outros temas, foram apresentadas
experiências exitosas de cidades brasileiras que reduziram os prazos de licenciamento na
construção civil sem abrir mão do necessário rigor técnico e respeito à legislação em vigor.
“Essa discussão, que muitas vezes fica em segundo plano, é muito importante e tem
grande impacto na vida das pessoas”, disse José Carlos Martins, presidente da Câmara

Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), na abertura do evento. “Estamos aqui para
tratar do fomento a construção civil como um todo”, avisou Hildon Chaves, prefeito de
Porto Velho. “Estamos discutindo esse assunto com a sociedade civil organizada e com os
empresários, que são as principais vítimas de uma legislação arcaica e que precisa de
modificação urgente”.
Realizado pela prefeitura de Porto Velho, Agência de Desenvolvimento de Porto Velho e
Federação das Indústrias de Rondônia (Fiero), com apoio da Frente Nacional de Prefeitos
(FNP) e da CBIC e correalização do Senai Nacional, o evento é fruto de parceria com o
Sinduscon-PVH, do Sinduscon-RO, além de outras entidades locais. O seminário reuniu
empresários e profissionais do setor para um debate qualificado sobre como dar agilidade
ao licenciamento ambiental, um dos gargalos mais importantes na execução de
empreendimentos da construção civil. “Temos um objetivo claro nesta tarde, que é ouvir
os municípios que enfrentaram essa questão e venceram esse desafio, para construir a
melhor solução para Porto Velho”, disse Marcelo Thomé da Silva de Almeida, presidente do
Sinduscon-PVH e diretor da Agência de Desenvolvimento da prefeitura municipal.
Segundo ele, melhorar a dinâmica do licenciamento ambiental terá impacto positivo sobre
Porto Velho e estimulará novos investimentos. Prefeito da capital, Hildon Chaves
concordou, afirmando que sua gestão trabalha para aperfeiçoar os marcos regulatórios e
procedimentos do licenciamento ambiental, tendo como objetivo estimular investimentos e
levar ao desenvolvimento da cidade. “Temos empreendimentos parados em Porto Velho e
precisamos gerar empregos”, afirmou.
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Conselho Curador do FGTS autoriza linha de crédito para
financiar obras paralisadas

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) autorizou a
contratação de operações de crédito, no âmbito dos programas Pró-Moradia, Saneamento
para Todos e Pró-Transporte, para a conclusão de empreendimentos financiados com
recursos de transferências obrigatórias a que se refere a Lei nº 11.578, de 26 de
novembro de 2007 (PAC e PSH), contratados até 30 de junho de 2017, sendo elas
(transferências) oriundas de recursos financeiros transferidos pelos órgãos e entidades da
União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução
de ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cuja execução pelos entes
federados seja de interesse da União.
A determinação está contida na Resolução 898/2018 do CCFGTS, publicada hoje (12/09),
no Diário Oficial da União (DOU). A medida altera a Resolução nº 887, de 15 de maio de
2018 do CCFGTS.
Detalhes da medida poderão ser conferidos no

CBIC Mais desta semana, que circulará na

sexta-feira (14/09). Clique aqui para acessar a íntegra da Resolução.
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Conselho Curador do FGTS institui Programa de
Desenvolvimento Urbano

A Resolução 897/2018, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(CCFGTS), instituiu o Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades), dentro da área
de aplicação de Infraestrutura Urbana do FGTS.
O Programa de Desenvolvimento Urbano (Pró-Cidades) tem por objetivo proporcionar aos
estados e aos municípios brasileiros condições para formulação e implantação de política
de desenvolvimento urbano local a partir do financiamento de investimentos apresentados
na forma de projetos integrados de melhoria de um perímetro urbano, previamente
definido, e, assim, garantir maior efetividade da função social da cidade e da propriedade
urbana, priorizando a ocupação democrática de áreas urbanas consolidadas.
Para acessar a íntegra da Resolução 897/2018, publicada nesta quarta-feira (12/09), no
Diário Oficial da União (DOU), clique aqui.
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ABNT reativa Comissão de Estudo de Desempenho de
Edificações

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) reativou a Comissão de Estudo de
Desempenho de Edificações (CE-002:136.001), que tem como escopo a normalização no
campo

de

desempenho

de

edificações

aplicáveis

às

edificações

habitacionais,

compreendendo os sistemas estruturais, hidrossanitários, de pisos, de vedações verticais
internas e externas e de cobertura, independentemente dos seus materiais constituintes e
do sistema construtivo utilizado, no que concerne a terminologia, requisitos, critérios e
métodos de avaliação para revisar as NBRs 15.575-1 a 6.
A reunião que oficializará a revisão será no próximo dia 14 de setembro, a partir das 8h30,
na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusConSP), em São Paulo, quando serão definidos o coordenador e o secretário da Comissão de
Estudo, bem como o planejamento dos trabalhos.
Para a CBIC, o processo de revisão da norma de desempenho é um momento bastante
rico e que pode ser aproveitado por todos os agentes da indústria da construção, não
apenas para a revisão do texto propriamente dito, mas para projetos e parcerias que
envolvam a elevação do patamar da qualidade técnica praticada por todos e o
fortalecimento

das

nossas

instituições

e

de

nossas

associadas,

as

construtoras/incorporadoras.
Durante a reunião, a CBIC disponibilizará à Comissão Especial o Estudo de Revisão da
Norma de Desempenho, realizado pela CBIC/Senai Nacional/SindusCon-SP/Secovi-SP,
como resultado da realização de quatro

workshops versando cada um dos seguintes

temas: segurança contra incêndio, conforto térmico, lumínico e acústico e mais o apoio ao

workshop realizado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) que tratou
de durabilidade.
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BNDES mapeia R$ 1 tri em planos de investimento até 2021

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) mapeou planos de
investimento que somam R$ 1,03 trilhão em 20 setores da economia no período de 2018 a
2021. Os dados constam do boletim Perspectivas do Investimento 2018-2021 e inclui 12
setores da indústria e oito da infraestrutura. A média anual de investimentos é de R$ 258
bilhões.
Na infraestrutura, a projeção é de retração de 2,0% a.a., principalmente no setor de
energia elétrica. Por outro lado, a perspectiva é de aumento expressivo nos investimentos
em logística (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e mobilidade urbana), com
crescimento de 13,3% a.a.
Em mobilidade urbana há uma queda de 8,7% decorrente da retração dos investimentos
do setor público, diante do contexto de restrição fiscal. No total, a projeção mapeia R$
539,9 bilhões de investimentos para a indústria e R$ 490,1 bilhões para a infraestrutura.
Clique aqui para acessar o jornal.
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Profissionais do Amazonas podem adequar orçamento de
obras públicas à realidade local, dizem especialistas

Foto: Eliena Monteiro
Manaus/AM recebeu ontem (11/09) o “Seminário Técnico Revisão do Sinapi”. Gerenciado
pela Caixa, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
(Sinapi) é uma ferramenta para previsão orçamentária e planejamento de programas
governamentais que envolvam execução de obras públicas. Durante o evento, realizado
pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), com a
promoção da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), por meio da sua
Comissão de Infraestrutura (COP), do Senai Nacional e da Caixa Econômica Federal, foram
apresentadas as mudanças pelas quais o sistema passou e enfatizado que os
orçamentistas das cidades do Amazonas podem adequar suas previsões orçamentárias à
realidade local, conforme está previsto no decreto presidencial 7.983, de 8 de abril de
2013.
"Em sendo a referência do Sinapi para a capital e, se esse preço da capital não está
adequado para um município no interior do Estado, que se faça um levantamento daqueles
insumos que têm uma participação significativa no custo da obra, principalmente, junto ao
mercado local", sugeriu o gerente-executivo do Sinapi da Caixa, Mauro Castro.
"Não esquecendo que um bom orçamento não é só feito de composições diretas, do que
está presente nesse sistema de referência, mas também de custos indiretos, administração
local, mobilização, desmobilização, frete, que não é previsto nos custos de insumos, ou
seja, fazer a inserção de todos os custos adicionais que precisam estar presentes de
acordo com a sua realidade, de acordo com a dificuldade de cada região", mencionou
a responsável pela Área de Orçamentos do Sindicato da Indústria da Construção Civil de
Pernambuco (Sinduscon-PE), Luciana Andrade. Custos indiretos, segundo Luciana, são os
que não estão diretamente relacionados à execução da obra.
Na avaliação do presidente do Sinduscon-AM, Frank Souza, o seminário em Manaus teve o
objetivo de desmistificar a utilização da ferramenta. "Existia uma ideia de que o Sinapi era
um preço fixado, era um preço que você tinha que seguir. Na realidade, se sabe que você
pode interceder sobre isso, dependendo da sua realidade, das suas características", disse.

Geraldo de Paula Eduardo, consultor da Comissão de Infraestrutura (COP/CBIC), reforçou
que a entidade vem acompanhando a evolução do Sinapi desde 2013. "De lá para cá, o
sistema vem ganhando muito em qualidade. Ele vem se tornando muito mais versátil,
transparente", disse, reforçando que os orçamentistas têm liberdade de fazer pesquisa de
preço e colocar os valores específicos de cada localidade.

(Com informações do Sinduscon-AM)
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Sinduscon-DF lança projeto
dia 24
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O Futuro se Constrói no próximo

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF) lança no
próximo dia 24 de setembro o projeto

O Futuro se Constrói, que visa integrar alunos de

engenharia e arquitetura (do 5º ao 9º semestre) ao ambiente da construção civil,
apresentando-os a prática do mercado de trabalho nos canteiros de obras, escritórios de
projetos, órgãos do governo e instituições do setor. “Contribuir para o reforço da formação
dos estudantes de engenharia e arquitetura é antiga e agora surgiu a possibilidade de
parceria com dois profissionais que há anos frequentam a Diretoria de Materiais e
Tecnologia do Sinduscon, ambos professores de instituições de ensino superior”, destaca o
presidente da Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade (Comat) da
Câmara Brasileira da Indústria da Construção e 1º vice-presidente do Sinduscon-DF,
Dionyzio Antonio Martins Klavdianos.
“Vamos enfatizar o conhecimento de temas que pouco são lecionados na escola, bem
como visitas a todo tipo de instituição que faz parte do dia a dia do profissional de
construção. Será um projeto piloto e o objetivo é expandi-lo para o maior número possível
de alunos”, completa Dionyzio Klavdianos.
O curso será ministrado pelos professores Walter Vasconcelos, diretor da Entempo –

Consultoria Organizacional e Ambiental e docente do curso de graduação em Engenharia
Civil (UnB), e Julkiana Gehlen, disseminadora da Norma de Desempenho (NBR
15.575/2013) e mestre em Arquitetura e Urbanismo (UnB). Com carga horária de 80
horas, o curso será realizado às segundas e terças-feiras, das 14h às 18h, de 25/09 a
03/12. Mais informações e inscrições no site da entidade.
Com essa vivência, o Sinduscon-DF espera-se que o aluno possa se diferenciar e se tornar
mais competitivo, em um mercado de trabalho com ofertadas limitadas.
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13 de setembro
Reunião da Comissão de Materiais, Tecnologia,
Qualidade e Produtividade (Comat) da CBIC
Horário: 10h30 às 16h
Local: Secovi-SP
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