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Eleições presidenciais serão foco da reunião do Conselho de
Administração da CBIC do dia 3 de outubro

  

 
 
A reunião do Conselho de Administração da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) do próximo dia
3 de outubro, em Brasília, terá como foco as eleições
presidenciais de 2018. O encontro contará com a
participação do jornalista e consultor, Gustavo Krieger, entre
outros convidados.  
  
A ideia é apresentar um panorama eleitoral diante do
primeiro turno das eleições deste ano, que ocorrerá no dia 7
de outubro. 
 
Programe-se! 
 
Mais informações serão oportunamente divulgadas.
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Cotas obrigatórias comprometem até um terço das vagas na
construção civil e provocam atrito com o MPT

Matéria do Estadão do dia 15 de setembro destaca as dificuldades enfrentadas pelo setor
da construção para cumprir as cotas de contratação, em que parte das vagas é reservada
a pessoas com deficiência, jovens aprendizes, egressos do sistema penitenciário e
moradores de rua. Em alguns Estados, as cotas chegam a comprometer até um terço dos
postos de trabalho. A cota para pessoas com deficiência é exigida de companhias com
mais de 100 empregados e vai de 2% a 5% dos postos. Ex-presidiários precisam ter
assegurados 3% a 6% das vagas em caso de obra pública com contrato superior a R$ 330
mil. Simulação da CBIC sobre o número mínimo de cotas que uma empresa com 1.001
funcionários que atua em obras públicas precisaria atender é de pelo menos 163 ‘cotistas ’.
Em alguns Estados, além disso, há mais reservas previstas em lei. 
  
No Distrito Federal, também é exigida contratação mínima de 2% de moradores de rua. No
total, as cotas podem chegar a mais de 30%. O Ministério do Trabalho já lavrou mais de
400 autos de infração contra construtoras que deixaram de atender à legislação. Em 2016,
363 mil vagas destinadas a pessoas com deficiência não foram preenchidas. Em seis anos,
o Ministério Público do Trabalho firmou 1.132 termos de ajuste de conduta com empresas
de vários setores - já que as cotas não atingem apenas a construção - e ajuizou 729
ações. 
  
O presidente do Sinduscon-DF, João Carlos Pimenta, diz que o setor é contrário “a
qualquer tipo de cota”, porque, por falta de interessados, as empresas viram alvo de
multa. O MPT diz que o problema está na cultura das empresas, que não investem em
acessibilidade e alimentam o preconceito. O sociólogo José Pastore, especialista em
relações de trabalho, afirma que as cotas têm um propósito social importante, mas
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reconhece um desajuste entre a qualificação exigida e a formação dos candidatos.  Clique
aqui para acessar a íntegra da matéria. 
  
(Com informações do Estadão)
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Diálogo TCU/CBIC será retomado no próximo dia 20 e poderá
ser acompanhado via Facebook @CBICBrasil

O Diálogo TCU/CBIC será retomado na quinta-feira (20/09), durante reunião que ocorrerá
das 14h às 17h, em Brasília. O objetivo é debater com realismo e transparência alguns
temas que têm gerado problemas graves na relação entre órgãos de Fiscalização e
Controle e empresas de infraestrutura.  O evento, que integra o projeto "Melhoria da
Competitividade e Ampliação de Mercado na Infraestrutura da COP/CBIC", em
correalização com o Senai Nacional, será transmitido ao vivo pelo YouTube do Tribunal
de Contas da União (TCU) e compartilhado na rede sociail da CBIC
(www.facebook.com/cbicbrasil). 
 
“Será uma conversa oportuna para levantar as diferenças e trabalhar sobre elas”, resume
Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente da Comissão de Infraestrutura (COP) da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). 
  
Dividido em três painéis, o evento abordará os conceitos de sobrepreço e
superfaturamento, com a participação de Nicola Espinheira da Costa Khoury, coordenador
Geral da Comissão de Infraestrutura do TCU (Coinfra), e de Evaristo Augusto Pinheiro,
presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada (Sinicon).  
 
Os “Aditivos contratuais, compensações entre acréscimos e supressões em obras públicas”
serão abordados por Luiz Fernando Ururahy de Souza, da Secretaria de Fiscalização da
Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, e Luiz Fernando Santos Reis, presidente da
Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (Aeerj). 
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Já o tema “Paralisações de obras públicas financiadas com recursos federais. Efeitos e
custos” ficará a cargo de Bruno Martinello Lima, dirigente da Secretaria de Fiscalização de
Infraestrutura Urbana, e de José Eugênio Gizzi, vice-presidente da CBIC. 
 
O encerramento do evento será feito por Nicola Espinheira da Costa Khoury (Coinfra/TCU)
e Carlos Eduardo Lima Jorge (presidente COP/CBIC).  
  
Para saber mais do evento, clique aqui.
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Governo cria Comitê Técnico da Indústria de Baixo Carbono

O Ministério das Cidades instituiu, por meio da Portaria 1.586/2018, de 17 de setembro, o
Comitê Técnico da Indústria de Baixo Carbono. De caráter permanente e de cunho técnico
e consultivo, o comitê visa promover a articulação dos órgãos e entidades, públicas e
privadas, para implementar, monitorar e revisar políticas públicas, iniciativas e projetos
que estimulem a transição para a Indústria de Baixo Carbono no Brasil. 
  
Ele será composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades: Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que o coordenará; Confederação Nacional da
Indústria; Associação Brasileira da Indústria Química; Associação Brasileira da Indústria de
Alumínio; Indústria Brasileira de Árvores; Sindicato Nacional da Indústria de Cimento;
Associação Brasileira de Cimento Portland; Associação Brasileira da Indústria de Vidro;
Instituto Aço Brasil; Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; Federação das
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro; Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais; - Instituto Brasileiro de Mineração; Secretaria Executiva da Rede Brasil do Pacto
Global da Organização das Nações Unidas; e Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável. 
  
Clique aqui para acessar a íntegra da Portaria.

http://bit.ly/2xv8juy
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*
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/09/2018&jornal=515&pagina=17&totalArquivos=77


Share Tweet Forward

Projeto Cidades Eficientes do CBCS anuncia resultados de
chamada pública nacional e inicia fase de coleta de dados
sobre consumo de energia em edifícios públicos de três
municípios brasileiros

Após a recente realização de chamada pública nacional, o Projeto Cidades Eficientes do
Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) está em fase de assessoria técnica
junto aos órgãos municipais das três cidades brasileiras inscritas e selecionadas como
cidades piloto para a participação ativa na iniciativa: Jaboatão/PE, Sorocaba/SP
e Florianópolis/SC. O processo de participação ativa no projeto envolve a coleta de dados
sobre o consumo de energia em edifícios que pertencem a prefeituras dessas cidades,
análise da legislação e projetos significativos, entre outras ações.

Em âmbito nacional, o processo da chamada pública despertou o interesse do total de 130
municípios localizados em 21 Estados, o que representa 11% da população brasileira. O
processo seletivo para a escolha das cidades participantes envolveu tanto a faixa alvo do
projeto estabelecida para municípios com população entre 200 mil e 2 milhões de
habitantes, quanto critérios fundamentais para a fase de assessoria técnica que agora está
em andamento.

O conjunto das informações obtidas nessa fase resultou na criação de uma base de dados
que, por sua vez, permitiu mapear a situação atual das cidades brasileiras participantes no
que refere especificamente aos eixos temáticos do projeto: consumo de energia e água, e
aspectos de mobilidade urbana relacionados ao cotidiano de uso dos edifícios públicos
pelos funcionários. Também permitiu, em razão do critério da distribuição geográfica que
estabeleceu a necessidade de pré-selecionar representantes oriundos de diferentes regiões
do Brasil, a criação de um panorama brasileiro que confirmou as prioridades do projeto. 
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Acesse a íntegra do documento Diagnóstico das Cidades Brasileiras Participantes | Projeto
Cidades Eficientes do CBCS, clicando aqui. 
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CBIC promove seminário de sensibilização sobre Normas
Técnicas da ABNT em outubro
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Como resultado de ação do Grupo de Acompanhamento de Normas Técnicas (Gant) da
Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade (Comat) da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em conjunto com o Senai Nacional, será
realizado no dia 16 de outubro, das 15h às 17h, na sede da CBIC, em Brasília, o Seminário
de Sensibilização “Faça parte do processo de Normalização - Normas Técnicas da ABNT”.  
  
Na programação, destaque para o “Processo de elaboração de Normas técnicas Brasileiras
e a importância da participação do Setor da Construção - Comitê Brasileiro da Construção
Civil CB-002”, a ser apresentado por Fernando Teixeira, gestor do CB-002, e Lydio
Bandeira, representante do Grupo de Acompanhamento de Normas Técnicas da Comissão
de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade da CBIC (Gant/Comat/CBIC).  
 
A apresentação do Portal de Normas Técnicas da Construção da CBIC, com todo o
processo e acompanhamento de normas em um único ambiente, será feita por Roberto
Matozinhos – Gant/Comat/CBIC - Sinduscon-MG. 
  
O evento será transmitido via Facebook. Mais informações serão divulgadas em breve. 

Share Tweet Forward

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*


 

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


 
04 de outubro 
IV Encontro Nacional de Segurança e Saúde no
Trabalho na Indústria da Construção 
Horário: 9h às 17h 
Local: Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB 
Inscrições, clique aqui. 
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