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Construção civil espera emprego e investimento no centro do
debate no segundo turno

O resultado das eleições traduz o desejo soberano do

eleitor. É hora de discutir propostas para o País e os
candidatos

à

Presidência

poderão

apresentar

e

aprofundar o debate em torno dos muitos desafios que
estão postos. Essa é a expectativa para o segundo
turno: debate de ideias, tendo o emprego e o
crescimento

como

temas

principais.

É

preciso

estabelecer uma trégua, que crie as condições para
avanços. A CBIC não tem posição partidária e defende
uma ação cidadã focada no bem-estar coletivo do País.
O Brasil precisa sair desse estado de paralisia e retomar
o curso do desenvolvimento, com investimento e
geração de emprego. Essas são as alavancas para
construir melhorias e reverter a desigualdade social,
restabelecer a segurança e atender as expectativas do
cidadão. Recuperar a competitividade da economia e a
geração de empregos, trazendo de volta os milhões de
brasileiros hoje desamparados, deve ser a agenda dos
candidatos à Presidência e a construção civil é o setor
com maior potencial para abrir postos de trabalho com
rapidez e grande volume. Essa é nossa contribuição para
a recuperação do País.
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CBIC participa da LXXIV Reunião do Conselho Diretivo da FIIC
no Peru

Representando internacionalmente a indústria da construção e como integrante da
Federação Interamericana da Indústria da Construção (FIIC), a Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC) está participando da LXXIV Reunião do Conselho Diretivo
da FIIC, em Lima, no Peru, que se estende até o próximo dia 10 de outubro, com a
realização da Câmara Peruana da Construção.
Nesta segunda-feira, o presidente da CBIC, José Carlos Martins; Murillo Allevato,
representante da CBIC junto à FIIC; Kleber Recalde, e Denise Soares, gestora dos projetos
de Infraestrutura da entidade, participaram da reunião das comissões da FIIC e de reunião
de planejamento estratégia da Federação.
Martins assumiu em 2016 a liderança do grupo de trabalho da Confederação Internacional
das Associações de Construção (Cica), representando a FIIC, que discute e articula ações
destinadas a fomentar a inserção de um maior número de empresas da construção em
projetos de infraestrutura nos diversos mercados mundiais. A Federação representa 18
Câmaras de 18 países.
A iniciativa integra o projeto de Integração Internacional da CBIC, com a correalização do
Senai Nacional.
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Reforma da Previdência pode voltar à pauta no mandato de
Temer

No caso de apoio do presidente eleito, a Reforma da Presidência pode voltar à pauta
ainda neste mandato, afirmou o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da
República, Carlos Marun, durante reunião-almoço no Sinduscon-RS, realizada no dia 5 de
outubro, que também contou com a presença do ministro dos Transportes, Portos e
Aviação Civil, Valter Casimiro Silveira que ressaltou que, apesar da escassez de recursos no
Governo Federal, as obras para melhorias da infraestrutura no País estão acontecendo.
“Porém, precisamos do aporte do setor privado, por meio de concessões ou Parcerias
Público-Privadas, para fazer mais”, enfatizou.
O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun,
enfatizou que Michel Temer vai governar até 31 de dezembro e que promoverá uma
transição de forma tranquila, entregando a condução do País ao próximo governante com
grandes avanços. Destacou que para o efetivo crescimento econômico é necessário
radicalizar nas privatizações e dar continuidade nas reformas estruturantes, com ênfase a
da Previdência. "O déficit da Previdência vai aumentar R$ 50 bilhões, de 2018 para 2019.
Vai fazer com que nós cheguemos a quase R$ 350 bilhões, o que significa praticamente R$
1 bilhão por dia", pontuou. “ O próximo presidente precisa enfrentar esse tema ", disse.
Já o ministro dos Transportes, Valter Casimiro Silveira, abordou o objetivo da vinda ao
Estado, a obra da Ponte do Guaíba, que espera estar em funcionamento até o final deste
ano, mas que depende ainda da realocação de algumas famílias e novos recursos. Com
limites orçamentários, o Ministério dos transportes tem priorizado obras de efeitos
imediatos e em, andamento avançado como parte da BR-116 e a manutenção da
infraestrutura já existente. O Governo apostou no processo de concessão, a exemplo dos
aeroportos, incluindo o do Salgado Filho, que estão ocorrendo num ritmo satisfatório.
“Ainda estão previstas a publicação para a reforma de mais 12 aeroportos em outubro
entre outros processos de ferrovias, todos com a participação do setor privado".
O presidente do Sinduscon-RS, Aquiles Dal Molin Junior, afirmou que a expectativa do

setor é de que as incertezas políticas acabem após as eleições. "Independentemente do
resultado, esperamos que o próximo governante dê continuidade às reformas
estruturantes

tão

necessárias

para

o

crescimento

econômico,

a

começar

pela

previdenciária", enfatizou. Quanto ao pronunciamento do ministro dos Transportes, Valter
Casimiro Silveira, informou que é igualmente desejo do setor que com a decisão da
população nas urnas, o cenário seja favorável para o retorno dos investimentos.

(Com informações do Sinduscon-RS)
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Governo publica novo cronograma do eSocial

Com o objetivo de aperfeiçoar o processo de implantação do Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), foi publicada no
Diário Oficial da União (DOU) da última sexta-feira (05/10) a Resolução CDES nº 05 , que
alterou a Resolução CDES nº 02 e definiu novos prazos para o envio de eventos de
segurança e saúde do trabalhador para o eSocial que, pelo novo cronograma de
implantação, passa a ser janeiro de 2020.
De acordo com o governo, a nova norma atende demandas das entidades representativas
dos contribuintes que solicitaram, em diversos expedientes, ampliação dos prazos do
processo de implantação do sistema. Não houve alterações para as empresas do 1º grupo,

que já estão transmitindo todos os eventos para o eSocial, exceto eventos de SST que
serão enviados a partir de julho/2019.
As empresas do 2º grupo do cronograma anterior foram divididas em dois novos grupos:
um para entidades optantes pelo Simples Nacional, empregadores pessoa física e
entidades sem fins lucrativos; e outro para as demais entidades empresariais com
faturamento no ano de 2016 de até R$ 78 milhões. Para classificação no 2º ou no 3º
grupo, o eSocial verificará a situação de opção pelo Simples Nacional em 1º de julho de
2018. Empresas constituídas após essa data com opção pelo Simples Nacional também
entrarão no 3º grupo. As alterações visam facilitar o processo de implantação para os
contribuintes que ainda estão se adequando ao novo sistema.
Pelo eSocial, os empregadores passam a comunicar ao governo, de forma unificada, as
informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições previdenciárias,
folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações
fiscais e informações sobre o FGTS. A prestação das informações ao eSocial substitui o
preenchimento e a entrega de formulários e declarações separados a cada ente.

(Com informações do eSocial)
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Radar Trabalhista CPRT/CBIC: multa de 40% do FGTS não
incide sobre valor do aviso-prévio indenizado

A edição 62/2018 do Radar Trabalhista CPRT/CBIC – com matérias publicadas de 1 a 5 de
outubro destaca que a 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) excluiu da multa
de 40% sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), devida nos
casos de dispensa imotivada, a projeção do aviso-prévio indenizado. A decisão ocorreu no
julgamento de recurso da WMS Supermercados do Brasil Ltda. (Walmart) em processo
ajuizado por um vendedor. Conforme a jurisprudência do TST (Orientação Jurisprudencial

(OJ) 42 da SDI-1), não há previsão legal para a incidência da multa sobre o aviso-prévio
indenizado.
O Radar Trabalhista CPRT/CBIC completo encontra-se disponível neste link. As edições
anteriores do boletim podem ser acessadas pelo site da Comissão de Política de Relações
Trabalhistas (CPRT) da CBIC, clicando aqui.

(Com informações do Tribunal Superior do Trabalho)
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Revisão da norma de desempenho: grupos de trabalhos
iniciarão as reuniões na segunda quinzena de outubro

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) reativou no dia 14 de setembro 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 à terminologia,
requisitos, critérios e métodos de avaliação para revisar as NBRs 15.575-1 a 6. Na referida
reunião, o engenheiro Fábio Villas Boas foi indicado pelo gestor do CB-02 e referendado
pelos participantes para a coordenação da referida comissão de estudos e o engenheiro
Luiz Manetti para secretário da comissão. Ambos já haviam exercido as mesmas funções
por ocasião da criação da norma em 2013.
Segundo o presidente da Comat/CBIC, Dionyzio Klavdianos, 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.
No planejamento da comissão está contida uma fase que antecederá as reuniões plenárias
visando a proposição do texto base para a revisão. Os grupos de trabalhos foram divididos
nas temáticas Desempenho Estrutural, Segurança Contra Incêndio, Desempenho Térmico,
Desempenho

Lumínico,

Desempenho

Acústico,

Estanqueidade,

e

Durabilidade

e

Manutenibilidade, e terão as reuniões de trabalho iniciadas na segunda quinzena de
outubro.
Outras informações podem ser solicitadas ao secretário da CE-002:136.001, pelo e-mail:
lh@manetti.com.br
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Seconci-GO promove festa antecipada para crianças do CMAI
Maria Thomé Neto

Cento e oitenta educandos de 6 a 11 anos atendidos pelo Centro Municipal de Apoio à
Inclusão (CMAI) Maria Thomé Neto, em Goiânia, terão uma festa antecipada na quartafeira (10/10) para o Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12 de outubro. A
programação é uma parceria entre o CMAI e o Serviço Social da Indústria da Construção
no Estado de Goiás (Seconci-GO) e contará com entrega de brinquedos – arrecadados
junto aos parceiros da entidade, empresários e trabalhadores do setor da construção –,
palestras sobre saúde bucal, higiene, prevenção e tratamento das parasitoses mais
comuns nas crianças e um momento de alongamento com a equipe de fisioterapia do
Seconci-GO para os pais, além de várias atividades lúdicas para as crianças. A ação será
das 9h às 11h.

O CMAI Maria Thomé Neto oferece atendimento gratuito e especializado, no contraturno
do período escolar, para crianças que tenham necessidades educacionais específicas (NEE)
como, por exemplo, transtornos de aprendizagem, deficiências auditiva e intelectual
(Síndrome de Down e outros), transtornos do espectro autista (TEA) e educandos de altas
habilidades/superdotação. No total, a instituição atende a 320 educandos, sendo crianças
de 6 a 11 anos, no período matutino, e de 10 a 16 anos no período vespertino.
“Com o compromisso de promover a responsabilidade e assistência social, a ação do Dia
das Crianças é mais uma iniciativa relevante da entidade em prol da comunidade”, destaca
a presidente do Seconci-GO, Célio Eustáquio Moura.
“Essa é uma ação de fortalecimento de vínculos das crianças com seus pais e
responsáveis”, destacou a diretora do CMAI, Dinamar Aparecida Barbosa.

Share

Tweet

Forward

7 a 10 de outubro
LXXIX Reunião de Conselho Diretivo da Federação
Interamericana da Indústria da Construção (FIIC)
Local: Lima, Peru
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