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CBIC é eleita para mais um mandato em vice-presidência da
CICA, fortalecendo espaço da construção civil brasileira

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) foi eleita para um novo mandato na
vice-presidência da Confederação Internacional das Associações de Construção (CICA),
para o biênio 2019/2020. A decisão foi tomada hoje (06/11), durante reunião do Conselho
realizada na cidade de Paris, onde fica a sede da instituição. Presidente da CBIC, José
Carlos Martins foi eleito vice-presidente sênior da CICA, na gestão que será liderada por
Emre Aykar, eleito presidente da entidade. “É uma grande honra pra nós da CBIC e mais

um reconhecimento da importância da indústria da construção brasileira”, afirmou Martins.
Martins está em Paris, liderando delegação da CBIC composta por Denise Soares, gestora
dos projetos da Comissão de Infraestrutura (COP) da entidade. Além de atender a agenda
do Conselho, a CBIC participa da Conferência de Processamento Industrial Sustentável de
2018, aberta na última segunda-feira. O evento anual será encerrado nessa quarta-feira
(07/11). Essa iniciativa integra o projeto de Integração Internacional da CBIC, em
correalização do Senai Nacional.
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Presidente da CBIC participa da reunião da CICA e apresenta
propostas para ampliar o mercado de infraestrutura

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins,
participou nessa terça-feira da reunião da Confederação Internacional de Associações da
Construção (CICA) em Paris, na França. Na ocasião, apresentou a versão final do Position
Paper do grupo de trabalho do qual é líder para Melhorar a Participação de Empresas de
Médio Porte no Mercado de Infraestrutura. O documento contou com a consultoria do
advogado Fernando Vernalha da VG&P.
Segundo Martins, a abertura do mercado de infraestrutura para empresas de médio porte
pode melhorar a qualidade dos programas de infraestrutura e da prestação de serviços

públicos no país, além de trazer economia para as administrações públicas. O executivo
avalia que tais projetos também terão impacto positivo sobre a geração de mais empregos
e ainda evitarão o inchaço da máquina pública.
Segundo o documento, as empresas de médio porte desempenham um papel importante
no crescimento econômico em todo o mundo. Eles são considerados um fator-chave para
impulsionar o desenvolvimento econômico e aumentar a criação de empregos,
especialmente em países emergentes. Estudo do Banco Mundial, as Pequenas e Médias
Empresas (PMEs) formais contribuem com até 60% do emprego total e até 40% da renda
nacional (PIB) nas economias em desenvolvimento.
Contribuir para a ampliação de mercado em Infraestrutura através do aumento do número
de empresas com condições de participar deste mercado é um dos objetivos do projeto
Melhoria da Competitividade e Ampliação de Mercado na Infraestrutura e do Projeto de
Integração Internacional, iniciativa da CBIC e do SENAI Nacional.
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CBIC participa de conferência sobre eficiência energética em
Curitiba

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) participa esta semana da 9º
Greenbuilding Brasil Conferência Internacional e Expo, que acontece até 7 de novembro
em Curitiba (PR). Este ano, o evento acontece simultaneamente à 5ª edição do Smart
Energy Paraná, voltado à eficiência energética e energias renováveis, e o ASHRAE Brasil
Chapter, sobre a eficiência energética em edificações. O objetivo é debater a importância
da utilização de fontes renováveis de energia para o desenvolvimento, disseminar
conhecimento técnico e gerar novos negócios.
Nesta quarta-feira (7), em correalização com o SENAI Nacional, a CBIC será representada
nos painéis da tarde por duas consultoras da sua Comissão de Meio Ambiente e
Sustentabilidade (CMA/CBIC). A coordenadora da Comissão de Estudo de Conservação de
Água em Edificações, Lilian Sarrouf, apresentará proposta de normas de conservação de
águas em edificações e uso de fontes alternativas de água não potável. Também
participará a representante da CMA/CBIC no GT Procel Edifica, Mariana Ribeiro, com
exposição de artigo científico sobre desempenho térmico em edificações.

A 9º Greenbuilding Brasil Conferência Internacional e Expo visa reunir profissionais,
gestores públicos e acadêmicos de áreas como construção, arquitetura, engenharia,
design, agronegócio, sustentabilidade, habitação, planejamento urbano e outras. A
programação conta com mais de 35 sessões educacionais, apresentações de 80
palestrantes, workshops e eventos de networking.
Juiz Sérgio Moro participou de abertura
A abertura da conferência aconteceu na segunda-feira (5) e contou com a presença do
Juiz Federal da 13a Vara Criminal Federal de Curitiba, Dr. Sérgio Moro. Durante a
solenidade, o futuro ministro da Justiça ressaltou o pioneirismo da iniciativa privada no
desenvolvimento sustentável, por não depender necessariamente de impulsos ou
incentivos públicos. Moro enfatizou, ainda, a responsabilidade e importância do papel dos
empresários no combate a corrupção em obras públicas.
Para mais informações, veja o site do evento e a programação.
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CPRT/CBIC desencadeia preparação da CANPAT 2018/2019
no Maranhão e mobiliza mais de 100 trabalhadores

Foi dado início hoje (06/11), em São Luis-MA, as Ações Prévias de Sensibilização nos
Canteiros de Obras, requisito para que as entidades associadas à CBIC recebam os
eventos regionais da CANPAT Construção ciclo 2018/2019. Com o tema “Mais Prevenção
Menos Queda”, a Campanha deste ciclo instituiu as Ações Prévias com o objetivo de
disseminar a Campanha ao maior número de trabalhadores do setor buscando
conscientizá-los da importância de seguir as normas de segurança para realização de
trabalhos em altura, tornando o ambiente de trabalho mais seguro e produtivo e por
consequência reduzindo os riscos de acidentes da indústria da construção, notadamente
por quedas que é o acidente de maior ocorrência.
Organizada pelo Sinduscon-MA, a Ação foi realizada na obra Space Calhau, do Grupo
Dimensão, e contou com a participação de 118 trabalhadores. O engenheiro responsável
da obra Túlio Pinheiro elogiou a iniciativa e destacou “segurança é assunto que nunca
pode cair no esquecimento.”

A Ação de Sensibilização contou com a participação da

engenheira de SST da CPRT/CBIC, Ligia Corrêa, que destacou a iniciativa pioneira da
Campanha pela CBIC que combina esforços com os principais atores da Segurança e
Saúde no Trabalho, tais como o Serviço Social da Indústria (SESI), os Serviços Sociais da
Indústria da Construção (Seconcis), o Ministério do Trabalho (MTE) e os Sindicatos da
Construção.
O Sesi, correalizador da CANPAT Construção, fez uma apresentação sobre o tema
prevenção de quedas aos trabalhadores. O especialista do Sesi-MA, Gilberto Privado
abordou a importância da utilização dos EPI’s e EPC’s adequados, sinalização, realização de
treinamentos,

cumprimento

dos

procedimentos

operacionais,

entre

outros.

A

coordenadora de saúde do Sesi-MA, Adriana Gomez, ressaltou a importância da realização
dos exames para a atividade, bem como dos demais exames clínicos e odontológicos que
garantam a preservação da saúde do trabalhador. A empresa jumper parceira do
Sinduscon-MA em diversos projetos participou da Ação e ofereceu bolsas de estudo
gratuita aos trabalhadores que tivessem interesse.
As Ações Prévias de Sensibilização continuam em São Luis do Maranhão e no próximo dia
29 de novembro será realizado o Evento Regional da CANPAT Construção na sede da
Federação das Indústria do Estado do Maranhão (FIEMA), das 8h00 às 12h30. Confira aqui
a programação.
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Ademi-AL realiza a edição do Prêmio Master 2018 na quintafeira (08/11) e premiará os melhores empreendimentos
imobiliários do ano

Se você também estava ansioso para a maior premiação do mercado imobiliário alagoano,
então chegou a hora de conhecer os grandes empreendimentos do setor e toda a equipe
que está por trás deles. Realizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário
de Alagoas (Ademi-AL), o prêmio Master Ademi 2018 chega à sua 21ª edição numa noite
que promete muitas emoções, com o tema “Do bordado da renda ao glamour do Ouro: as
riquezas que brotam das Alagoas”.
O evento ocorrerá na noite desta quinta-feira (08) no Espaço Armazém, localizado em
Jaraguá, e premiará 20 categorias que contemplam imóveis dos mais variados padrões e
finalidades. Destas, três categorias entram na esfera especial com as especificações
Responsabilidade Social, Ambiental e Marketing Imobiliário, e uma delas é o grande prêmio
da noite, o Prêmio Master, que reconhecerá o trabalho de toda a equipe envolvida no
sucesso do imóvel – construtora, imobiliária, arquiteto e engenheiro. “Um dos grandes
objetivos deste evento é justamente gerar negócios, visto que a premiação oferece maior
notoriedade perante o mercado à medida que os vencedores transformam a premiação em
argumento de venda”, explicou o gestor técnico da Ademi-AL, Rick Magalhães.
A Ademi-AL fortaleceu os mecanismos para dar transparência ao processo, através da
publicização dos critérios que foram levados em consideração pela comissão julgadora do
prêmio. Tais critérios foram apresentados durante o lançamento do evento e estiveram
disponíveis no regulamento, para os inscritos. “Tomamos todo o cuidado para dar a devida
transparência ao prêmio, garantindo a lisura das avaliações feitas. Cada jurado envolvido é
um profissional sério que representa uma empresa do setor. Isso deu maior lisura e
credibilidade à referida edição” – disse o presidente da Ademi-AL, Jubson Uchôa.
Responsável pelo edifício vencedor do grande prêmio, em 2017, Luiz Henrique, diretor da
Construtora Placic, ressaltou a importância do Prêmio Master como uma ferramenta para

credibilizar todo o trabalho que o setor produz no estado. “Este evento possibilita mostrar
o quanto o mercado imobiliário é pungente. Este ano sentimos que o prêmio está
diferente, com todo este trabalho de transparência que está sendo feito, e o setor só tem
a ganhar ainda mais com isto!”, disse.
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SindusCon-SP tem nova diretoria eleita para biênio 20192020

Com 97,2% dos votos válidos, a chapa “Inovar para crescer” venceu a eleição para a
diretoria e representantes juntos à Fiesp no biênio 2019-2020, segundo apuração realizada
na segunda-feira (5) na sede do SindusCon-SP em São Paulo. Também foram eleitos seis
representantes para o Conselho Fiscal (mandato 2019-2020) entre titulares e suplentes e
12 nomes para o Conselho Consultivo (mandato 2019-2022). Os eleitos tomarão posse a
partir de 1º de janeiro de 2019.
Compuseram a Mesa Apuradora Luis Gustavo Ribeiro (presidente), Roberto José Falcão
Bauer (1º mesário), Rosilene Carvalho Santos (2ª mesária) e Telma Tito (mesária
suplente). Confira a lista de eleitos:
Diretoria (biênio 2019-2020)
Eduardo May Zaidan; Fernando Paoliello Junqueira; Francisco Antunes de Vasconcellos
Neto; Haruo Ishikawa; Jorge Batlouni Neto; José Romeu Ferraz Neto; Luiz Antônio
Messias; Maristela Alves Lima Honda; Moacir Benvenutti Netto; Odair Garcia Senra; Paulo
Rogério Luongo Sanchez; Ricardo Beschizza; Ronaldo Cury de Capua; Yorki Oswaldo
Estefan.
Saiba

mais

em:

https://www.sindusconsp.com.br/sinduscon-sp-tem-nova-

diretoria-eleita-para-bienio-2019-2020/
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Sinduscon-RS divulga novos valores do CUB/RS

O Sinduscon-RS divulgou o s novos valores do Custo Unitário Básico por metro quadrado
(CUB M2) de construção do mês de outubro de 2018, com base na NBR 12.721/2006. Os
materiais de construção que mais subiram em outubro último são: Vidro liso transparente
4 mm (4%), Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm (3,93%), Aço CA-50
Ø10 mm (3,90%), Cimento CP-32 II (1,85%) e Esquadria de correr tamanho 2,00 x
1,40m, em alumínio (1,84%). Já os materiais de construção que apresentaram as maiores
reduções de preços no mesmo período são: Fio de cobre anti-chama, Isolamento
750V,#2,5 mm2 (-5,19%), Bacia sanitária branca com caixa acoplada (-3,08%), Janela de
correr tamanho 1,20m x1,20m em ferro (-1,80%) e Tijolo 9 cm x 19 cm x 19 cm (-1,67%).
Confira os novos valores abaixo:

CUB/RS do mês de OUTUBRO/2018 - NBR 12.721- Versão 2006

Fonte: DEE – Sinduscon/RS
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09 de novembro
III Seminário Jurídico CBIC
Horário: 8h às 17h
Local: Curitiba-PR
Mais informações: https://cbic.org.br/seminariojuridico/
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