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IBGE divulga Sinapi de outubro

O IBGE divulgou nesta quarta (8) o Índice Nacional da
Construção Civil (Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi) referente
ao mês de outubro. O resultado, sem a desoneração da
folha de salários, variou 0,43%. Nos últimos doze meses
o indicador acumulou variação de 4,61%. No ano, o
resultado foi de 3,93%.
O custo nacional da construção, por metro quadrado,
que em setembro fechou em R$ 1.103,98, em outubro
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subiu para R$ 1.108,75, sendo R$ 574,70 relativos aos
materiais e R$ 534,05 à mão de obra.
A parcela dos materiais registrou variação de 0,69%,
enquanto a mão de obra variou 0,16%. De janeiro a outubro
(no ano), os acumulados são 5,45% (materiais) e 2,36%
(mão de obra), sendo que em doze meses ficaram em
6,30% (materiais) e 2,83% (mão de obra).
Entre os custos regionais a maior variação em outubro foi da
região Norte, de 1,83%. Nas demais regiões as taxas são:
0,41% (Nordeste), 0,06% (Sudeste), 0,26% (Sul) e 1,01%
(Centro-Oeste). Estas variações geraram os seguintes custos
por metro quadrado: R$ 1.111,96 (Norte); R$ 1.031,17
(Nordeste); R$ 1.156,76 (Sudeste); R$ 1.147,40 (Sul) e R$
1.119,42 (Centro-Oeste).

Em 2018, os valores acumulados no ano registraram
variações superiores às observadas no mesmo período de
2017, tanto na base nacional, como por regiões geográficas,
com a maior elevação, até outubro, na região norte. Este
ano, as elevações tem sido puxadas pelos materiais de
construção. Em 2007, a principal razão foi a mão de obra.
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2° Seminário GANT/COMAT ocorre em 29 de novembro

No dia 29 de novembro, das 15h às 17h, na sede da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), em Brasília, será realizado o seminário: “Diretrizes e uso de
ferramentas para participação no processo de normatização”. O evento, que será
transmitido pelo Facebook da entidade, na página CBIC Brasil, é o segundo do plano de
ação para estruturação de Grupos Regionais de Acompanhamento de Normas Técnicas e
tem como objetivo orientar e munir os interessados em participar do processo de
normalização, de informações importantes sobre as ferramentas e diretrizes que norteiam
o trabalho. O seminário é uma realização do Grupo de Acompanhamento de Normas
Técnicas (Gant) da Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade (Comat)
da CBIC, em correalização com o Senai Nacional.
O público-alvo do evento são engenheiros, arquitetos e profissionais que façam parte de
grupos de acompanhamento de normas técnicas existentes ou interessados em formar
grupos regionais nas entidades, instituições e empresas, para discutir e participar do
processo de normalização. O fomento à criação de grupos regionais tem o objetivo de
ampliar o acompanhamento do processo de normalização aplicável ao setor da construção,
disseminar a discussão técnica de Normas e garantir o posicionamento dos profissionais
em matérias de relevância para a coletividade do setor da construção do Estado/Região.
O seminário contará com a presença da Gerente de Planejamento e Projetos da ABNT,
Marcia Cristina, que apresentará o documento “Diretiva 2”, a plataforma de trabalho
“Livelink” e a ferramenta “Conexão DT”, todos da ABNT. Abordará também como participar
do processo de normalização da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem
como as diversas formas de participação.
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Construtores elegem nova Diretoria do Sinduscon/MT

O empresário Julio Flávio Campos de Miranda foi reconduzido ao cargo de presidente do
Sindicato das Indústrias da Construção do Estado de Mato Grosso (Sinduscon/MT) em
eleição realizada nesta quarta-feira (7). A nova Diretoria Executiva para o triênio
2018/2021 foi eleita com 100% dos votos válidos, que referendou o grupo no comando do
sindicato patronal da construção civil pelos próximos três anos. A posse da nova diretoria
está marcada para o dia 30 de novembro.
Além de escolher a nova Diretoria Executiva, os construtores também elegeram o Conselho
Fiscal e os Delegados Representantes. A indicação dos integrantes das seis Comissões
Técnicas (titulares e suplentes) será feita depois da posse. A chapa única “Sindicato Unido”
tem como novo vice-presidente o empresário Cláudio Ottaiano, que dirige atualmente a
Comissão de Relações Trabalhistas do Sinduscon/MT e o Conselho Temático de Relações
do Trabalho da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt). Ottaiano é o
empresário que atua diretamente nas Convenções Coletivas do Trabalho (CCT) pelo
segmento.
“Temos como novo desafio para este segundo mandato o fortalecimento do associativismo
no estado, trazendo mais empresas da construção civil para o sindicato, além de ações
para interiorizar o Sinduscon-MT, criando Diretorias Regionais. Também vamos marcar
uma atuação firme pelo monitoramento de preços dos insumos da construção civil
praticados em Mato Grosso e continuar com o trabalho de acompanhar a legislação que
afeta o setor”, disse Miranda.
Uma das primeiras providências da Diretoria eleita é formalizar junto ao governo de Mato
Grosso e também às secretarias que trabalham com obras públicas, a Agenda da
Construção, documento que relaciona os principais gargalos que afetam a construção civil
no estado e quais os caminhos para fomentar o crescimento do setor. “Faremos uma
reunião com os associados para colhermos subsídios que irão compor essa agenda. A

construção civil é uma das atividades que mais geram empregos: só este ano, segundo o
Ministério do Trabalho, temos um saldo positivo de 4 mil empregos, resultado da diferença
entre contrações e demissões”, pontuou Julio Flávio Campos de Miranda.
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Campanha de prevenção de acidentes na construção chega ao
Maranhão

A Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes na Indústria da Construção (Canpat
Construção) entra este mês em seu segundo ciclo, com o tema “Mais Prevenção. Menos
Quedas”. Iniciativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em
correalização com o SESI Nacional, a campanha abordará a prevenção de quedas durante
trabalhos em altura, uma das principais causas de acidentes na construção.
O primeiro evento regional será realizado no dia 29 de novembro em São Luís (MA), que já
está recebendo Ações Prévias de Sensibilização nos Canteiros de Obras, requisito
necessário para o recebimento da CANPAT Construção.
Clique aqui e veja a programação completa.

Share

Tweet

Forward

Eficiência energética é tema de workshop do Sinduscon-SP

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), por
meio do Comitê do Meio Ambiente (COMASP) e do Comitê de Tecnologia e Qualidade
(CTQ), oferecerá, em 6 de dezembro, o Workshop Técnico “Soluções em Eficiência
Energética e Hídrica dos Edifícios”. A capacitação ocorrerá das 8h às 18h30, na Rua
Dona Veridiana, 55 – Santa Cecília, São Paulo. O evento também terá transmissão via
streaming.
O workshop visa promover a construção sustentável e apresentar as tendências e
tecnologias disponíveis. A programação conta com diversas palestras, com o objetivo de
incentivar o debate sobre soluções em eficiência energética e hídrica dos edifícios.
Também está previsto o lançamento do “Guia e do Vídeo: Esquadrias com foco em
Eficiência Energética”.
O público alvo são empresas ligadas às atividades da construção, incorporação, projetos,
administração de empreendimentos, profissionais das áreas de engenharia, arquitetura,
sistemas prediais, saneamento e sustentabilidade, gestores públicos, fornecedores,
pesquisadores, docentes e estudantes.
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Contratos com IQ podem ser assinados por gerentes de
agência

Foto: PH Freitas/CBIC
Em complemento à matéria veiculada no CBIC Hoje de ontem (7), sobre a reunião de
acompanhamento do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), realizada na terça (6),
em Brasília, o Banco do Brasil informa que existe a possibilidade das minutas de contratos
com pessoa jurídica com interveniente quitante (IQ) serem assinadas, mediante acordo
com o incorporador, pelos gerentes das agências, em vez das Gerências Regionais de
Crédito Imobiliário (Gimob), como foi informado no encontro.
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12 de novembro
WORKSHOP IMPLEMENTAÇÃO DO BIM
Horário: 16h às 20h30
Local: Belém-PA
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