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Lançamento de residenciais sobe 30% e vendas, 23%, no 3º
trimestre

Os meses de julho, agosto e setembro de 2018
apresentaram

um

crescimento

de

30,1%

nos

lançamentos e de 23,1% nas vendas de imóveis
residenciais, em comparação com o mesmo período de
2017. Sinais de otimismo para o mercado, os dados
divulgados hoje, em São Paulo (SP), integram a rodada
do terceiro trimestre do estudo Indicadores Imobiliários
Nacionais, desenvolvido pela Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC) em correalização com o
Senai Nacional. “Cada dia mais consolidamos esse
estudo como um grande índice para o mercado
imobiliário brasileiro balizar os negócios e as políticas
públicas", destacou o presidente da CBIC, José Carlos
Martins.
Para o presidente da Comissão da Indústria Imobiliária
da CBIC, Celso Petrucci, os números reforçam a
expectativa positiva da entidade com o ano de 2019. “A
gente está esperando que o crescimento do país seja
significativamente maior do que o crescimento de 2018.
Não temos muitas dúvidas de que o mercado imobiliário
tem demanda para os próximos anos. Dá para
trabalharmos os próximos cinco, dez anos com um
crescimento flat de 10%, 15% ao ano”, afirmou
Petrucci.
Neste terceiro trimestre foram lançadas 21.463 unidades
e vendidas 26.187 em comparação ao mesmo período

de 2018. Em relação ao segundo trimestre deste ano,
houve quedas de 17,4% dos lançamentos e retração de
12,3% nas vendas. A oferta final apresentou uma queda
de 4,6% em relação ao trimestre anterior e uma queda
de 13,8% em relação ao mesmo trimestre de 2017.
Outro destaque do estudo foi o papel do Minha Casa,
Minha Vida para o cenário brasileiro, representando
51% dos lançamentos, 51,3% das vendas e 37,7% da
oferta final no período. “O programa entrou em
operação real no final de 2009. Até então ele não existia
como mercado e hoje é protagonista no mercado
imobiliário nacional”, apontou José Carlos Martins.
“Então é importante o governo atuar como regulador,
criando programas e deixando que o mercado atue
livremente, que é isso que tem acontecido nesse
programa, do maior êxito, indiscutivelmente”, reforçou o
presidente da Câmara.
Acompanhe no CBIC Mais de quinta-feira, dia 29, a
cobertura completa da entrevista coletiva realizada hoje.
Você pode acessar o link do estudo Indicadores
Imobiliários Nacionais e pode também assistir à
apresentação que foi transmitida na página da CBIC
no Facebook.
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Comissão de Indústria Imobiliária debate índices do mercado
e recursos do FGTS

A Comissão da Indústria Imobiliária (CII/CBIC) promoveu na sexta-feira (23) a última
reunião do ano, e a primeira após eleições presidenciais, que trouxeram grande renovação
do Congresso. O encontro foi importante para debater a mudança política, que implica
nova formação do relacionamento com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Estiveram presentes o novo vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Jair
Luiz Mahl, e o superintendente nacional de Habitação do banco, Henrique Marra, além de
outros representantes do agente financeiro.
Um dos pontos altos da reunião foi a apresentação dos indicadores nacionais do mercado
imobiliário referentes ao 3º trimestre de 2018 – divulgados ao público em coletiva nesta
segunda-feira (26). O levantamento é elaborado pela empresa Brain, a partir da coleta de
dados de pesquisas feitas pelas entidades associadas. O trabalho faz parte de um dos
projetos da CII, em correalização com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai Nacional).
Outro assunto debatido foi o Projeto de lei da Câmara n° 68, que regulamenta distrato,
aprovado nessa quarta (21) pelo Senado Federal. Como houve mudanças, a proposta
voltou agora para a Câmara dos Deputados. O presidente da CBIC, José Carlos Martins,
ressaltou a necessidade do setor se mobilizar pela aprovação da medida e buscar
esclarecer visões equivocadas de que o projeto prejudica o consumidor.
O Superintendente Nacional de Habitação da Caixa, Henrique Marra, abordou a atuação da
entidade e o cenário macroeconômico. Ele apresentou comparativo entre o orçamento
previsto pelo banco para habitação em 2018 e o já realizado, e demonstrou que ainda há
recursos até o fim do ano. Também ressaltou a necessidade de buscar novos
que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é limitado.

fundings, já

Com relação aos recursos do FGTS, Marra explicou qual será a prioridade ao Minha Casa
Minha Vida – faixas 1,5, 2 e 3:
- Contratação de PF de empreendimento em construção (agregação)
- Unidade complementar para contrato com saldo devedor PJ
- Unidade complementar para contrato sem saldo devedor PJ
- Apoio à produção sem PJ
- Alocação de recursos
- Apoio à produção com PJ – somente para faixas 2 e 3
Marra ressaltou que para Faixa 1,5 serão contratadas as operações PF vinculadas a PJ já
contratados. Quanto às operações PJ, só serão contratadas as que estavam na Caixa até 5
de novembro. O vice-presidente de habitação do banco, Jair Luiz Mahl, aconselhou que as
empresas só façam lançamentos na faixa 1,5, após verificar a existência de recursos
disponíveis na Caixa.
Para o presidente da CII, Celso Petrucci, a liberação das contas inativas desequilibrou as
contas do FGTS. Ele disse entender que o problema maior não são os subsídios, mas os
recursos onerosos para faixa 1,5, 2 e 3. Segundo Petrucci, como o PMCMV vem ganhando
espaço no mercado imobiliário, grandes empresas estão abrindo empresas específicas, o
que vai exigir mais recursos onerosos. Ele ressaltou, ainda, a necessidade de se pensar em
como encontrar recursos para atender à demanda.
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Radar Trabalhista CPRT/CBIC: Brasil tem saldo positivo de
57.733 novos empregos formais em outubro

A edição 69/2018 do Radar Trabalhista CPRT/CBIC – com matérias publicadas de 19 a 23
de outubro destaca que o Brasil terminou o mês de outubro com saldo positivo de 57.733
novos postos de trabalho formais, o que representa um acréscimo de +0,15%, em relação
ao mês anterior. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira (21).
Veja o Radar Trabalhista CPRT/CBIC completo. As edições anteriores do boletim
podem ser acessadas no site da Comissão de Política de Relações Trabalhistas
(CPRT) da CBIC.
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Semana de Combate à Dengue vai até sexta-feira (30)

Começou neste domingo (25) a Semana Nacional de Combate ao Aedes, do Ministério da
Saúde. A ação vai até sexta-feira (30), quando acontece o dia D da campanha. Ao longo
dos próximos dias, todos os municípios do país promovem diversas atividades, como visitas
domiciliares, mutirões de limpeza e distribuição de materiais informativos.
Estados e municípios já foram orientados pela Sala Nacional de Coordenação e Controle do
ministério para que promovam nas comunidades atividades instrutivas sobre a importância
do combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. No total, 210 mil
unidades públicas e privadas estão sendo mobilizadas, sendo 146 mil escolas da rede
básica, 11 mil centros de Assistência Social e 53 mil unidades básicas de Saúde (UBS).

(Com informações da Agência Brasil)
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Prêmio Vitae-Rio destaca tempos de mudança e de reinvenção
do setor

Representantes da RJZ Cyrela recebem o troféu na categoria Ouro
A 13ª edição do Prêmio Vitae-Rio foi marcada por uma festa plural, que, além de
comemorar a vitória das empresas que mostraram excelência na implantação de
programas de saúde e segurança de seus trabalhadores, também brindou os 30 anos do
Seconci-Rio e a posse dos membros da diretoria da entidade e do Sinduscon-Rio.
Foram entregues os certificados às empresas terceirizadas que foram indicadas pelas
empresas participantes da premiação, para serem avaliadas por seu desempenho em
Saúde e Segurança do Trabalho. Foram agraciadas aquelas que se destacaram na vistoria
realizada pela Comissão Permanente Interinstitucional de Saúde e Segurança do Trabalho
(CPISS), capitaneada pelo Sinduscon-Rio, Sintraconst-Rio e Seconci-Rio, dentro do
Programa Construção Legal.
As empresas premiadas foram: Engemav Engenharia e Instalações; NG Empreiteira; CSL
Instalações e Hidráulicas; FEM Empreiteira; Tengel Técnica de Engenharia; e Constata
Construções.
Na sequência, foram entregues os troféus das empresas finalistas do Prêmio Vitae-Rio,
àquelas que, com excelência, desenvolveram seus sistemas de Gestão de Saúde e
Segurança do Trabalho.
Veja os vencedores:
Categoria PREVENÇÃO: Mozak Engenharia
EFER Construtores Associados
Categoria BRONZE: Calçada Empreendimentos Imobiliários
Categoria PRATA: Cofix
Even Construtora e Incorporadora.
MRV Engenharia

Tegra Engenharia
Categoria OURO: RJZ Cyrela Construtora e Empreendimentos Imobiliários
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Novas diretorias do Seconci-Rio e Sinduscon-RJ tomam posse

(Esquerda) - Membros da nova diretoria do Seconci-Rio / (Direita) - João Fernandes, presidente eleito do
Sinduscon-Rio
A 13ª edição do Prêmio Vitae-Rio, na quinta-feira (22), foi palco para a posse dos novos
membros da diretoria do Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro
(Seconci-Rio) e do Sindicato da Indústria da Construção do Rio de Janeiro (Sinduscon-RJ).
A cerimônia contou com discursos dos presidentes eleitos de cada entidade, que
abordaram suas prioridades para o cargo.
Ayrton Xerez ficará à frente Seconci-Rio. Na premiação, reafirmou seu compromisso de
colaborar para que a entidade eleve sua missão de prover cidadania, saúde, segurança e
qualificação aos trabalhadores, contribuindo para um futuro promissor.
Xerez abriu a solenidade e, muito emocionado, contou sua experiência da época de
estudante de engenharia, quando ficou indignado com as péssimas condições em que os
trabalhadores trabalhavam, em um canteiro de obra. “Temos muito a agradecer a Luiz

Schor por ter sonhado e concretizado esse sonho, com a criação do Seconci-Rio, entidade
que zela pela integridade física desses homens”, salientou.
João Manoel Fernandes foi convidado para presidir o Sinduscon-Rio. Durante a cerimônia,
ele falou em reinvenção, nesse tempo em que o Brasil passa por uma crise, colocando
como meta o desafio de tornar o Sindicato indispensável à atividade do setor, por meio de
um planejamento estratégico efetivo.
Colocando o setor de construção civil como protagonista do desenvolvimento do Brasil,
José Carlos Martins, presidente da CBIC, também proferiu breves palavras, apontando o
desafio da reinvenção como fundamental para que o setor sobreviva à esta nova
configuração do país e mostre sua importância. “Quem aperta o botão para que as coisas
funcionem é o trabalhador da construção civil. Chegou a nossa hora e precisamos nos unir
para melhoria das condições desses trabalhadores, para a geração de mais empregos e no
combate às inseguranças”, destacou.
O diretor do SENAI e superintendente do SESI, Alexandre dos Reis, também deu boasvindas aos presentes, exaltando a contínua parceria da Firjan com o Seconci-Rio e demais
entidades do setor. Também destacou que a importância da premiação vai além do
recebimento de um troféu. “Essa é a forma de as empresas terem uma consultoria de
melhoria para sua obra, o que resulta em produtividade. E essa produtividade é um dos
pilares do crescimento do Brasil”, afirmou.
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29 de novembro
CANPAT CONSTRUÇÃO CICLO 2018/2019 EVENTO REGIONAL SÃO LUÍS - MA
Horário: 8h às 12h30
Local: Federação das Indústrias do Estado do Maranhão-FIEMA Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Ed. Albano Franco. Bequimão São Luís-MA

YouTube

Email

Twitter

Facebook

website

Flickr

Instagram

LinkedIn

CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção | SBN - Quadra 01 - Bloco I - Edifício Armando
Monteiro Neto - 4º Andar - CEP 70.040-913 - Brasília/DF | Tel.:(61) 3327-1013
unsubscribe from this list

update subscription preferences

Inscreva-se aqui para receber nossos informativos

