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CBIC premia soluções inovadoras de todo o país em festa
nessa terça (11)

Foto: Guilherme Kardel
Foram anunciados na noite dessa terça terça-feira (11)
os vencedores da 22º edição do Prêmio CBIC de
Inovação e Sustentabilidade. A solenidade ocorreu no
Clube Naval de Brasília e contou com a presença de
autoridades e representantes do setor da construção
civil.
“Este prêmio é algo muito importante nesse momento
tão turbulento que a gente vem vivendo, em que tudo
está

mudando

muito

rápido,

mas

para

melhor”,

destacou o presidente da Câmara Brasileira da Indústria
da Construção, José Carlos Martins. “Inovação e
tecnologia são cada vez mais importantes para o
fortalecimento do nosso setor. Esse prêmio é uma
mostra

do

nosso

compromisso

com

o

futuro”,

completou.
O prêmio é uma iniciativa da CBIC em correalização com
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai
Nacional). Veja os projetos que conquistaram o primeiro
lugar em cada categoria:

Materiais e componentes: ‘Eternizando suas
embalagens na fabricação de argamassas’ Riomix
Sistemas construtivos: ‘Sistema Pavplus’ Impacto

Pesquisa

acadêmica:

‘Ecotinta’

–

Gedi

Desenvolvimento e Inovação
Gestão da produção e P&D: 'Casa Pronta em
um dia' - Tecverde Engenharia
Tecnologia da Inovação e Comunicação
(TIC): ‘Plataforma Tecnológica para Promoção de
Ambiente

de

Trabalho

e

Comportamentos

Seguros na Indústria da Construção Civil’ - Centro
de Inovação Sesi em Tecnologia para a Saúde
(CIS)

Uma das categorias foi apresentada pelo ministro
extraordinário

coordenador

da

transição

e

futuro

ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República,
Onyx Lorenzoni. Na abertura da cerimônia, ele abordou
os planos do novo governo para movimentar o setor
produtivo. “Temos certeza que a CBIC vai nos ajudar a
construir o sonho de termos um grande país, uma
grande nação, um povo seguro, com esperança e,
fundamentalmente, feliz”, disse.
Patrocinado pela Caixa Econômica Federal, o prêmio
também contou com a presença do presidente do
agente

econômico,

Nelson

de

Souza.

Durante

a

solenidade, ele elogiou a parceria com a CBIC. “Na
elaboração das políticas de habitação, saneamento e
infraestrutura,

a

CBIC

sempre

está

apresentando

propostas e dizendo como o Brasil pode ser melhor e
como gerar emprego e renda”, acrescentou.
Participaram da entrega dos troféus, ainda, o presidente
da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga
de Andrade; o presidente da Comissão de Indústria
Imobiliária (CII) da CBIC, Celso Petrucci; o presidente
da Caixa Econômica Federal, Nelson de Souza;
presidente

da

Comissão

de

Política

de

o

Relações

Trabalhistas (CPRT) da CBIC, Fernando Guedes; o
presidente

da

Associação

Brasileira

da

Indústria

Materiais de Construção (Abramat), Rodrigo Navarro; o
vice-presidente da CBIC José Eugênio Gizzi; o presidente
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(Confea), Joel Krüger; a presidente do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Katia
Bogea; o diretor de operações do SENAI Nacional,
Gustavo Leal, o presidente da Comissão de Meio
Ambiente (CMA) da CBIC, Nilson Sarti; José Carlos

Tavares,

diretor-executivo

da

Wiz

Soluções,

e

o

presidente da Comat/CBIC, Dionyzio Klavdianos.
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CBIC homenageia presidente Michel Temer

Foto: Guilherme Kardel
A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) entregou ao presidente da

República, Michel Temer, uma placa reconhecendo as contribuições do seu governo para
todo o setor. A homenagem foi realizada na noite de terça-feira (11), no Clube Naval de
Brasília, pelo presidente da CBIC, José Carlos Martins, durante a entrega do Prêmio CBIC
de Inovação e Sustentabilidade, iniciativa da CBIC em correalização com o SENAI Nacional.
Segundo Martins, Temer assumiu o cargo num momento turbulento e conseguiu superar
desafios de forma democrática. "Ninguém acreditava que teríamos um futuro sem muitos
problemas. Mas a sua postura de estadista muito dignificou a democracia brasileira", disse.
"O senhor conduziu um governo conciliador na busca por soluções e marcado pelo diálogo
amplo e transparente", acrescentou.
Ainda de acordo com o presidente da CBIC, o presidente Michel Temer ajudou a preparar
o país para um crescimento sustentável. "Isso é fruto do esforço de um governo marcado
pela coragem e tenacidade no enfrentamento dos problemas, focado na correção das
causas e não apenas dos efeitos. A indústria da construção reconhece sua grande gestão e
legado à frente da Presidência da República por ocasião do encerramento da sua gestão",
destacou Martins.
Em seu discurso, Temer afirmou que a construção civil é responsável por construir o Brasil
de diferentes maneiras, ao aliar o social com a economia, e tem impacto em diversas áreas
da sociedade. Ele citou o Programa Minha Casa, Minha Vida como um exemplo da
importância do setor para o desenvolvimento dos brasileiros, que para ele, tem as
vertentes social, pois entrega habitação, e empregatícia, pois gera milhões de postos de
trabalho. "Por isso, apresentar medidas que ajudem o setor nestes dois anos e sete meses
foi uma decisão pragmática do governo. A construção civil constrói o país sob vários
ângulos", disse o presidente.
Temer também falou sobre os desafios que sua equipe tem enfrentado ao longo de seu
mandato. Disse que, após encontrar o país em 'situação delicadíssima', o governo
conseguiu implantar reformas e melhorar a economia, citando a redução da taxa básica de
juros e a inflação, aprovação da reforma do ensino médio e a modernização trabalhista,
além de recuperação do Produto Interno Bruto (PIB).
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CBIC inicia recesso após o Natal e manterá plantão

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) prepara-se para iniciar suas férias
coletivas no período de 26/12/2018 a 14/01/2019. Suas atividades serão
restabelecidas a partir de 15/01/2019. Durante o recesso, estará mobilizada uma equipe
de plantão para o atendimento de demandas urgentes, que estará à disposição pelo
telefone da CBIC: (61) 3327-1013. Nos dias 24 e 31/12, as segundas-feiras que
antecedem o Natal e Ano Novo, não haverá expediente na CBIC.
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Sesi cria ambiente de dados colaborativo sobre BIM

O Centro de Inovação SESI/MS – Sistemas de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho
(SST), sempre de olho nas tendências e inovações do mercado da Indústria da Construção
(IC) vem, há algum tempo, empenhando seus esforços em estudar e desenvolver um
projeto que vise a utilização dos conceitos do

Building Information Modeling (BIM) em

aplicações de Saúde e Segurança do Trabalho. O BIM, que na tradução literal significa

Modelagem de Informações da Construção, possibilita formas de trabalho integradas e
colaborativas que representam um grande salto de eficiência para a Indústria da
Construção. Para isso, por meio de uma abrangente pesquisa de mercado, o Centro de
Inovação do SESI/MS tem buscado melhor compreender o cenário atual do BIM em nosso
país, levantando dados a respeito do conhecimento dos profissionais, ferramentas
utilizadas, aplicações em SST, entre outras informações relevantes. A ideia central é a de

criar um ambiente de dados colaborativo em que todos possam acessar livremente os
resultados da pesquisa por meio do Business Inteligence (BI) desenvolvido e que pode ser
acessado por meio do link: http://bit.ly/bi_bimsst. Para que essa base cresça cada vez
mais e seja possível mapear os usos o BIM em nosso país, contamos com a sua ajuda!
Acesse agora o link http://bit.ly/bimsst, preencha a nossa pesquisa e ajude a melhorar
cada vez mais o cenário da Indústria da Construção. Contamos com vocês!
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Construção civil comemora aprovação da Luos na Câmara
Legislativa nessa terça-feira (11)

Foto: Carlos Gandra/CLDF
A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou nessa terça-feira (11) a Lei de
Uso e Ocupação do Solo (Luos). O texto estava em debate entre Legislativo, Executivo
e setor produtivo do DF há mais de 12 anos. A matéria segue, agora, para sanção do
governador.
“Finalmente, a esperada segurança jurídica, que os empresários de Brasília almejam há
tantos anos, acaba de ganhar um tento favorável. Um tento muito importante na nossa
casa legislativa”, comemorou o presidente do Sinduscon-DF, João Carlos Pimenta.
A Luos define os usos e índices a que estão sujeitas as edificações, visando o
controle urbanístico local. “Com os parâmetros definidos, o setor produtivo será capaz
de impulsionar a economia, pois a construção civil é o setor que responde mais rápido a
esse processo de retomada”, explicou Pimenta.
O presidente da Associação Brasiliense dos Construtores (Asbraco), Afonso Assad, endossa
o discurso. “É com muita alegria que a gente recebe a aprovação da Luos, ainda na gestão
do governo Rollemberg. A nova lei traz tranquilidade para que o setor produtivo possa

trabalhar, fazer seus projetos e investimentos, ocupando a área corretamente”, ressaltou.
“Os deputados estão dando um passo muito importante para que o desenvolvimento do
Distrito Federal possa voltar a acontecer”, destaca o presidente da Associação de
Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-DF), Paulo Muniz. “Nós consideramos que é um
grande legado para a atual legislatura da Câmara Distrital, essa votação”, finalizou Muniz.
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Frank Souza é reeleito para presidir o Sinduscon-AM

Da esquerda para a direita - Frank Souza e Robério Arruda - Foto Divulgação Sinduscon-AM2
O engenheiro civil e empresário Frank Souza foi reeleito presidente do Sindicato
da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), por aclamação. O
também engenheiro civil Robério Arruda será o vice-presidente da entidade. O processo
eleitoral será finalizado nesta quarta-feira (12), com o registro do resultado em cartório.
A chapa, que vai dirigir o sindicato no quadriênio 2019/2022, busca o fortalecimento do
setor da construção no estado, por meio do incentivo à geração de emprego,
reaquecimento do mercado imobiliário e melhoria da infraestrutura, saneamento e obras
públicas.
De acordo com Souza, o Sinduscon-AM vai dar continuidade aos trabalhos que realiza,
entre eles, a divulgação do Censo Trimestral do Mercado Imobiliário, com dados que
norteiam os empresários do setor e os consumidores.
"Hoje, de acordo com o que as últimas pesquisas do mercado imobiliário apontam, o

econômico é o principal produto que está sendo lançado e tem crescido, através do
Programa Minha Casa Minha Vida do governo federal: 2018 foi maior que 2017 e 2017
maior que 2016", explicou o engenheiro.
Frank do Carmo Souza é engenheiro civil formado pela Universidade Gama Filho (RJ)
preside o Sinduscon-AM desde 2016, depois de ser vice-presidente de 2010 a 2015, e
presidente da Comissão da Indústria da Construção (CII), de 2004 a 2009.
Souza também é um dos vice-presidentes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC), além de diretor na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e na
Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (FCDL). Além disso, é sóciopresidente da empresa Fechacom Comércio de Fechaduras Ltda., desde 1992.

Share

Tweet

Forward

12 a 14 de dezembro
PROJETO PILOTO - BIM COLABORATIVO SOLUÇÕES BIM - PARTE 1
Horário: 09h às 18h30
Local: Auditório do SINDUSCON-DF - SIA Trecho 2/3 Lote 1.125 Brasília-DF
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