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Lei do distrato é tema de reunião do Conselho Jurídico da CBIC

A nova lei do distrato – aprovada pelo
Congresso Nacional em 5 de dezembro – foi um
dos principais assuntos discutidos nessa quartafeira (12) durante a reunião do Conselho
Jurídico da Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (Conjur/CBIC).

O presidente do grupo, José Carlos Gama, expôs
as principais mudanças da regulamentação e
como foi o desenvolvimento do projeto. Ele
também parabenizou os conselheiros jurídicos
pela elaboração do anteprojeto de lei
apresentado na Câmara dos Deputados e os
assessores legislativos da CBIC que trabalharam
junto aos parlamentares para a aprovação das
novas normas.
Outro tema abordado foi o Decreto nº
9.571/2018,
que
estabelece
Diretrizes
Nacionais sobre Empresas e Direitos
Humanos. A assessora jurídica da CBIC, Erika
Calheiros, explicou os pontos mais importantes
da legislação, destacando a criação do selo
"Empresas e Direitos Humanos" pelo Ministério
dos Direitos Humanos que pode ser um incentivo
a mais para a obtenção de crédito, bem como um
diferencial para empresas que contratam com o
Poder Público.
A advogada abordou, ainda, sobre a Resolução
nº 215 do Ministério dos Direitos Humanos, que
dispõe sobre parâmetros e ações para a proteção
integral de crianças e adolescentes no contexto
de obras e empreendimentos.
A pauta da reunião incluiu, ainda, debate sobre o
custeio de infraestrutura essencial no Programa
Minha Casa Minha Vida, entre outros assuntos.
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Comat discute norma de desempenho, estudo de pensamento de
futuro e projetos de excelência

Eduardo Aroeira (Ademi-DF), Dionizio Klavdianos (Comat/CBIC), e Marcos
Galindo (CTECH) falam sobre norma de desempenho
A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) realizou na quarta-feira (12),
em Brasília, a quarta e última reunião bimestral de 2018 da sua Comissão de Materiais,
Tecnologia, Qualidade e Produtividade (Comat). A programação incluiu três painéis,
sobre Revisão da Norma de Desempenho, Estudo Pensamento de Futuro e 3º Prêmio de
Excelência SindusCon-SP, com a participação de cerca de 30 participantes ligados ao
setor.
Na abertura, pela manhã, o presidente da Comat/CBIC, Dionizio Klavdianos,
aproveitou para parabenizar e agradecer a todos que ajudaram a realizar o Prêmio CBIC
de Inovação e Sustentabilidade (22ª edição), com destaque para os profissionais que
concorreram com seus projetos e aos que contribuíram avaliando os inscritos, na
comissão julgadora. "O Prêmio trata-se de uma grande homenagem ao trabalho que
todos aqui desempenham durante o biênio", comentou, ao citar a solenidade de
premiação realizada na noite de terça-feira (11), na capital.
Klavdianos lembrou que a CBIC foi escolhida na semana passada para presidir o
Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação (CTECH), no
momento que são celebrados os 20 anos do Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H). A CBIC será representada por Marcos Galindo,
integrante da Comat e do Sindicato da Indústria da Construção Civil da Bahia
(Sinduscon-BA), que esteve presente à reunião e participou do debate acerca de
desempenho na construção.
Confira a galeria de fotos da reunião.
Revisão da Norma

Em seguida, o vice-presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado
Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF), Eduardo Aroeira, apresentou o painel
'Revisão da Norma de Desempenho de Edificações'. O painel teve como objetivo

dirimir dúvidas, com base na prática, acerca da aplicação dos conceitos acerca do
documento da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT – 15.575).
O tema também foi objeto de debate com os relatores dos Grupos de Trabalho da
revisão da norma no âmbito na ABNT. Parte deles estava em outras cidades e participou
remotamente da discussão, por conferência de áudio e vídeo via Internet. Foram
discutidos a responsabilidade da norma, o desvirtuamento da norma para uso prescritivo
e a habitabilidade na norma. "Creio que atingimos o objetivo do painel, que era expor a
grande dificuldade do setor nesse processo", comentou Aroeira, que também falou
sobre a relação entre a norma e políticas públicas ligadas à construção.
Na sequência, o líder do Grupo de Acompanhamento de Normas Técnicas (Gant) da
Comat/CBIC, Roberto Matozinhos, apresentou as funcionalidades do Portal CBIC de
Normas Técnicas da Indústria da Construção - criado em maio de 2018 -, explicou
como a ferramenta vem facilitando o processo de acompanhamento de normas em um
único ambiente e citou os números de alterações ocorridas ao longo do ano, como
consultas, publicações, confirmações e cancelamentos.
“A ABNT tem aproximadamente 8 mil normas e, por meio do portal, nós monitoramos
as alterações que podem ocorrer nas cerca de 2 mil normas que interessam o setor da
construção. O portal é uma ferramenta interativa, intuitiva e lógica que ajuda a dispor a
informação de forma organizada, atualizada, confiável e ágil”, afirmou Matozinhos, que
também é representante do Sinduscon-MG. O representante ainda distribuiu um
infográfico com as informações prioritárias do que mudou na questão de normalização
do setor que está sendo monitorada pelo Gant e citou novidades sobre o Sistema
Nacional de Avaliações Técnicas (Sinat) e do portal Conexão DT, da ABNT.
O fundador da empresa Promovisão, Romano Pansera, aproveitou o encontro para
divulgar a caravana que a CBIC está organizando para a Internacional Builders Show,
uma feita de construção que acontecerá em Las Vegas, nos Estados Unidos, no período
de 20 a 22 de fevereiro de 2019. O convite foi estendido a toda a cadeia
de stakeholdersligados à CBIC.
Pensamento de Futuro

Luiz Henrique Ceotto fala sobre Indústria 4.0
Na parte da tarde, o palestrante Luiz Henrique Ceotto falou sobre ‘Indústria 4.0 e o
futuro da construção’. Ele relatou a evolução da produtividade na construção civil e
comparou diversos índices de produtividade verificados no Brasil, com base em
pesquisas que ele realizou no país, e nos EUA, a partir de eventos que participou no
Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).
Ceotto também decodificou a revolução digital em curso no mundo, com exemplos de
avanços na Europa e na Ásia, e seu impacto na indústria e na cadeia da construção
(citando pontos como projeto, fornecedores, sistemas, construção, vendas e facilities),
relacionando o melhor uso para as principais tecnologias disponíveis hoje (computação
em nuvem, impressão 3D, realidade aumentada, big data, robôs autônomos, simulação
digital, internet das coisas, segurança cibernética etc).
Prêmio SindusCon-SP

Ligia Pires (MPD), Dionizio Klavdianos (Comat/CBIC) e Camila Kfouri
(Método) discutem excelência em construção
Encerrando os painéis, a Comat convidou os representantes de dois projetos vencedores
do 3º Prêmio de Excelência SindusCon-SP. Na categoria contratante, Ligia Pires, da
MPD Engenharia e Incorporação, falou como aliar gestão das equipes, estruturação de
documentação, fluxos de trabalho e informações da modelagem à proposta de parceria
junto aos projetistas que não haviam implantado BIM (Building Information Modeling,
em português, Modelagem da Informação da Construção) como prática.
Pela Método Engenharia, vencedora da categoria construtora, falou Camila Kfouri. Ela
descreveu como o BIM foi adotado como premissa básica nos empreendimentos da
empresa, pela abrangência dos usos e integração de diversas ferramentas de gestão no
escritório e canteiro aliados às métricas para medir os ganhos obtidos. Após as duas
apresentações – que foram transmitidas pelo perfil da CBIC no Youtube e continuam
disponíveis na íntegra – foi aberto debate sobre os temas.
Projetos estratégicos

Os painéis realizados durante a reunião integram os projetos ‘Gestão das Normas
Técnicas do Setor’ e ‘Tendências e Melhorias de Gestão, Tecnologia e Inovação na
Construção’, iniciativas da Comat/CBIC com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI Nacional).
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Prazo para avaliação clínica de exames médicos demissionais passa
por alterações

Uma alteração na Norma Regulamentadora nº 7, que trata do Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional, determinou que a avaliação clínica
dos exames médicos demissionais passe a ser obrigatoriamente feita
em até 10 dias a partir do término do contrato, caso o último exame
tenha sido há mais de:
135 (centro e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e
2, segundo o Quadro I da NR-4;
90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o
Quadro I da NR-4.
A alteração foi no subitem 7.4.3.5 da norma.
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Comissão de Infraestrutura da CBIC disponibilizará acervo online

Como parte do programa de Ética e Integridade da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC), a Comissão de Infraestrutura da
entidade disponibilizará aos associados, a partir deste mês,
impugnações, pareceres jurídicos, ações administrativas, entre outros
documentos que possam orientar ações similares das entidades.
O acervo poderá ser acessado no site da CBIC ou solicitado por e-mail. Cada
material recebido será informado a todos via Comunicado COP.
A medida visa aprimorar os procedimentos licitatórios sobre editais e ações
administrativas que envolvam contratos.
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Prêmio Latino-Americano de Responsabilidade Social abre inscrições

Estão abertas as inscrições para Prêmio Latino-americano de Responsabilidade
Social da Federação Interamericana da Indústria da Construção (FIIC). As
candidaturas precisam ser feitas por meio de órgãos filiados à instituição. Para
concorrer, pessoas e empresas podem entrar em contato com a Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC), que encaminhará as indicações à FIIC.
A premiação acontece a cada dois anos e visa dar reconhecimento a empresas que
tenham incorporado, com sucesso, normas referentes à responsabilidade social
empresarial. São duas categorias:
Empresas com vendas superiores a USD 10.000.000,00 de dólares

Empresas com vendas inferiores a USD 10.000.000,00 de dólares sem o desconto
referente aos impostos.
Interessados podem enviar
até 30 de janeiro.

e-mailpara

o Fórum de Ação Social e Cidadania da CBIC

Entrega dos prêmios será em outubro, no Chile

A comissão qualificadora avaliará o mérito dos candidatos que cumpram os requisitos
do regulamento, assim como se enquadrem no marco de princípios e fundamentos da
estabelecidos no Manual ISO 26000.
A entrega dos prêmios ocorrerá em outubro, durante a celebração do 32° Congresso
Interamericano da Indústria da Construção FIIC, em Santiago do Chile. Os ganhadores
receberão estatueta e diploma de honra, além da possibilidade de usar um distintivo ou
logo nas publicidades da empresa.
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Seconci-SP alcança 13,489 milhões de atendimentos em saúde em
2018

Com investimentos de cerca de R$ 1 milhão em 2018 para a aquisição de novos
aparelhos, modernização de mobiliários médicos e odontológicos, o Serviço Social
da Construção (Seconci-SP) deve fechar o ano com 13,489 milhões de

odontologia e serviço social no Estado de São
Paulo. Deste total, 11,980 milhões foram realizados nas unidades administradas pela
entidade na rede pública e 1,508 milhão nas unidades próprias.
atendimentos

em

saúde,

Os números foram anunciados hoje pelo presidente do Seconci-SP, Haruo Ishikawa,
durante encontro com a imprensa. O volume de atendimentos nas unidades próprias em
2018 foi em média 20% menor, se comparado a igual período do ano anterior. "Esta

retração deveu-se principalmente à redução do número de empregados na construção
civil, provocada pela crise econômica", analisa Ishikawa.
Entre os investimentos em equipamentos médicos da rede própria, está a modernização
da área de fisioterapia. A entidade adquiriu uma mesa de tração computadorizada, de
fabricação norte-americana, que já está em operação e se destina ao tratamento de
paciente com patologia em coluna e regiões cervical e lombar.
Já na área de odontologia, o destaque foi a aquisição do sensor odontológico que
permitiu a realização de todo o processo de raio-x de forma digital, permitindo um
exame mais rápido e fornecendo imagens com mais qualidade.
Visando economizar nos deslocamentos, a entidade aportou também R$ 340 mil na
renovação de parte da frota de veículos. Além disso, aplicou cerca de R$ 200 mil em
obras de infraestrutura predial, e outros R$ 160 mil em tecnologia para soluções
envolvendo hardware, software, banco de dados e redes.
Na área de administração pública, o destaque foi para as duas novas unidades que
passaram a ser administradas pela entidade: o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS)
e o AME São Vicente. Com as unidades, o quadro de colaboradores contratados do
Seconci-SP deve fechar o ano com 13 mil pessoas, crescimento de cerca de 8% na
comparação com 2017.
Investimentos previstos para 2019 são de R$ 5 milhões

Para 2019, o Seconci-SP projeta investimentos de cerca de R$ 5 milhões. Deste valor,
R$ 3,5 milhões serão destinados à construção de nova unidade regional e reformas e
adequações prediais nas unidades já existentes. E para a aquisições de aparelhos,
mobiliários médicos e odontológicos, estão previstos R$ 900 mil.
"Acreditamos que o momento de retração vivido pelo mercado de construção civil nos
últimos anos será revertido e o setor deve voltar a crescer. Com isso, postos de trabalho
que foram fechados neste período devem ser retomados", comenta o presidente do
Seconci-SP.
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Venda de imóveis cresce 26% este ano em Goiás, segundo Ademi

O mercado imobiliário goiano continua apresentando um cenário positivo. De acordo
com dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (AdemiGO), o setor deve encerrar o ano com um crescimento de 26% em relação
às vendas de 2017.
A informação integra análise divulgada nesta quarta-feira (12) pela Ademi-GO, com
base em pesquisa desenvolvida pela Bureau de Inteligência Corporativa (Brain). O
levantamento, realizado a pedido da associação, apresenta o consolidado das
informações de Goiânia e Aparecida de Goiânia de janeiro a setembro deste ano.
O mercado comemora o resultado positivo de vendas. Enquanto em 2017 foram
vendidas, em média, 431 unidades por mês, até setembro de 2018 a média mensal
equivale a 541 unidades vendidas. Ao todo, até setembro, foram vendidos 4.780

imóveis, totalizando o aumento de cerca de 26% nas vendas em relação ao ano anterior.
Para o presidente da Ademi-GO, Roberto Elias, o número é bastante positivo. “Mostra
uma plena recuperação do mercado imobiliário de Goiânia, já que será o segundo ano
consecutivo de crescimento das vendas” comenta.
O número de lançamentos em 2018 aumentou significativamente. O VGV (Valor Geral
de Vendas) até setembro deste ano já corresponde a R$ 1,15 bilhão, enquanto os
empreendimentos lançados durante todo o ano de 2017 corresponderam a R$ 975
milhões.
Já o estoque de unidades disponíveis em Goiânia e Aparecida diminuiu
expressivamente. Em setembro de 2017, haviam 10.548 imóveis à venda em Goiânia.
No mesmo período este ano, a quantidade caiu para 8.167 unidades, o que representa
uma redução de 22% na oferta de imóveis na capital.
Por sua vez, os distratos aumentaram de uma média de 142 por mês em 2017 para 182
distratos mensais até setembro deste ano. Com a aprovação da lei de distrato pelo
Congresso Nacional, a expectativa é que essa questão seja minimizada nos próximos
anos. “A aprovação da lei de distratos foi fundamental para dar maior segurança às
incorporadoras e, consequentemente, aos clientes que adquirem imóveis nas plantas”
comenta Elias.
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