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EDITORIAL

Iniciando um
novo ciclo

Apesar do desempenho
de 2015 não ter sido o
desejado, crescemos
2,5%, muito além do
desempenho brasileiro
e esperamos que 2016
continue assim.

André Montenegro de Holanda
Presidente do Sindicato das
Construtoras - Sinduscon-CE

Consciente do importante papel
que desempenha na sociedade, o
Sinduscon-CE tem buscado atuar nos
âmbitos federal, estadual e municipal,
trazendo soluções para entraves ou
necessidades do setor, no sentido de
proporcionar a melhoria da produtividade e da empregabilidade.
Em 2015, não medimos esforços neste trabalho. Estabelecemos
parcerias ou iniciamos discussões
sobre assuntos relevantes, junto a
órgãos como a Cagece, Coelce, cartórios, Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Secretaria
Municipal de Finanças, Comando da

Aeronáutica, dentre outros. Temos
comissões que atuam em todas as
áreas que possuem relação direta
com o desenvolvimento do setor,
como imobiliária, obras públicas, relações trabalhista, sustentabilidade e
construção pesada.
Apesar do desempenho de
2015 não ter sido o desejado, crescemos 2,5%, muito além do desempenho brasileiro e esperamos que
2016 continue assim. Nossa expectativa é que as mudanças advindas
com as alterações no governo federal não impactem de forma incisiva
nos novos projetos da construção

civil, bem como naqueles em desenvolvimento, possibilitando a manutenção dos postos de trabalho e da
geração de riquezas.
Desta forma, iniciamos 2016
com as energias renovadas para
mais um ano de trabalho e convidamos você para fazer parte desta
história. Com quase 600 empresas
associadas, somos o segundo Sindicato do Brasil em número de associados, perdemos apenas para o
Paraná. Esta participação é o que
garante a força do setor para buscar
soluções e possibilitar o crescimento.
Boas festas!
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ÚLTIMAS

SINDUSCON PROMOVE
SEMINÁRIO TÉCNICO
O Sinduscon-CE promoveu, no
dia 23 de novembro, o seminário prático sobre a portaria nº 957/GC3, de
09/07/2015 e Portaria DECEA nº 12/
ICA, de 14/07/2015. A resolução está
vigente desde o dia 15 de outubro
pelo Comando da Aeronáutica e estipula o limite máximo para novas edificações, ou qualquer objeto que se
eleve a mais de 45 metros de altura
em relação à elevação do aeródromo
e esteja elevado acima da superfície
do terreno em mais de 19 metros em
determinados pontos da cidade. O
treinamento foi ministrado por membros do Terceiro Centro Integrado de
Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo (CINDACTA III) e contou com
a presença da Secretária de Meio
Ambiente e Urbanismo de Fortaleza,
Águeda Muniz e o presidente da ASBEA, Luciano Ramos.

INAUGURAÇÃO DA
NOVA SEDE DO
PROJETO CAVIVER
Aconteceu no dia 24 de novembro, a inauguração da nova sede do
Centro de Aperfeiçoamento Visual Ver
a Esperança Renascer (Caviver). Ocupando uma área de 538m², a instituição
começa a funcionar a partir de janeiro
de 2016. A iniciativa vai atuar na prevenção e tratamento clínico e cirúrgico
de crianças carentes, de 0 a 15 anos de
idade, com alguma deficiência visual.
Estima-se mais de 150 atendimentos
por mês. O Sinduscon-CE apoiou todo
o processo de reforma e conclusão das
obras da sede, viabilizando, através
das construtoras associadas, a doação
de equipamentos, materiais de construção, mão de obra e recursos financeiros. O Caviver é uma ONG apoiada
pelo Projeto Casa da Criança, que, a
cada dois anos, adota uma instituição
para beneficiamento.

MISSÃO ITÁLIA
E BÉLGICA
O presidente do Sinduscon-CE,
André Montenegro de Holanda, acompanhado de 6 de seus diretores, esteve em missão técnica na Itália e na
Bélgica, entre os dias 29 de novembro
e 04 de dezembro, para conhecer novas tecnologias construtivas. O roteiro
contou com visitas técnicas às fábricas
EBAWE e ECHO para acompanhar o
processo de produção de vários tipos
de painéis de parede com nível mais
alto de automação. A iniciativa pretende aumentar o nível de entendimento
sobre as novas tecnologias construtivas e estudar a viabilidade da aplicação dos conhecimentos adquiridos
para as empresas do Estado, proporcionando aumento de desempenho
nos processos construtivos. O grupo
também aproveitou a ocasião para
visitar a mais moderna produção de
lajes alveolares no mundo.
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SINDUSCON-CE PREMIA
OS MELHORES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Mais de 1600 convidados
celebraram o fim de 2015
com a entrega de
seis prêmios durante
festa realizada em
homenagem à
Fortaleza

No dia 27 de novembro, o Sindicato das Construtoras do Estado
do Ceará (Sinduscon-CE), realizou
a 14ª cerimônia de homenagem aos
destaques da construção civil no
ano de 2015. Na ocasião foram premiadas várias personalidades que
tiveram relevância no setor.
Durante a solenidade foram
entregues seis prêmios, dentre eles
o de Construtora do Ano, comenda
mais aguardada por todos, e pela
qual concorriam 13 empresas: BM
Construtora, BSPAR Incorporações,
Construtora Colmeia, Construtora
Mota Machado, C. Rolim Engenharia, Dias de Sousa Construções,
Ferraz Engenharia, Fujita Engenharia, J. Simões Engenharia, Magis
Incorporações, Marquise Incorporações, Porto Freire e Rizzato Corrêia Construtora. Para participar
da disputa pelo prêmio, todas as
empresas passaram por auditorias
externas nos canteiros de obras,
realizadas pela Aval Consultoria
e SESI, parceiros do Sindicato
na avaliação. Foram avaliados
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quatro requisitos: Gestão e Qualidade, Segurança do Trabalho, Meio
Ambiente e Sustentabilidade.
A empresa vencedora do Prêmio “Construtora do Ano”, pela
terceira vez seguida, foi a Dias de
Sousa Construções. Em seu discurso de premiação, o diretor executivo da empresa vencedora, Patriolino Dias, convidou todos os seus
colaboradores presentes ao palco
e ofereceu o prêmio conquistado a
todos eles. “Esse prêmio não é de
apenas uma pessoa, é de todos os
nossos colaboradores, pois, sem
eles, sem os esforços deles, não
estaríamos aqui, recebendo esse
prêmio mais uma vez”, declarou.
Para sagrar-se campeã, a Dias de
Sousa teve as obras do Cosmopolitan e Parc Victória auditadas, comprovando as práticas, registros,
documentações e controles da empresa, conforme normas e legislações pertinentes.
De acordo com o presidente
do Sindicato das Construtoras, André Montenegro de Holanda, a de-

cisão acerca da melhor construtora
do ano se tornou mais profissional.
A partir de 2014 o Sindicato entrou
com uma parceria com a Aval Consultoria e o SESI para auditar os
canteiros de obras das empresas
que se dispuseram a disputar o prêmio. “É bom para o prêmio e é bom
para as empresas, pois após a auditoria, todas elas recebem o relatório
das fiscalizações, o que ajuda essas
empresas a se adequarem aos padrões exigidos e, consequentemente, melhorar seus ambientes de trabalho e a qualidade de suas obras”,
sinalizou o presidente.
Durante a solenidade, também foram entregues mais cinco
prêmios a personalidades que se
destacaram no setor da construção civil do Estado. O primeiro foi
da encarregada de obras, Antônia
Cledna Assunção Meneses, da
Construtora Marquise, que foi homenageada com o título de Operária do Ano (Troféu GERDAU), sendo
a primeira mulher a ganhar nesta
categoria. Cledna iniciou na área

por meio do Programa Qualidade
de Vida na Construção (PQVC), que
realizou a capacitação de mão-de-obra feminina através do projeto
Mulheres na Construção.
O Prêmio Tecnologia e Qualidade (Troféu TIGRE), ficou com o
engenheiro Francisco de Assis Cavalcanti Bezerra. O engenheiro foi
responsável por importantes obras
em nosso Estado, como a rotatória
da Arena Castelão e a do Viaduto
do cruzamento entre as avenidas
Engenheiro Santana Júnior e Antônio Sales.
Outro destaque foi o Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará,
agraciado com o Prêmio Responsabilidade Social (Troféu ELIZABETH)
por seu trabalho à frente do Projeto Reconstruir, que aborda a reinserção de apenados na sociedade
através da construção civil. Para receber a homenagem, o Tribunal foi

representado pelos juízes, Luciana
Teixeira de Souza e César Belmino,
titulares da 2ª e 3ª Varas de Execução Penal.
Já o Prêmio Desenvolvimento
Setorial (Troféu FIEC), foi entregue
ao vice-presidente da Área Imobiliária do Sinduscon-CE, José Carlos Gama. O reconhecimento se
deu por todo o trabalho desempenhado pelo engenheiro em defesa
da entidade, local e nacionalmente, seja à frente do sindicato, da
FIEC ou da CBIC.
Por fim, o também engenheiro
Hypérides Pereira Macêdo conquistou o Prêmio Resgate Histórico (Troféu CAIXA), por sua atuação como
um dos líderes da equipe que construiu o Açude Castanhão, além de
ser um dos idealizadores dos muitos
projetos que viabilizaram a realização das obras da transposição do
Rio São Francisco.
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Para construir seus
projetos mais importantes,
conte com a força do
vergalhão Gerdau GG 50.
A força da transformação.

O aço da Gerdau tem a força da transformação.

A qualidade da sua obra começa pela estrutura. Por isso, conte com a força
do vergalhão Gerdau GG 50. Com ele, você tem a resistência que sua construção precisa,
além de toda a confiança de uma marca que você já conhece. Vergalhão é Gerdau GG 50.
Baixe o aplicativo Gerdau Produtos
e conheça nosso catálogo completo.

www.gerdau.com/br

/gerdau

/gerdausa
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Patriolino Dias

Antônia Cledna Meneses

Francisco de Assis Bezerra

A Dias de Sousa é fruto de um
trabalho sério. Ser mais uma vez reconhecida com o prêmio ‘Construtora do Ano’, comprova que nós continuamos no caminho certo, sempre
preocupados com a qualidade dos
nossos produtos e com o capital
humano, colocando zelo em tudo
que fazemos.

Tudo começou em uma simples
brincadeira, estava em casa desocupada e decidi fazer um curso. Jamais
imaginei estar onde estou hoje. Fui
conquistando meu espaço, sentindo a
necessidade de aprender mais e deu
no que deu. Para falar a verdade, ainda
não deu para entender essa importância toda. Ainda não caiu a ficha.

Gostaria de agradecer essa
comenda do Sinduscon, pois ela nos
estimula a trabalhar e é motivo de eu
me aperfeiçoar ainda mais para desenvolver projetos com qualidade e
tecnologia para a nossa cidade. Eu
projeto para o amanhã, para nossos
filhos e nossos netos.

Construtora do Ano 2015
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Operária do Ano

Tecnologia e Qualidade

César Belmino

José Carlos Gama

Hypérides Macêdo

Esse prêmio é gratificante, porque ele contribui para com a conscientização do cidadão comum e da
sociedade organizada de que é fundamental investir na recuperação do
apenado como forma de diminuição
da violência urbana e como forma de
contribuir com a paz social.

Esse prêmio não é meu, é coletivo, de uma diretoria realmente sólida,
unida, que há muito tempo procura,
efetivamente, fazer um trabalho em
prol da sociedade. Então, eu fico lisonjeado de ser esse representante, mas
eu gostaria de dividir esse prêmio com
toda diretoria e todos os funcionários
do Sinduscon Ceará.

Considero esse prêmio que
recebo um reconhecimento do meu
trabalho no Ceará. A construção civil
é a história e os sonhos dos homens
que construíram pirâmides e eu sou
um construtor de ‘pirâmides’. Minhas
‘pirâmides são o Castanhão e o Canal da Integração, obras que trazem
água para Fortaleza, que nessa crise
hídrica, é uma das poucas cidades do
Brasil que não falta água.

Responsabilidade Social

Desenvolvimento Setorial

Resgate Histórico

MERCADO

MERCADO IMOBILIÁRIO:
UM INVESTIMENTO
SEGURO
Em tempos de incertezas
na economia, a compra
de imóveis para
investimentos tem se
destacado como opção
para investidores
O sonho da casa própria sempre existiu na vida dos brasileiros e,
nos últimos anos, com a facilidade
que o mercado imobiliário oferece,
esse sonho tem se tornado cada vez
mais real. Por se tratar de um bem essencial e de fácil valorização, investir
num imóvel acaba sendo mais seguro e rentável que fazer aplicações
financeiras em poupança ou investir
num automóvel, por exemplo, porque quanto mais uma cidade cresce,
mais valorizados ficam seus imóveis.
Mesmo num cenário de recessão, a população continua crescendo, as pessoas continuam casando,
aumentando a família e a necessidade de adquirir uma casa ou apartamento, consequentemente aumenta. Diante dessa realidade, a
oferta e demanda no mercado
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imobiliário mantem-se equilibradas e
os empresários do setor acreditam
que esse é o melhor momento para
comprar, pois o déficit habitacional
ainda é elevado e os juros do financiamento continuam os mais baratos.
Além disso, existe variedade nos produtos, diversas condições de pagamento e facilidades com o objetivo de
contemplar as preferências dos mais
diversos tipos de cliente.
Para o presidente do Sindicato
das Construtoras do Ceará (Sinduscon-CE), André Montenegro, investir
em imóveis continua sendo um bom negócio, principalmente em regiões que
ainda estão em desenvolvimento. “Há
regiões na capital, por exemplo, que
estão crescendo a passos largos, devido a investimentos em infraestrutura e
com a chegada de shoppings, grandes

estabelecimentos comerciais, escolas
e faculdades a estas localidades. Ainda há uma valorização em determinadas tipologias de imóveis”, acrescenta.
Do pequeno ao grande investidor, a visão de mercado e de negócio
é quase sempre a mesma: adquirir
um imóvel para alugar e ter uma renda extra. No entanto, para uma pessoa
investir em um bom imóvel, seja para
a própria moradia ou com os olhares
voltados para a rentabilidade, é preciso estar atento para que esta compra
seja feita num momento oportuno. “Deve-se avaliar também as condições do
mercado, a localização, entre outros
detalhes, pois além de gerar renda, um
imóvel bem escolhido mantém o seu
valor no mercado e, aplicar o dinheiro
no setor imobiliário é uma forma segura
de preservá-lo”, comenta André.
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TIPOS DE INVESTIMENTOS

Existem diversas modalidades
de investimentos e opções que se
adequam aos objetivos e necessidades financeiras, isso faz com
que o mercado imobiliário seja uma
alternativa para quem busca obter
uma renda estável com a venda ou
aluguel de imóveis.
Entre as opções de investimento, o imóvel na planta traz uma
série de vantagens ao comprador,
como por exemplo, maiores lucros
em relação aos imóveis já construídos, pois quando entregues, o lucro que seria da construtora passa
a ser do investidor e este tem a opção de alugar para garantir renda

extra para pagar parte das prestações do financiamento.
Outro exemplo é o imóvel pronto, que também oferece possibilidade de investimentos ao apresentar
diversas opções de produto. Entre
eles, destaque para os imóveis residenciais e comerciais que podem
ser vendidos após a valorização patrimonial ou ainda serem alugados
como estratégia para garantir renda extra mensal ao investidor. Para
os residenciais existem vários tipos
de consumidores, os que preferem
apartamentos menores, com um ou
dois quartos, ou apartamentos maiores, luxuosos em condomínios com
diversas opções de lazer. Já na modalidade comercial, salas e lojas são

opções que garantem uma boa rentabilidade após serem locadas.
Há ainda os investimentos em
lotes que apresentam baixos custos
de manutenção e entre as opções de
retorno financeiro, o investidor pode,
por exemplo, aguardar a valorização
do terreno e vendê-lo por um preço
mais elevado. Neste caso, é importante atentar-se ao crescimento da
vizinhança, comércio, transporte público, acesso ao local e as demais
construções no entorno.
Diante das diversas formas de investimento, compra, venda ou aluguel
fazem do setor imobiliário peça fundamental para o desenvolvimento de
uma cidade, além de ser uma forma
segura de preservar um patrimônio.

O SESI e o SENAI do Ceará têm a inovação
como valor permanente. Juntos oferecem um
portfólio de serviços integrados, com as melhores
soluções para os maiores desafios da indústria moderna.

(85) 4009.6300

www.www.sfiec.org.br

IMPOSTO DE RENDA

REGRAS DO IR
TRAZEM ISENÇÃO
PARA VENDA DE
IMÓVEIS
Vendedor paga imposto
de 5% sobre o lucro,
mas há casos que
permitem a isenção do
pagamento do imposto
A declaração de Imposto de
Renda possui leis e regras específicas
para as negociações de imóveis. Conhecer as regras do fisco e aproveitá-las na hora de pagar o IR pode, em
alguns casos, até isentar o contribuinte. É importante frisar que não se paga
Imposto de Renda na compra de imóveis, porém, tanto a compra quanto a
venda devem ser informadas ao leão
na declaração do IR. A seguir, você
conhecerá o processo ideal para estar
regularizado com o Imposto de Renda
2015, em ambos os casos.
Para facilitar o processo, reúna sempre todos os documentos
referentes à negociação do imóvel,
como: compromisso de compra e
venda, escritura, recebimento e
contratos de financiamento, e comprovantes de pagamento.

Compra

Como citado, não há pagamento
de Imposto de Renda sobre a compra
de um imóvel. O imposto pago neste
caso é o ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) cobrado no momento do registro da escritura.
A aquisição de imóveis realizadas em 2015 deve ser informada na
ficha de “Bens e Direitos”, documento em que é descrito o valor do ITBI
pago e, se houver financiamento,
deve informar os valores na ficha
“Dividas e Ônus reais”.
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Venda

Antes de pagar o IR da venda
do seu imóvel, é preciso calculá-lo na
GCAP (Programa Ganhos de Capital),
programa da receita federal que calcula o lucro obtido na venda de acordo com as especificidades da propriedade. O usuário deverá preencher os
campos com os dados do vendedor,
imóvel, custos de aquisição e forma de
pagamento. Assim como na compra, a
baixa do imóvel vendido deve ser registrada na ficha de “Bens e Direitos”.
O Imposto de Renda incide, por
lei, em 15% sobre o ganho de capital
líquido na venda de uma propriedade. No entanto há casos em que é
possível diminuir o valor da incidência ou mesmo ficar isento de imposto.
O valor do lucro na venda de
uma propriedade é um dos critérios
de isenção. Não há cobrança de IR
para a venda com lucro abaixo de R$
440 mil. Porém, perde-se o benefício
se o mesmo dono tiver feito outra venda de imóvel nos últimos cinco anos.
Há isenção também para aqueles que

utilizaram o valor ganho com a venda do bem e compraram outro imóvel
seis meses após a venda.
Venda de imóveis adquiridos antes de 1969 também têm isenção total
do imposto. Para imóveis adquiridos a
partir de 1970, esse benefício diminui
em 5% para cada ano mais recente,
sendo reduzido a 0% para as propriedades adquiridas em 1988.
Outra forma de reduzir o imposto é registrar possíveis investimentos feitos no imóvel, por meio
de reformas que aumentem o seu
valor, como um novo andar, varanda
e novos cômodos. Essas reformas
devem ser declaradas no Imposto
de Renda do ano corrente a que
forem feitas, com possibilidade de
retificações de declaração no IR de
no máximo cinco anos.
Contar com um especialista na
área de tributos ou direito imobiliário irá ajudar a aproveitar ao máximo
quem está realizando negociações
dessa natureza, garantindo um processo mais ágil e mais atento às leis
vigentes no momento do trâmite.

Para facilitar o processo, reúna sempre todos os documentos
referentes à negociação do imóvel, como: compromisso de
compra e venda, escritura, recebimento e contratos de
financiamento, e comprovantes de pagamento.

BALANÇO E PERSPECTIVAS

CONSTRUÇÃO
CIVIL REAGE
À CRISE
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Apesar das dificuldades,
setor conseguiu
passar pela crise
com desempenho
acima da média
nacional
Os números do mercado imobiliário de 2015 demonstram que
esse ano não foi muito fácil. A começar pelo crescimento que deve
fechar no mesmo patamar de 2014,
em cerca de 2,5%. “Tivemos 23%
a menos de imóveis residenciais,
73% a menos de comerciais. Esse
ano foi dificil”, detalha André Montenegro de Holanda, presidente do
Sinduscon-CE.
Apesar das dificuldades, a
construção civil no Ceará termina 2015 com o bônus de ter conseguido passar pela crise sem o
fechamento de empresas e ainda
conseguindo segurar os empregos
no setor, superando o desempenho
nacional. Responsável por 15% do
PIB do Estado, a atividade terminou
outubro com mais de 83 mil pessoas
empregadas no mercado cearense,
conforme dados divulgados pelo Ministério do Trabalho (Caged/Rais).
Em 2015 foram lançados 41
empreendimentos, cerca de 4.500
unidades. De Valor Geral de Vendas
(VGV), no Ceará, o Sinduscon calcula R$ 2,4 bilhões. O VGV é contabilizado pela soma do valor potencial
de venda de todas as unidades de
empreendimentos a serem lançados. Já em termos de vendas, André
informa que o mercado soma cerca
de 4,5 mil unidades.

Para o ano que vem, as perspectivas continuam para se ter um
setor cauteloso. “Nosso estoque
não é tão alto. A gente soube se precaver. Não está bom para ninguém,
mas estamos muito melhor do que o
restante do Brasil. Enquanto temos
estoque de um ano, outros estados
estão com estoques de até quatro
anos. Então, no nosso caso ainda
dá para controlar a lei da oferta e
demanda”, afirma.
Em termos de lançamento,
André prevê um baixo índice ou
quase nenhum. Ele justifica que as
empresas estão focadas em vender
seus estoques, que devem durar
cerca de um ano. “O mercado vai
continuar aquecido e também mais
previsível, mas com uma velocidade
de venda um pouco menor que a de
2015”, explica.
Guararapes, Aldeota, Meireles
e Cocó foram bairros que se destacaram. “São bairros que tiveram
grandes melhorias na infraestrutura”, diz. Ainda estima um m² médio
entre R$ 11 mil a R$ 12 mil nessas
regiões da cidade. Apesar dos indicadores, ele diz que o mercado imobiliário no Ceará tem uma situação
privilegiada em relação a outros,
porque houve controle de lançamentos, para não gerar uma superoferta de imóveis.

Montenegro destaca que os
bairros Meireles e Aldeota têm uma
“excelente” liquidez. “Tudo que se
faz vende. Geralmente você pega de
duas a três casas e constrói um empreendimento nesses bairros”.

Tendências
A preferência do fortalezense ficou em apartamentos
com 2 a 3 quartos, imóveis com
área privativa entre 45,00m² a
130,00m² e preço médio de R$
500 mil, conforme o Sinduscon-CE. Montenegro diz que imóveis abaixo de R$ 250 mil, geralmente são compactos - 60m²
- localizam-se nos subúrbios.
Para 2016, a previsão da
entidade é da chegada dos
supercompactos de 40m²,
com variação de preço pela
localização.

