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EDITORIAL

NOVAS oportunidades
diante da crise
A construção civil é, e continuará sendo, um dos mais importantes
setores da economia no Brasil, pela
geração de emprego e renda e pela
transformação do cenário urbano de
forma sustentável. Nosso desafio é a
inovação do setor, e o Sinduscon já
tem trabalhado em prol deste objetivo, visitando fábricas e empresas na-

é a nossa indústria
que possibilita
a construção de
espaços urbanos com
maior qualidade em
nossas cidades...

cionais e internacionais, para trazer
para o Ceará iniciativas de sucesso.
Seguimos unidos, levando nossos pleitos junto à Câmara Brasileira
da Indústria da Construção Civil e à
Confederação Nacional da Indústria,
para garantir a permanência dos
nossos investimentos em busca da
inovação, da industrialização e da

automação de processos construtivos. Além disso, buscamos a otimização do gerenciamento de projetos
e de mercados mais favoráveis para
compra de matéria-prima.
É a nossa indústria que possibilita a construção de espaços urbanos
com maior qualidade em nossas cidades, bem como a implantação de
obras públicas de infraestrutura que
permitam o desenvolvimento social
e econômico e a oferta de moradia
para atender as diversas necessidades das famílias cearenses. Você
não está sozinho nesse desafio, podendo contar com o segundo maior
sindicato da construção civil do país
e o maior sindicato da indústria do
Ceará. Juntos, vamos fazer surgir
novas oportunidades.

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

RESÍDUOS SÓLIDOS

PRÊMIO CBIC DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL

REUNIÃO DE ALINHAMENTO
COM CONSELHEIROS E EXPRESIDENTES

A comissão de sustentabilidade
do Sinduscon-CE visitou, recentemente, usinas de resíduos sólidos. O
roteiro contou com Usifort Ambiental,
em Fortaleza; Usir, em Itaitinga e Reciclo, no Eusébio. O objetivo central
foi conhecer a estrutura e destinação
dos resíduos sólidos da construção
civil na capital. Fizeram parte da vistoria: a Assistente Social, Paloma Cortez; o professor Humberto Carvalho; a
Vice-Presidente de Sustentabilidade,
Paula Frota; o Diretor Jurídico, Alexandre Accioly; a Coordenadora de
Projetos, Luana Marques; o Assessor
Jurídico, Tiago Felipe; o Diretor de
Responsabilidade Social, Antônio de
Mattos Brito; e o Diretor de Proteção
ao Meio Ambiente, Ricardo Miranda.

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) lançou, em
janeiro, o 12º Prêmio CBIC de Responsabilidade Social, com a correalização do Sesi Nacional. Instituído
pela CBIC em 2005, a premiação tem
o objetivo de fortalecer e estimular o
desenvolvimento de ações sociais na
construção e no mercado imobiliário.
Há 11 anos o prêmio cumpre o seu
papel de reconhecer os esforços
conjuntos do setor na busca por uma
sociedade com melhor qualidade de
vida. As inscrições estão disponíveis
no site da CBIC (http://www.cbic.org.
br/premioresponsabilidadesocial/). O
Sinduscon-CE, por meio do Projeto
Reconstruir, conquistou a premiação
em 2015, na categoria entidade.

O presidente do Sinduscon-CE,
André Montenegro de Holanda, recebeu, em janeiro, os membros do conselho consultivo e os ex-presidentes
do sindicato. A ocasião também contou com a presença dos vice-presidentes e da equipe executiva da entidade, que discutiram a atual situação
do país e o cenário da construção
civil em tempos de crise. Os convidados puderam contribuir, através de
experiências adquiridas em gestões
anteriores, estratégias para driblar
esse momento difícil. “Para conseguirmos isso com maior qualidade, a
união é um fator fundamental. O associativismo busca a junção de pessoas
em prol das mesmas metas, de forma
organizada”, afirmou o presidente.
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ARTIGO JURÍDICO

Homologação de pátio para
recebimento de madeira
na construção civil
Tiago Felipe
consultor jurídico do Sinduscon-CE
A atividade da construção civil
utiliza madeira de origem nativa em
diversas fases da obra. Na estrutura,
por exemplo, são utilizadas tábuas,
barrotes e linhas. Na coberta, entram as
linhas, caibros e ripas. No acabamento
temos os forramentos e alisares).
Toda essa madeira adquirida pelas empresas da construção, armazenada em seu pátio (local da obra) e utilizada na obra deve estar lastreada pelo
Documento de Origem Florestal – DOF.
Cada local de recebimento de madeira
é considerado um pátio.
O Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria/
MMA/ n° 253, de 18 de agosto de
2006 constitui-se licença obrigatória para o controle do transporte e
armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa,
contendo as informações sobre a
procedência desses produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema DOF.
O DOF, tem caráter autorizativo,
sendo indispensável a sua apresentação na fiscalização do transporte
de matéria-prima de origem florestal,
para acobertamento, movimentação,
armazenamento e comercialização
dos produtos.
A legislação traz a obrigatoriedade de utilização apenas das
madeiras consideradas legais. As
madeiras legais são madeiras de espécies nativas com corte autorizado
mediante a apresentação de: Plano
de Manejo Florestal Sustentável, Autorização de Desmate para Uso Alter-
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nativo do Solo ou, Autorização para
Supressão de Vegetação. Madeiras
de reflorestamento com espécies
exóticas (eucalipto, pinus e teca) não
necessitam de Documento de Origem Florestal.
Contudo, é importante destacar
que antes mesmo da utilização do Sistema DOF as empresas devem realizar
a sua inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras no site do IBAMA. (CTF/APP).
Nesse cadastro obrigatório no
CTF/APP, a atividade da construção
civil está enquadrada em duas categorias: “uso de Recursos Naturais”,
cuja descrição é a seguinte: consumidor de madeira, lenha e carvão
vegetal - construção de edifícios, sob
o Código 20-55; podem também se
cadastrar sob o Código 22-8, “obras
civis: outras construções”.
Após finalizado o cadastro no
IBAMA a empresa deve então fazer o
login, acessar o Sistema DOF, cadastrar o seu pátio e gravá-lo no sistema.
A gravação do pátio no sistema não
tem o condão de autorizar a construtora a receber madeira. É necessário
homologar o pátio. Essa homologação é feita pela SEMACE.
A Homologação de Pátio é a confirmação por parte da SEMACE das informações cadastradas pelo usuário no
sistema acerca do pátio. Para homologação, o usuário deve ir ao site do SEMACE, cadastrar a empresa e solicitar a
homologação do pátio, cujo prazo é de
60 dias. No procedimento a empresa
deve se cadastrar também no Cadas-

tro de Consumidor de Matéria Prima de
Origem Florestal (CCMPOF).
Depois de homologar o pátio a
construtora deve obrigatoriamente
seguir 3 passos para operacionalização do Sistema DOF. São estes:
1º Passo: Aceitar no sistema DOF a
oferta de madeira feita pela madeireira; 2º Passo: Após o recebimento
da mercadoria no pátio a construtora
tem que acessar o sistema e confirmar o recebimento. 3º Passo: Após
a utilização da madeira a construtora
deve informar no Sistema a destinação final da madeira. Por exemplo:
se virou viga ou se virou forma e vai
ser reutilizada, dando a respectiva
baixa no estoque.
A homologação do pátio é indispensável para a regularidade da
obra, e a sua ausência dará ensejo
à autuação por parte dos órgãos ambientais, podendo gerar, inclusive, a
sua paralisação.
Além disso, a Caixa Econômica
Federal, principal agente financiador
das obras da construção civil, aderiu
ao Programa Madeira Legal. O programa é um conjunto de medidas articuladas entre a CAIXA, IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) para
monitorar a origem das madeiras utilizadas em obras de empreendimentos
habitacionais viabilizados pela CAIXA.
Dessa forma, tanto sob o ponto
de vista econômico, quanto ambiental, a homologação de pátio fundamental para o exercício da atividade empresarial na construção civil.
Legalize seu pátio.
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INOVAÇÃO

ELE FOI ALÉM DO CEARÁ
E GANHOU O BRASIL
JOAQUIM CARACAS CONSTRUIU SEU LEGADO
E CONSEGUIU SUPERAR DIFICULDADES
Natural de Guaramiranga, interior
do estado do Ceará, Joaquim Antônio
Caracas Nogueira teve uma infância
tranquila junto aos sete irmãos. Aos 15
anos ingressou na Escola Preparatória
de Cadetes do Ar (EPCAR), da Aeronáutica em Barbacena (MG), e teve a
chance de conhecer todas as regiões
do país. Ao retornar, com 19 anos, entrou na Universidade Federal do Ceará
para cursar Engenharia Civil.
Nessa época sua família foi afetada por uma crise financeira. Sendo
o mais velho dentre os irmãos, viu-se
obrigado a ajudar a manter a casa. A
terra em que vivia era fértil, e dali sempre brotavam bananas em abundância. Então, com o carro da família, ele
e os irmãos saíam em direção à capital
para vender as bananas colhidas em
suas propriedades.
Joaquim começou a aprimorar
sua experiência empreendedora e
passou a desenvolver suas habilidades de negociação. Ao terminar a faculdade, conciliou seu perfil empreendedor com a capacidade de criar
soluções inovadoras que mudariam o
cenário da construção civil.
Hoje, aos 59 anos, Joaquim é
proprietário da Impacto Protensão,
empresa cearense que desenvolveu
um sistema de construção de lajes de
prédios que utiliza diversos dispositivos patenteados envolvendo plástico
reciclado, design inteligente e protensão de concreto que é capaz de
promover economia de 85% de uso
de madeira nessa etapa da construção e até 45% em mão de obra, se
mostrando um formato inovador
e sustentável de construir lajes
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e podendo reduzir em até 2% os custos totais da construção de um prédio.
Além disso, o modelo reciclável de sua
cadeia de produção e avançados investimentos em P&D permitiram criar,
com o lixo que seu sistema produz, os
“contêineres sustentáveis”, construídos por peças plásticas encaixáveis
que podem servir como uma solução
móvel e de baixo custo.
De acordo com o próprio Joaquim, a empresa chegou onde está
hoje “na marra”, resume.
Segundo ele, as dificuldades
desafiam a criatividade e estimulam a
inovação. “A crise financeira que afetou
nossa família nos fez pensar em uma

tempo depois. O motivo da venda,
uma grande oportunidade de inovação no mercado. “Em 1984, já tinha
minha empresa, a JC Pré-Moldados.
Foi aí que comecei. Mas quando foi
em 1996, vendi porque queria trazer
uma inovação que não havia no Brasil ainda, a tecnologia de cordoalhas
engraxadas (fios de aço, cobertos
por uma capa plástica, que ficam por
dentro do concreto, formando a estrutura das construções. Além disso,
também é importante frisar que inovação é uma invenção com nota fiscal.
Não adianta nada você fazer um negócio que não chega ao público, não
tem viabilidade econômica”.

Dificuldades sempre existem, a empresa cresceu na marra.
No início sangrando os bolsos mesmo, mas tive coragem.
Joaquim Antônio Caracas Nogueira
maneira de sair dessa situação. E foi
vendendo bananas que brotavam em
nosso terreno que conseguimos dar a
volta por cima. Resolvemos fazer tanques para lavar bananas, além de caixas plásticas todas já condicionadas,
bem bonitinhas. Naquela época não
tinha isso, as frutas eram numa qualidade muito ruim. Se não fosse isso, meu
pai teria vendido a propriedade que
tínhamos em Guaramiranga e a casa
que morávamos na Aldeota e meus irmãos não teriam se formado”.
A inovação está no sangue de
Caracas, logo após se formar montou
a própria empresa e a vendeu pouco

“Dificuldades sempre existem, a

empresa cresceu na marra. No início

sangrando os bolsos mesmo, mas

tive coragem. Na época em que vendi a empresa de pré-moldado, come-

cei a primeira obra, a segunda obra.

Sempre com aquele cuidado de não
gastar mais do que ganhava. Porque,
sempre na minha vida, priorizei a em-

presa. Então, hoje nós estamos aqui
sem financiamento de seu ninguém.

Nós não temos dívidas. Depois formamos uma parceria com uma empresa
americana que ajudou a alavancar os
negócios”, finalizou.

PLANEJAMENTO URBANO

FORTALEZA
2040
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PROJETO PLANEJA
DESENVOLVIMENTO DA
CAPITAL CEARENSE A MÉDIO
E LONGO PRAZOS
Como será Fortaleza em 2040?
Para responder a pergunta, a Prefeitura
da capital e diversos setores da sociedade se reuniram para debater propostas de desenvolvimento. Contrária a um
planejamento prévio, a cidade cresce
de forma desordenada. Para traçar um
plano estratégico que norteie o desenvolvimento econômico, social e urbanístico da capital, o poder público iniciou
a formulação do Plano Fortaleza 2040.
O Plano Fortaleza 2040 é uma
iniciativa da Prefeitura de Fortaleza,

desenvolvida pelo Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), com
apoio da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), da Universidade Federal do Ceará (UFC). É um
plano de desenvolvimento urbanístico, econômico e social que orienta
as ações públicas e privadas para
transformar Fortaleza em uma cidade
com alta qualidade de vida, com ampla oportunidade de negócios e que
preserva e valoriza seu patrimônio
cultural e ambiental.

Em fevereiro, o evento “Fortaleza
2040: Visão de Futuro e Plano de Ação”
marcou a terceira fase do Plano. No encontro, houve a validação da Visão de
Futuro e dos objetivos propostos a partir
dos Fóruns Temáticos, Setoriais e Territoriais, fases que precederam esta etapa, seguido da composição de grupos
de trabalho para tratar as proposições
que serão feitas. O encontro é aberto
a quem já vem colaborando em outros
eventos do Fortaleza 2040 e também
para as novas colaborações.

A expectativa é consolidar a
primeira versão do Plano até abril
deste ano, com a participação das
instituições e pessoas envolvidas
na elaboração. A partir daí, o documento irá para aprovação na Câmara Municipal de Fortaleza. A ideia
é que o Plano seja discutido com a
comunidade. O público-alvo participante do evento é composto pela
população em geral.

Os estudos foram elaborados
pelo Iplanfor, órgão que coordena
o Fortaleza 2040. O plano está dividido em seis eixos estratégicos
de desenvolvimento que devem ser
implantados de quatro em quatro
anos, sendo um modelo para as
próximas administrações municipais futuras durante os próximos 25
anos. “Esse plano que inicia a sua
parte final de consolidação, teve

momentos da realidade de Fortaleza, discutidos e validados pela
população. Em 2015 iniciamos o
momento de estudar, pensar o futuro de Fortaleza. Qual o sonho que
cada organização tem? Nós sabemos que há interesses diversos. A
população nos bairros tem os seus
interesses, muitas vezes específicos
e pontuais”, esclarece o presidente
do Iplanfor, Eudoro Santana.

PLANEJAMENTO URBANO

A participação da
sociedade civil no
processo de formulação
do plano tem sido um dos
grandes desafios.

A Prefeitura e a sociedade
entram em consenso sobre um futuro
comum para a cidade e, juntas,
apontam as soluções, que farão de
Fortaleza uma cidade boa de morar
para todos. O que for planejado
será considerado pelo prefeito e
por seus sucessores, na hora de
decidir o que fazer com o dinheiro
público, para esta e para as futuras
gerações. Ele irá dotar a cidade de
um plano de médio e longo prazo,
respeitando tudo o que já se tentou
construir até o momento em termos
de planejamento, como o PDPFor,
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o Planefor, o Pacto por Fortaleza,
dentre outros planos produzidos.
A participação da sociedade civil
no processo de formulação do plano
tem sido um dos grandes desafios. De
2,5 milhões de habitantes na capital,
somente 1.800 pessoas representando
cerca de 500 entidades de bairro,
compareceram
aos
encontros
realizados entre março e abril de
2015, nas sete Regionais, dentro da
programação do Fortaleza 2040.
O plano tem como objetivos
maiores a transformação de Fortaleza
em uma cidade de oportunidades, mais
justa, bem cuidada e acolhedora; o

incremento da oferta de oportunidades
apoiadas na conexão racional de seus
espaços públicos e privados; e a
obtenção do controle eficiente de seu
processo de desenvolvimento, com
crescimento econômico e redução
das desigualdades.
O Plano Fortaleza 2040 está
sendo executado em três etapas:
a “Fortaleza Hoje”, seguido por um
amplo debate sobre “A Fortaleza
que Queremos” construir até o ano
de 2040. Finalmente, na última fase,
são definidos planos, diretrizes e
ações para o alcance dos objetivos
propostos e o modelo de governança.

Eixos Estratégicos
Os participantes podem se inscrever em um dos Eixos do Fortaleza 2040 (listados abaixo) e, dentro dos Eixos, devem
escolher um dos objetivos estratégicos de que queiram participar. As reuniões de discussão dos objetivos estratégicos
ocorrem simultaneamente.

Eixo 1 – Cidade conectada, acessível e justa
Objetivos Estratégicos:

1.1. Cidade compacta, acessível e conectada.

Eixo 2 – Vida comunitária, acolhimento e bem-estar
Objetivos Estratégicos:
2.1. Comunidades valorizadas e integradas à

1.2. Oportunidades de emprego e renda

sociabilidade urbana.

1.3. Espaços e serviços públicos alocados

valorização e respeito à diversidade.

1.4. Centro urbano reabilitado.

pertencimento e afeição à cidade.

distribuídas no conjunto do território municipal.

amplamente no conjunto do território municipal.

1.5. Espaços públicos equipados, seguros e

integradores.

1.6. Transporte público de qualidade.

2.2. Comunidade acolhedora, inclusiva com
2.3. Comunidade com elevado senso de
2.4. Cultura de paz e segurança cidadã.

2.5. Comunidade saudável (saúde, esporte,

lazer, educação alimentar).

Eixo 3 – Desenvolvimento da cultura e do
conhecimento
Objetivos Estratégicos:

Eixo 4 – Qualidade do meio ambiente e dos
recursos naturais
Objetivos Estratégicos:

o trabalho.

conservados, com gestão sustentável.

3.1. Educação de qualidade e capacitação para
3.2. Desenvolvimento científico e tecnológico.
3.3. Valorização e desenvolvimento cultural.

4.1.

Recursos

naturais

recuperados,

4.2. Saneamento básico ampliado.
4.3. Segurança hídrica.

4.4. Geração de energia limpa e renovável.
4.5. Conforto ambiental.

Eixo 5 – Dinamização econômica e inclusão
produtiva
Objetivos Estratégicos:

5.1. Estrutura produtiva e de serviços ampliada

e diversificada.

5.2. Setores econômicos consolidados mais

Eixo 6 – Governança municipal
Objetivos Estratégicos:

6.1. Instituições públicas fortalecidas e atuando

com transparência.

6.2. Gestão pública participativa e eficiente.
6.3.

Marcos

regulatórios

competitivos e de alto valor agregado.

desenvolvimento.

dinamizadas.

Fortaleza 2040 instituído.

5.3. Atividades promotoras de inclusão produtiva

adequados

ao

6.4. Modelo de acompanhamento e avaliação do

MCMV

USO DO FGTS PARA
ESTIMULAR
FINANCIAMENTOS
IMOBILIÁRIOS

CAIXA ESTUDA NOVAS REGRAS
PARA LIBERAÇÃO DE RECURSOS
DO MAIOR PROGRAMA SOCIAL
DO GOVERNO FEDERAL
O Governo Federal anunciou R$

4,8 bilhões para subsidiar a Faixa 1

do Programa Minha Casa Minha Vida,

em 2016. O montante a ser investido
à fundo perdido, segundo previsto, no

ano passado, pelo Conselho Curador

do FGTS para o maior programa de

moradia do país, deve ultrapassar os R$

8 bilhões. No entanto, os R$ 3,3 bilhões
que iriam subsidiar 80 mil moradias
já contratadas naquele período não
chegaram às construtoras.

financeiros do programa, a marca
se que somente pouco mais da

metade das unidades contratadas,
ou seja, 40 mil possuíam o Habite-

se, condição necessária para que
as

construtoras

recebessem

o

pagamento. Diante deste alerta
para

a

impossibilidade

aproveitamento

total

de

desses

recursos, o Governo Federal
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E

não seria alcançada considerando-

ND

do atraso de repasse dos agentes

VE

A Indústria da Construção Civil

alertou ao Governo que, por conta

11
anunciou,

em

janeiro último, uma

nova mudança nas

regras para subsidiar

as construtoras que têm

contrato com o programa.

O anúncio do Governo

permite a liberação do dinheiro

para imóveis que já tenham

atingido até 70% da obra. Nesses

casos, em que ocorrerá a liberação

do dinheiro sem a conclusão da obra,

os recursos não retornarão para o
FGTS, e qualquer prejuízo é arcado
pelo Governo. As novas regras, que
estão sendo analisadas pelo Conselho

Curador do FGTS podem dar um
novo ânimo para as construtoras
que

possuem

obras

contratadas

diretamente com a Faixa 1 do Programa
Minha Casa Minha Vida.

A Câmara Brasileira da Indústria
da Construção anunciou que, estudo
realizado pela Federação das Indústrias
de São Paulo - FIESP - registrou uma
queda de 10,7% no déficit habitacional
brasileiro, entre os anos de 2010 e 2014.
Isso significa que o número de famílias
vivendo em moradias precárias no Brasil
diminuiu de 6.941 para 6.198 milhões.
Hoje, 90% do déficit habitacional do país
está na área urbana. A preocupação
do setor da construção civil é que a
eficiência do Minha Casa Minha Vida
no combate a esse déficit perca fôlego
ante a combinação da redução do ritmo
das obras somadas ao desemprego.
As construtoras defendem que os
programas habitacionais do Governo
Federal sejam transformados em
políticas de Estado e que haja maior
estímulo para o uso de concessões e
PPPs no setor para evitar retrocessos.

CASA PRÓPRIA

CONSÓRCIO
IMOBILIÁRIO
MODALIDADE É OPÇÃO PARA FUGIR DOS JUROS
ALTOS E DIFICULDADES DE FINANCIAMENTO
Em meio ao cenário de crise
econômica no país, ilustrada pela
inflação crescente, altas taxas de juros e dificuldades de aprovação de
crédito imobiliário, os interessados
em adquirir a casa própria têm optado por consórcios. Esta modalidade
apresentou crescimento de 41,5% no
volume de negócios registrados de
janeiro a novembro de 2015, segundo dados da Associação Brasileira
de Administradoras de Consórcios
(Abac), comparados ao mesmo período em 2014.

O presidente da Abac, Paulo
Roberto Rossi, considera que este
crescimento se deve à mudança de
comportamento do consumidor diante da incerteza econômica do país.
“Atribuímos esse aumento à mudança de comportamento do consumidor. As pessoas estão com orçamento apertado, enfrentando restrição de
crédito, e estão sendo obrigadas a
se planejar”, diz.
E quando o assunto é planejamento, o consórcio é um investimen-

to em longo prazo, uma modalidade
para quem não tem pressa. No entanto, existem duas formas de acelerar o processo: o lance e o sorteio,
que dão ao beneficiário uma carta
de crédito para comprar o imóvel.
No caso do lance, quem oferecer o
maior valor de parcelas antecipadas,
é contemplado. Mas, no final do prazo do consórcio, todos os participantes receberão a carta de crédito para
realizar a compra do imóvel.

VANTAGENS
Entre as vantagens de um
consórcio está a não exigência de
uma entrada, como acontece com os
financiamentos, e a não cobrança de
juros. Nesta modalidade, é cobrada
apenas uma taxa administrativa que, no
caso dos imóveis, é de 25%, uma média
de 0,25% ao mês, segundo a Associação
Brasileira de Administradoras de
Consórcios (Abac).
Outro ponto positivo é a utilização
do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) para o pagamento das
parcelas, oferta de lances, amortização,
quitar ou complementar o valor da carta.
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O que é?
Trata-se de um sistema que
permite a união de um grupo de
consumidores
interessados
em
formar uma poupança para a compra
de um imóvel. A formação desse
grupo é feita por uma administradora
de
consórcios,
autorizada
e
fiscalizada pelo Banco Central.

Como funciona?

Contemplação

Todos os meses, os cotistas
pagam

uma

contribuições

mensalidade,
são

cujas

somadas

e

distribuídas em forma de crédito,
por sorteio ou lance, que permite a
compra do imóvel.

São
realizados
sorteios
mensais
para
definir
qual
participante receberá a carta de
crédito. Quando o consorciado é
contemplado, ele recebe o direito
de retirar a carta de crédito para
comprar o imóvel antes de terminar
de pagar o consórcio.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

PQVC 2016
PROGRAMA OFERECE
AÇÕES GRATUITAS PARA
TRABALHADORES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL

O setor da construção, através
de suas entidades representativas,
vem
empreendendo
diversos
esforços no combate ao Aedes
aegypti. Tendo em vista que os
canteiros de obras estão presentes
nos principais bairros, o Sindicato
das Construtoras (Sinduscon-CE), em
parceria com a Prefeitura Municipal
de Fortaleza (PMF), lançou a
Campanha “Construção Unida Contra
o Mosquito”, iniciativa de combate
ao Aedes aegypti nos mais de 300
canteiros de obras espalhados pela
Capital e Região Metropolitana.
A ação faz parte do calendário de
atividades do Programa Qualidade de
Vida na Construção (PQVC), projeto
idealizado pelo Sinduscon-CE que
há 13 anos leva saúde, segurança,
educação, capacitação, cultura e
lazer aos trabalhadores da construção
civil. O lançamento da edição 2016
aconteceu no dia 1º de março, no
empreendimento Esquina das Silvas,
do Grupo BSPAR.
Em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), será
formada uma equipe de brigadistas
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dentro de cada canteiro, que
atuarão
como
multiplicadores
das instruções recebidas para a
eliminação de focos da doença aos
demais trabalhadores. A orientação
inclui a inspeção dos locais de
reprodução do mosquito, bem como
dos sintomas e das medidas a serem
tomadas em casos de suspeita de
dengue, chikungunya e zika.
A campanha contará com um
exército de mais de 40 mil homens
que trabalham na construção civil na
capital. “A ideia é mobilizar todo o setor
para essa luta que só será vencida
com a união de toda a sociedade”,
declara o presidente do SindusconCE, André Montenegro de Holanda.
Em 2016, além de ações
de combate à dengue, o PQVC
disponibiliza, em parceria com o
SESI, oficinas de Motivação, Higiene
Pessoal, Circuito Saúde e Ginástica
Laboral. As ações acontecem dentro
dos canteiros de obras, durante
o horário de trabalho, com 1h de
duração cada uma. “A preocupação
da saúde no Programa Qualidade
de Vida na Construção é tema

primordial para os nossos operários.
Queremos criar entre eles o hábito da
prevenção de doenças, melhorando
assim a qualidade de vida”, afirma
Paula Frota, vice-presidente de
Sustentabilidade do Sinduscon-CE.
Na Ginástica Laboral são
oferecidas
atividades
físicas
específicas para a função de cada
trabalhador; a Motivação mostra
a trajetória de atletas olímpicos
que superaram as dificuldades e
alcançaram o sucesso; o Circuito
Saúde disponibiliza aferição de
pressão e teste de glicemia, gratuitos;
e a Higiene Pessoal aborda, através
do teatro, a importância da limpeza
para evitar doenças.
As oficinas são totalmente gratuitas
e, além de garantir mais produtividade,
estreitam o relacionamento com
o colaborador. As construtoras
interessadas em levar as ações do
programa para dentro dos seus
canteiros de obras, podem agendar com
o Sinduscon-CE, através do telefone:
(85) 3456.4050 ou e-mail:
sustentabilidade@sindusconce.com.br

15

Mais de 100 mil
trabalhadores
beneficiados
“A preocupação da
saúde no Programa
Qualidade de Vida na
Construção é tema
primordial para os
nossos operários.”

em 13 anos de
programa.

Paula Frota
vice-presidente deSustentabilidade
do Sinduscon-CE.

Copa da Construção

Dia Nacional da
Construção Social 2016

Este mês começam as inscrições
para a Copa da Construção 2016,
campeonato de futebol 7 dos
trabalhadores da construção civil. O
evento esportivo é uma realização do
Sinduscon-CE, através do Programa
Qualidade de Vida, em parceria com
a Federação Cearense de Futebol
Sete, e reúne anualmente mais de
50 equipes formadas por operáriosatletas. A competição segue com
partidas semanais, durante as terças,
quintas e sextas, de 19 às 21h. Cada
empresa associada ao Sinduscon
pode inscrever gratuitamente até
três equipes, mas o atleta não pode
participar em mais de uma equipe da
mesma empresa. Em 2015 a equipe
vencedora foi a da Sert Engenharia. O
segundo lugar ficou com a construtora
Mota Machado e, em terceiro lugar, a
JSC Engenharia.

O evento é um mutirão solidário
em prol da cidadania para todos os
operários da construção civil e seus
familiares. Em sua última edição,
reuniu, aproximadamente, oito mil
participantes. A ação é uma iniciativa
da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), com a realização
do Sinduscon-CE. A edição de 2016
está prevista para acontecer no dia
27 de agosto, no SESI da Parangaba.

