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EDITORIAL

VALORIZAÇÃO DA VIDA
O Sinduscon-CE acredita que a
segurança é um princípio que deve
ser adotado para nortear qualquer
atividade industrial. Dessa forma, a
adesão total das empresas em prol
da conscientização e utilização das
normas de segurança resulta em

menor rotatividade e absenteísmo e
maior ganho em produtividade.
Sabemos que o uso adequado dos EPIs resulta em segurança
e garantia de integridade física da
nossa força de trabalho, responsável diretamente pelo cumprimento

É nosso desejo contribuir
para o bem-estar de
nossa força de trabalho,
com ações e programas
que colaborem para a
valorização da vida.

de nossos prazos e manutenção da
qualidade de nosso produto final.
Os nossos trabalhadores são
os agentes dinamizadores da organização e entendemos que não
pode existir qualidade sem o máximo de segurança. Proporcionar
ambientes de trabalho mais seguros deve ser um princípio básico no
nosso ramo de atuação.
É nosso desejo contribuir para
o bem-estar de nossa força de trabalho, com ações e programas que colaborem para a valorização da vida.

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

FEIRA BAUMA

LANÇAMENTO DO 9º FEIRÃO
DE IMÓVEIS CARIRI

RECONHECIMENTO

Uma comitiva do Sinduscon-CE
viajou para Munique, na Alemanha,
para participar da 31ª edição da Feira
Internacional de Máquinas, Veículos,
Materiais e Equipamentos para Obras
e Construções - Bauma, a maior do
mundo no ramo da construção civil. O
grupo foi composto por 14 engenheiros, tendo à frente o presidente André
Montenegro de Holanda. O objetivo foi
acompanhar as tendências do mercado e identificar as novidades para
o mercado brasileiro. Criada há mais
de 50 anos, a BAUMA é uma feira trianual e tem a mais abrangente oferta
do setor de máquinas, veículos e aparelhos para a construção civil, bem
como para a indústria da mineração.
Em sua última edição, em 2013, a feira
recebeu mais de 500.000 visitantes de
mais de 200 países.

O Sinduscon-CE promoveu, no
início do mês, o lançamento do 9º Feirão de Imóveis Cariri. O evento aconteceu no Hotel iu-á, em Juazeiro do
Norte (CE). Na ocasião, foram apresentados: o plano de mídia proposto,
localização e valores dos estandes, e
vantagens de participação aos empresários interessados. A estimativa dos
organizadores é contar com a participação de 10 construtoras, distribuídas
em 22 estandes, comercializando unidades habitacionais novas, usadas e
na planta. O evento imobiliário é uma
realização do Sinduscon-CE, com o
patrocínio do SENAI, Sistema FIEC,
Caixa Econômica Federal e Governo Federal, e organização da Prática
Eventos. Em 2015, cadastrou e encaminhou o processo de negociação de
330 imóveis, movimentando cerca de
R$ 39 milhões em negócios.

O Ceará acaba de ser agraciado, pela terceira vez consecutiva,
com o Prêmio de Responsabilidade
Social da CBIC – Câmara Brasileira
da Indústria da Construção. A C. Rolim Engenharia, construtora associada ao Sinduscon-CE, recebeu pela
segunda vez o prêmio na categoria
Empresa, durante o 88° Encontro
Nacional da Indústria da Construção (ENIC). Neste ano a empresa
se destacou pelo “Projeto Compromisso Verde”, que planta uma árvore
a cada metro quadrado construído.
Em 2015, o Ceará teve destaque por
meio do Sinduscon-CE, premiado na
categoria Entidade, com o “Programa Reconstruir”, que busca estimular
as empresas a contratar egressos do
sistema penitenciário, visando a sua
reinserção na sociedade. Os interessados em aderir ao Programa podem
entrar em contato através do telefone
(85) 3456-4050 ou e-mail sustentabilidade@sindusconce.com.br.

Os prêmios da ImpactO são frutos de
ideias arrojadas e inovações disruptivas.
a conquista deste prêmio é mais uma
prova disso. além do reconhecimento
institucional, a ImpactO receberá
financiamento para projetos de inovação
tecnológica como o desenvolvimento da
Fôrma de plástico para pilar.

impactoeng.com | (85) 3273.7676
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ARTIGO JURÍDICO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA DOS
BENS IMÓVEIS

O mercado imobiliário é importante para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, porquanto,
se por um lado possui uma alta capacidade de geração de empregos
e circulação de riquezas, por outro
possibilita o acesso da população à
moradia e, por consequência, a redução do déficit habitacional.
O contexto de elaboração da
Lei Federal de nº. 9.514/1997 era
o de necessidade de captação de
novos recursos para viabilizar a
consecução de empreendimentos
imobiliários, porquanto constatou-se
um decréscimo dos financiamentos
firmados no âmbito do tradicional
Sistema Financeiro da Habitação
– SFH. Paulo Restiffe Neto (2009,
p. 20) identifica “a ineficiência do
tradicional sistema jurisdicional de
recuperação dos créditos e de retomada dos imóveis, por fragilidade da

garantia hipotecária” como uma das
causas do exaurimento dos recursos
disponíveis, além da “elevada inadimplência, por decréscimo da renda pessoal do adquirente mutuário
ativo ou aposentado, em contraste
com a disparada inflacionária e a
consequente elevação do valor gravoso de atualização das prestações,
sobretudo do saldo devedor”.
A lógica constatada acima é a
da eficiência econômica na transmissão da informação adequada aos
agentes econômicos, incentivando
que esses ajam de maneira eficiente
economicamente em sua atuação no
processo social denominado mercado. Além disso, a formação do preço, mecanismo que representa as
informações do processo produtivo,
é influenciada pela eficiência do instituto, porquanto a baixa inadimplência e o desenvolvimento do mercado

imobiliário estarão representados no
preço do financiamento imobiliário,
gerando assim um ciclo de transmissão de informações e preferências
no mercado.
Os dados da Associação Brasileira de Crédito Imobiliário demonstram que a taxa de inadimplência dos
contratos de financiamento imobiliário está diminuído ao mesmo tempo
em que tais financiamentos estão
passando a adotar a alienação fiduciária como mecanismo de garantia.
Vale, no entanto, frisar que os dados
não possibilitam a constatação de
uma causa e efeito direta, entretanto
não se pode negar a influência dos
procedimentos céleres e claros da
alienação fiduciária na diminuição da
inadimplência. Elaborou-se o gráfico
abaixo com relação à diminuição da
inadimplência dos contratos de financiamento imobiliário:

Ted Pontes
Advogado da R. Amaral
Advogado especialista em Direito Empresarial e mercado
financeiro e de capitais, mestre em Direito Constitucional
nas Relações Econômicas pela Universidade de Fortaleza, LLM em Direito Corporativo pelo IBEMEC, certificado em finanças pela Escola de Negócios Saint Paul.
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“a ineficiência do tradicional sistema jurisdicional de
recuperação dos créditos e de retomada dos imóveis, por
fragilidade da garantia hipotecária.”
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Fonte: ABECIP - Disponível em http://www.abecip.org.br/imagens/apre_octavio_fiabci.pdf
Percebe-se, pelo gráfico acima,
que a inadimplência dos contratos de
financiamento imobiliário está em rit-

1.40%

mo decrescente desde 2003. A questão envolvendo a alienação fiduciária
fica mais clara quando se analisa so-

Alienção Fiduciária

mente a taxa de inadimplência dos
contratos garantidos por esse instituto
jurídico, conforme gráfico abaixo:
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Fonte: ABECIP - Disponível em http://www.abecip.org.br/imagens/apre_octavio_fiabci.pdf
Na comparação entre os dois gráficos tem-se que levar em conta que a
maior parte dos contratos de financiamento imobiliários estão atualmente garantidos pelo instituto em análise. Basta
rememorar que em 2009 o equivalente
a 87% (oitenta e sete por cento) dos financiamentos imobiliários concedidos
da Caixa Econômica Federal eram ga-

rantidos pela alienação fiduciária em
garantia (RESENDE, 2009). Com essa
consideração, percebe-se que a taxa
de inadimplência dos contratos garantidos pela alienação fiduciária é, proporcionalmente, mais baixa se comparadas
com os garantidos por outros meios.
Além da queda na taxa de inadimplência dos contratos de financiamento

imobiliário, o próprio mercado imobiliário
se desenvolveu nos últimos anos, com
o acréscimo de recursos destinados e
de imóveis financiados, seja pelo tradicional SFH, com recursos do FGTS e de
parcela dos recursos do SBPE, ou pelo
SFI, por meio de operações de securitização ou emissão de quotas de Fundos
de investimentos.

TENDÊNCIA

ÁREAS DE LAZER
PODEM INFLUENCIAR
NA COMPRA DO IMÓVEL

Localização, tamanho, quantidade
de quartos, suítes, cozinha americana
ou tradicional, são alguns dos detalhes
observados pelas pessoas que desejam
adquirir um imóvel. No entanto, outro
item importante e de forte influência na
hora de fechar o negócio, é a área de
lazer que os condomínios oferecem.
Por se tratarem de espaços de
convivência que oferecem conforto,
bem-estar, prática de esporte
e diversão dentro do ambiente
residencial, as áreas comuns dos
condomínios acabam se tornando
uma preferência dos moradores.
A secretária Talita Pessoa e
o esposo Paulo Henrique Alencar
mudaram-se recentemente para um
apartamento em um condomínio

localizado na zona Centro-Leste de
Fortaleza. Além de um espaço maior
para morar, o casal, que tem duas
filhas pequenas, optou por um lugar
onde as crianças pudessem brincar
com segurança e tranquilidade.
“Nós
morávamos
numa
casa
comum e, quando decidimos mudar
para um condomínio, levamos
em consideração as áreas de
lazer porque temos duas filhas e,
como todo pai e mãe, queremos
que elas brinquem à vontade e
com segurança. Hoje, as meninas
podem brincar no jardim, tomar
banho de piscina e ainda reunir os
amiguinhos”, conta.
De acordo com Ricardo
Bezerra, sócio-diretor da Lopes
Immobilis, são inúmeros os motivos

que fazem as pessoas optarem
por uma ampla área de lazer.
“As pessoas querem conforto e
facilidade o mais perto possível, por
isso, nada melhor que ter em casa
academia, home cinema, aulas de
natação, pista para fazer cooper,
entre outras coisas”, considera.
Ainda segundo a visão de
Ricardo Bezerra, essa exigência dos
clientes tem feito as construtoras
investirem cada vez mais nestes
espaços, transformando os seus
produtos em condomínio clube. “É
uma tendência de mercado. Além
disso, está no gosto das pessoas.
Quem não investe em área de lazer,
provavelmente não venderá tão
bem”, acrescenta.

Ricardo Bezerra
sócio-diretor da Lopes Immobilis

“É uma tendência de mercado. Além
disso, está no gosto das pessoas.
Quem não investe em área de lazer,
provavelmente não venderá tão bem”.
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opções
Quando o assunto é bem-estar
dos seus clientes, as construtoras têm
investido na ousadia. Um dos fatores
que estimulou a ascensão da área
de lazer em edifícios foi a mudança
do estilo de vida da população. Com
isso, surgiu um público interessado

em se divertir, relaxar ou se exercitar
sem precisar sair de casa, cercado
de comodidade e privacidade. E para
suprir essa demanda, as construtoras
se atualizaram e ampliaram a
quantidade de itens de lazer. Abaixo,
novas tendências nos condomínios:

Garag Band:
Com isolamento acústico, estrutura de palco e iluminação,
este é um espaço que vem aparecendo cada dia mais nos
novos projetos nas áreas comuns dos condomínios. Em
sua maioria, tem como foco o público mais jovem e como
finalidade a oportunidade de realizar ensaios e eventos
sem a necessidade de incomodar a vizinhança.

Home Cinema:
Espaço confortável para familiares e amigos assistirem
filmes, campeonatos esportivos, ou até mesmo filmagens
pessoais. Tudo isso sem precisar sair do condomínio.

Pista de Cooper:
Para atender o gosto das pessoas que preferem
praticar exercícios ao ar livre, uma grande aposta das
construtoras e incorporadoras são as pistas de cooper.
Neste espaço, os moradores podem caminhar, ou até
mesmo correr, sem se preocupar com horário ou outros
detalhes que tiram a concentração do atleta.

Espaço Zen:
Como o próprio nome já diz, este é o lugar é dedicado
para quem quer meditar ou relaxar, aquietar a mente,
desconectar da rotina sem sair de casa.

Itens adicionais:
Espaços de beleza para que as mulheres possam
fazer as unhas ou cortar cabelos, brinquedotecas para as
crianças, salões de jogos, salas de ginástica com área para
a prática de artes marciais e pilates, sala de massagem,
espaços para cuidar e dar banho nos animais, entre
outros itens.

CASA PRÓPRIA

NORMA DE DESEMPENHO
VISA A QUALIDADE
NOS PROCESSOS
CONSTRUTIVOS
VIGÊNCIA TERÁ O PODER
DE FORMAR CADEIA DE
RESPONSABILIDADES EM TODO
O SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Além de tornar padrão os processos construtivos, as normas técnicas na construção civil tem o objetivo
de garantir a qualidade dos produtos,
sempre com o foco no consumidor
final. Um exemplo disso é a NBR
15.575 que está dividida em seis
partes e, para cada uma, estabelece
uma série de critérios e exigências,
entre elas, conforto e segurança nos
imóveis residenciais.
Para facilitar a compreensão da
Norma por parte das construtoras, incorporadoras, engenheiros, arquitetos e todos os envolvidos nos projetos
imobiliários, o Sinduscon-CE e a Coopercon-CE, por meio do Programa de
Inovação da Indústria da Construção
Civil (Inovacon-CE), criaram o guia
orientativo “Análise dos Critérios de
Atendimento à Norma de Desempe-
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nho ABNT NBR 15.575”, que foi lançado em maio.
Esta publicação, de acordo com
Cláudio Barreira, conselheiro do Inovacon, tem a finalidade de ajudar as empresas a identificarem em seus projetos
o grau de atendimento à Norma de Desempenho. “O principal objetivo deste
guia é dar condições às incorporadoras
e construtoras, para que identifiquem,
previamente, o grau de atendimento à
norma com relação aos seus projetos,
os materiais adquiridos, sistemas construtivos, entre outros.”, explica.
Em vigor desde julho de 2013, a
Norma de Desempenho ABNT NBR
15.575 foi criada para oferecer conforto aos usuários finais no que diz
respeito ao desempenho térmico,
acústico e lumínico nos empreendimentos residenciais no Brasil.

Esta norma oferece também procedimentos para verificar se os sistemas atendem aos requisitos estabelecidos por ela. Por exemplo, a estrutura
de uma parede deve aguentar, sem
apresentar falhas, impactos de até
180 joules. Com isso, a norma não só
apresenta as medias para enxergar
as situações de riscos para o imóvel,
como também oferece instruções para
identificar a segurança dos sistemas.
Outra novidade desta norma é
que ela apresenta o conceito de vida
útil para os sistemas construtivos. Isto
significa dizer que, ao adquirir um
imóvel, o comprador terá conhecimento do tempo em que cada sistema deverá manter seu desempenho,
o que, consequentemente, poderá
aumentar o grau de exigência por
parte dos usuários.
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“Entendemos que a norma de desempenho é grande
oportunidade de melhoria da vantagem competitiva, já que se divide em nível mínimo, intermediário
e superior. Dentro da ABNT (Associação Brasileira
de Norma Técnicas) posso dizer que o prédio que vou
lançar tem a norma superior da ABNT”

ENIC 2016
Com o advento desta norma, a
construção civil tem procurado se
reinventar, buscando inovações para
seus processos construtivos, otimizando os custos, sempre com o objetivo de melhorar o desempenho de
seus produtos.
Pensando nisso, ao apresentar
o Guia Orientativo “Análise dos Critérios de Atendimento à Norma de
Desempenho ABNT NBR 15.575”, durante o 88º Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC), em Foz
do Iguaçu, no dia 12 de maio, Alexandre Mourão, membro do Inovacon,
defendeu a ideia de que as normas
de desempenho em uma construção
podem agregar importante vantagem
competitiva aos empreendimentos.

“Entendemos que a norma de desempenho representa vantagem competitiva, já que se divide em nível mínimo, intermediário e superior. Dentro
da ABNT (Associação Brasileira de
Norma Técnicas) posso dizer que o
prédio que vou lançar tem a norma
superior da ABNT”, afirmou Mourão.
Ele expôs a ideia durante palestra na COMAT/CBIC (Comissão de
Materiais, Tecnologia, Qualidade e
Produtividade) sobre impactos das
normas desempenho na indústria de
construção. A apresentação fez parte dos debates do ENIC, promovidos
pela Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), com realização do Sinduscon Paraná-Oeste.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

ADOÇÃO DE ESPAÇOS
PÚBLICOS REVITALIZA
ÁREAS DE FORTALEZA
AÇÃO RENOVA CENÁRIOS E DÁ
NOVOS ARES A COTIDIANOS DE
FORTALEZA

O crescimento das cidades
exige a melhoria de espaços
públicos que proporcionem o bemestar da sociedade. As praças,
jardins, trilhas e parques são alguns
exemplos de locais de tranquilidade
e lazer gratuitos disponíveis em
Fortaleza. Esses espaços tornaramse cada vez mais importantes para
o desenvolvimento sustentável das
cidades. Uma estratégia que tem
conquistado a capital cearense é
o Programa Adoção de Praças e
Áreas Verdes.
O programa é coordenado pela
Secretaria Municipal de Urbanismo e
Meio Ambiente (SEUMA) e permite a
pessoas físicas ou jurídicas manter
praças, canteiros, parques, ruas
e outros ambientes públicos. “A
adoção é justamente a adesão
que a gente busca (por parte da
população). É um programa de
educação ambiental, um programa
para você formar nas pessoas um
sentimento de pertencimento, de que
elas fazem parte da cidade”, afirma
a secretária de Urbanismo e Meio
Ambiente, Águeda Muniz.
Até
2013, a adoção de
espaços públicos só era possível
para pessoas jurídicas e por
meio de edital, um processo
10

que dificultava a adesão. O programa
foi modificado e, a partir de então,
qualquer pessoa pode adotar um
desses ambientes, sendo necessário
preencher a solicitação disponível no
site da Seuma (www.fortaleza.ce.gov.
br/seuma) e apresentar a proposta de
revitalização de espaço, assim como
de manutenção. O programa tornouse permanente por meio do decreto
13.397, de abril de 2014. A secretaria
disponibiliza uma cartilha na internet
com o passo a passo do processo.
A iniciativa considera que cidade
contemporânea é aquela onde a
sociedade e o poder público agem
para o bem viver em comunidade.
“Além disto, as praças e parques
são espaços públicos, e a sociedade
também deve cuidar do que é seu.
É daí que surge o sentimento de
pertencimento. O sentimento do
voluntariado deve ser trabalhado.
Assim, teremos a volta das pessoas
às ruas, ao convívio com a cidade”,
destaca Águeda.
Das 475 praças e 22 parques
urbanos existentes em Fortaleza, 76
espaços (56 praças, dez parques
urbanos, um jardim, sete canteiros
e duas ruas) já foram adotados por
comunidades e empresas, e 87

estão no processo final de adoção,
totalizando 163 espaços.
A Praça Portugal é um dos
espaços que será beneficiado pelo
programa. Recentemente, o prefeito
de Fortaleza, Roberto Cláudio,
assinou a ordem de serviço para o
início das obras de revitalização do
local. “A ideia original de revitalizar e
requalificar a Praça Portugal surgiu há
pelo menos dois anos. Hoje, graças
a uma iniciativa compartilhada com o
setor privado, em especial com quatro
adotantes, vamos viabilizar um projeto
que concilia boas ideias”, explica
Roberto Cláudio referindo-se à adoção
do espaço pelas empresas Marquise
Incorporações, C. Rolim Engenharia
e ao consórcio Mercurius Engenharia
e Fujita Engenharia, construtoras
associadas ao Sinduscon-CE.
A
Prefeitura
de
Fortaleza
desenvolveu o novo projeto baseandose em quatro justificativas: urbanidade
e maior acessibilidade; potencial
de lazer e de turismo; prioridade e
rapidez para o transporte público e
vias acessíveis para todos os modais.
Estruturalmente, a praça terá seu
espaço aumentado em 37,76%,
passando de 7.545,49 m² para
10.394,12 m², fazendo com que sejam
cinco novos espaços de convivência
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Praça Riacho Maceió

totalmente
acessíveis,
com novos mobiliários
urbanos,
paraciclo,
espaços de lazer e projeto
luminotécnico com lâmpadas
de LED, por exemplo. As
melhorias são segmentadas por
área: transporte público, bicicletas
e pedestres.
A reforma custará cerca de
R$ 5 milhões. “A Prefeitura vai
economizar esse valor. Só vamos
investir na iluminação. Isso acaba
sendo um benefício às contas
públicas. Há mais cidadania, mais
cumplicidade com a cidade, para
além do poder público. Estou muito
feliz de apresentar uma solução que
muda a cidade e é produto de uma
parceria do poder público com o
setor privado”, destacou o Prefeito.

QUEM JÁ DECIDIU ADOTAR
Outros bons exemplos do
Programa são as praças já reformadas
e entregues, como a Praça Engenheiro
Pedro Felipe Borges (Cocó), Praça
da Medianeira (Aldeota), Parque das
Iguanas (Luciano Cavalcante), Praça
Moreira de Sousa (Meireles), dentre
outras. Na relação também consta
a Praça Bárbara de Alencar, pela
Novaes Engenharia; a Praça das Artes
Leonilson, pela MRV Engenharia; a
Praça dos Engenheiros, pelo CREA; a
Praça Cristo Rei, pela Lotil Engenharia;
a área verde do Loteamento Parque
Del Sol, pela Porto Freire Engenharia; a
Praça Deputado Marcelo Linhares, pela
Construtora Idibra; a Praça Dr. Moreira
de Souza, pela Diagonal Engenharia;
a Praça Pedro Felipe Neto, pela
Construtora Manhattan; a Praça entre
as ruas Prof. Mozart Solon e José Costa
Neto, pela Construtora Mota Machado,
bem como outras empresas de setores
diferentes já aderiram. Participe você
também adotando uma praça.

O bosque Eudoro Correia,
popularmente conhecido como Praça
das Flores, também é destaque do
Programa. Depois de um investimento
de R$ 4 milhões, a praça está de
nome e cara nova. Ela passa a se
chamar Carlos Alberto Studart e foi
reinaugurada no dia 15 de maio.
Foram quatro meses de obras. “Mudou
a iluminação, o mobiliário urbano, o
ordenamento melhor das pessoas
que têm permissão para realizar uma
atividade comercial. Áreas esportivas
foram requalificadas, além de três
equipamentos: um espaço do Centro
de Artesanato do Ceará (Ceart), e os
outros dois que estão em processo
licitatório, um café e uma área de
exposição para quadros artísticos.”,
explica o titular da Secretaria Regional
II, Cláudio Nelson.

OPERAÇÕES URBANAS
CONSORCIADAS

Praça Carlos Carlos Alberto Studart
Gomes (antiga Praça das Flores)

Praça Barbara de Alencar

As parcerias público-privadas
têm se constituído como outra
alternativa para garantir novos
equipamentos ou a manutenção de
espaços de lazer ou de convivência
para a comunidade. Localizado às
margens do Riacho Maceió, o Parque
Otacílio Teixeira Lima Neto – Bisão é
um dos exemplos bem sucedidos de
Operações Urbanas Consorciadas
(OUC), em Fortaleza. Para promover
a reurbanização do local, (no
quadrilátero compreendido entre as
ruas Senador Machado, Teresa Hinko
e avenidas Abolição e Beira-Mar) a
Prefeitura de Fortaleza e a NORPAR
– Nordeste Empreendimentos e
Participações Ltda optaram por firmar
uma Operação Urbana Consorciada.
O modelo de parceria resultou na
revitalização de uma área com
26.690,31 m² e de propriedade
da NORPAR. A área conta em sua
estrutura com playground, quadras,
bancos e áreas de convivência.

MERCADO

COMPRAR
BEM E VENDER
MELHOR AINDA
VALORIZAÇÃO DOS
BAIRROS DEVE
SER LEVADA EM
CONSIDERAÇÃO

A compra de um imóvel é o sonho de muitas pessoas que buscam
a independência e o início da vida
própria, fora da casa dos pais ou familiares. Contudo, há quem se utilize
da aquisição de imóveis como forma
de investimento. Para isso é necessário ter atenção em vários pontos,
como: a compra de apartamentos
ainda na planta; comprar apenas de
empresas confiáveis; e estar atento
ao mercado imobiliário em áreas em
fase de valorização.
De acordo com Luís Santos,
corretor de imóveis há mais de 15
anos no Ceará, o estado teve uma
grande valorização em áreas que,
antes, não eram tão procuradas.
“Antigamente, na época em que eu
comecei a trabalhar neste setor, as
pessoas buscavam estar o mais próximo possível da região central da
cidade. Hoje, a procura está muito
mais dividida. A cada dez clientes
que atendo, pelo menos quatro buscam locais mais distantes, inclusive
na região metropolitana”, afirmou.
Tal procura por áreas mais distantes, citada por Luís, se dá muito
em relação à lotação de pessoas que,
hoje, vivem nas regiões mais centrais
da cidade de Fortaleza. Muitas vezes
os compradores querem fugir de ruas
muito movimentadas por conta do ba-
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rulho do trânsito e da loucura de uma
cidade grande, como afirma Patriccia
Follegatti, psicóloga que vive no Eusébio. “Eu tenho dois filhos e queria
ter mais liberdade para criá-los como
fui criada, brincando na rua, lógico
que com muito cuidado, mas eu não
teria essa possibilidade se vivesse
em um apartamento no coração da
Aldeota, por exemplo. Aqui eu vivo
em uma casa, com muito conforto e
muita liberdade. Além disso, o local
onde eu moro está cada vez mais estruturado, com supermercados, shopping center, colégio etc.”, sinalizou.
A estruturação de bairros mais
distantes e cidades da região metropolitana é uma tendência, segundo
Luís. “Hoje vemos verdadeiras cidades dentro de Fortaleza. A pessoa
que mora na Parangaba, por exem-

plo, não precisa sair mais de lá para
ir em outro bairro mais distante para
realizar compras em um shopping
center de qualidade ou estudar em
um bom colégio. Tudo se encontra
lá. Então, uma pessoa que possuía
uma casa nesse bairro há 20 anos,
hoje possui a mesma casa, com um
valor muito mais elevado. Quem
procura investir em imóveis tem
que estar atento a isso, bairros em
ascensão, hoje, são os mais distantes do centro das grandes cidades.
São nesses locais onde grandes
empreendimentos, como escolas,
faculdades, centros comerciais, clínicas, supermercados e outras infinidades de estabelecimentos estão
buscando seus clientes, valorizando
o local”, finaliza.

Luís Carlos
Corretor de Imóveis

“A cada dez clientes
que atendo, pelo menos
quatro buscam locais mais
distantes, inclusive na região
metropolitana”.

SEGURANÇA
SEGURANÇA

TRT-CE E SINDUSCON-CE FIRMAM
PARCERIA PARA PREVENIR
ACIDENTES DE TRABALHO
NA CONSTRUÇÃO CIVIL
ENTIDADES LANÇAM CAMPANHA
“O ACIDENTE NÃO COMPENSA”
E SELO PARA CONSTRUTORAS
PARTICIPANTES
Prevenção é a palavra-chave
nos canteiros de obra de todo o país
para evitar a ocorrência de acidentes
e doenças no ambiente de trabalho.
Para reduzir os índices registrados
no setor, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-CE) em parceria com o
Sindicato das Construtoras do Ceará
(Sinduscon-CE), por meio da gestão
regional do Programa Trabalho Seguro (PTS) e do Programa Obra Segura,
lançaram, em abril, a campanha “O
Acidente Não Compensa”. O evento
aconteceu no canteiro de obras do
empreendimento Dom Condomínio
Parque, da Construtora Mota Machado, e reuniu dezenas de operários
que receberam kit com boné, camisa,
garrafa, broche, adesivo e mochila.
Apesar dos constantes esforços,
a construção civil ainda é vista como
um dos setores da economia responsáveis pelos maiores índices de acidentes e doenças relacionadas ao
trabalho. Para mudar essa realidade,
o TRT-CE em parceria com Sinduscon-CE e mais 40 instituições públicas e privadas do Estado lançaram
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campanha para conscientizar a sociedade civil, empregadores e trabalhadores. “Todos perdem com o acidente de trabalho. Evitá-lo é impedir
que o trabalhador sofra ou morra, que
o Estado pague um custo por isso e
que o empregador tenha que arcar
com indenizações por danos morais
e materiais”, ressalta um dos gestores regionais do PTS, desembargador
Francisco José Gomes.
As empresas do setor da construção civil têm trabalhado permanentemente em ações que assegurem a
melhoria das condições e do ambiente de trabalho, visando à redução dos
acidentes e das doenças ocupacionais. Uma das principais linhas de
atuação do setor tem sido investir na
capacitação dos trabalhadores. Haruo Ishikawa, engenheiro, vice-presidente de Relações Capital-Trabalho
do SindusCon-SP, e líder do projeto
de Segurança e Saúde no Trabalho
na Comissão de Política e Relações
Trabalhistas (CPRT) da CBIC, destaca que o cuidado na prevenção de
acidentes e doenças é fundamental,

e todas as empresas, empregados
e dirigentes sindicais devem estar
conscientes disso. “Isso é benéfico
não só para os trabalhadores, mas
para os resultados das companhias e
para toda a sociedade”.
O lançamento contou com a
presença da Ministra do Tribunal
Superior do Trabalho, Maria Helena
Mallmann; o Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho – 7ª Região,
Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde; o Vice-Presidente de Relações
Trabalhistas do Sinduscon-CE, Fernando Pinto; o Vice-Presidente Administrativo do Sinduscon-CE e Diretor
da Construtora Mota Machado, Emanuel Capistrano; o Diretor da Construtora Mota Machado, Adalberto
Mota Machado, além do engenheiro
da obra, diretores e associados.
Durante o evento, o presidente
da CIPA, Antônio Enemildo Vieira de
Sousa, destacou a importância do
uso constante dos equipamentos de
proteção individual para a proteção
dos trabalhadores.
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“Todos perdem com o acidente de trabalho. Evitá-lo é
impedir que o trabalhador sofra ou morra, que o Estado
pague um custo por isso e que o empregador tenha que
arcar com indenizações por danos morais e materiais”
Desembargador Francisco José Gomes
Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro

CERTIFICAÇÃO
Como parte da campanha de
prevenção de acidentes, as entidades lançaram o selo “O Acidente
Não Compensa”. O evento foi realizado no dia 25 de abril, na sede da
Federação das Indústrias do Estado
do Ceará (FIEC).
“A certificação será entregue
às empresas que aderirem à campanha, por meio do Programa Obra
Segura”, esclarece o presidente do
Sinduscon-CE, André Montenegro
de Holanda. Para ele, o selo é um
estímulo para que os empresários
adotem ações preventivas e também
uma forma de contribuir para a melhoria das condições de trabalho.
Durante a solenidade, foram
entregues cinco cartilhas educativas
com as seguintes temáticas: prevenção a choques elétricos, manual de
primeiros socorros para construção
civil, técnicas de trabalho em altura,
equipamentos de proteção individual
e operação de combate a incêndio,
que têm como objetivo conscientizar
empresários e operários sobre as

OBRA SEGURA
medidas de segurança e saúde para
a prevenção de acidentes. As publicações trazem ainda orientações sobre Normas Regulamentadoras que
regem o ambiente de trabalho na
construção civil.
Na ocasião, também foram apresentadas as palestras: “Como Reduzir
Custos das Contribuições Sindicais”
e “Responsabilidade Civil/Criminal
em Caso de Acidente de Trabalho”,
ministradas pelo gerente de Saúde e
Medicina Ocupacional do SESI, Gustavo Nicolai, e pelo advogado Cleto
Gomes, respectivamente.
Participaram da solenidade o
Juiz do Trabalho e Diretor do Fórum
Trabalhista de Maracanaú, Rebonatto;
a Procuradora do Trabalho, Geórgia
Aragão; o Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro, Francisco José
Gomes; o vice-presidente da FIEC,
Roberto Sérgio Ferreira, além de técnicos de segurança do trabalho, representantes dos sindicatos associados à
FIEC e convidados.

Há quase quatro anos, o Sindus-

con-CE desenvolve o Programa Obra
Segura, que tem como meta buscar o
índice de zero acidentes de trabalho

na construção civil. O foco do programa é levar as informações necessárias para a segurança dos trabalha-

dores, estimulando ações preventivas
voltadas à segurança nos canteiros
de obras. O Obra Segura é um servi-

ço gratuito para as construtoras associadas ao sindicato.

TRABALHO SEGURO
O programa é uma iniciativa

do Tribunal Superior do Trabalho e

do Conselho Superior da Justiça do

Trabalho, em parceria com diversas
instituições públicas e privadas, com

o objetivo de formular e executar projetos e ações nacionais voltados à
prevenção de acidentes de trabalho.

