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EDITORIAL

JUNTOS, FAZEMOS MAIS
A construção civil no Ceará demonstra sua força a cada dia. Seja
pela consistência para enfrentar as
flutuações da economia ou pela firmeza para lutar contra os entraves que
impossibilitam o maior crescimento do
setor. Nesta edição vamos trazer infor-

Estamos atentos às
necessidades do setor
e contamos com a
participação de todos
os associados para o
envio de sugestões...
André Montenegro de Holanda
Presidente do Sindicato das
Construtoras - Sinduscon-CE

mações sobre o Programa Reconstruir,
iniciativa realizada pelo Sinduscon-CE
em parceria com o Tribunal de Justiça
do Ceará, com o intuito de reinserir os
egressos do sistema penal no mercado de trabalho e do qual você também
pode fazer parte.

As alterações nas regras do
Minha Casa, Minha Vida Faixa 1
também terão espaço garantido no
Jornal da Construção. Você vai entender como as famílias que têm filhos com microcefalia passarão a ser
prioridade na seleção do Programa.
De acordo com o Boletim da Microcefalia da Secretaria de Saúde do
Estado (Sesa), até o final da primeira
quinzena de julho, já havia 127 casos
confirmados no Ceará.
Temos nos esforçado para colaborar com o desenvolvimento da
construção civil. Por essa razão, divulgamos aqui a parceria firmada entre
a Uniconstruir e a UFC para difundir
mais conhecimento nos âmbitos acadêmico e prático, com a realização
de uma disciplina optativa do curso
de Engenharia Civil da Universidade
Federal do Ceará. Estamos atentos
às necessidades do setor e contamos
com a participação de todos os associados para o envio de sugestões e a
construção de estratégias que possibilitem o crescimento.
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ÚLTIMAS

DIA NACIONAL DA
CONSTRUÇÃO SOCIAL

SEMINÁRIO EM RECIFE

PRÊMIO CBIC DE INOVAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE

O Sinduscon-CE, a CBIC e o
SESI já iniciaram os preparativos
para a 10ª edição do Dia Nacional
da Construção Social, no SESI da
Parangaba. O evento, voltado para
trabalhadores da construção civil e
seus familiares, será realizado simultaneamente em 32 cidades do país
no dia 27 de agosto. A edição deste
ano vai abordar a campanha “Valores
Constroem”, iniciativa criada em 2015
pelo Sinduscon-CE e adotada como
tema do Dia Nacional da Construção
Social de 2016 para os Sinduscons
de todo o Brasil. Durante todo o dia,
serão ofertados, gratuitamente, serviços nas áreas de saúde, educação,
cidadania, qualidade de vida e lazer.
Na ocasião, será realizada também a
Final da Copa da Construção, campeonato de futebol formado por trabalhadores, que vai premiar os três melhores times. Incentive a participação
do seu colaborador e contribua com
o sucesso do evento. Mais informações: (85) 3456-4050.

O Sinduscon-PE sediou, recentemente, o Seminário “Questões relevantes para o setor construtivo”. O
evento contou com a participação de
220 representantes da construção civil de dez estados do Norte e Nordeste do Brasil. O Sinduscon-CE foi representado por uma comitiva liderada
pelo presidente André Montenegro de
Holanda, além dos diretores Clausens
Duarte e Roberto Studart. O objetivo
do encontro foi promover a informação e atualização do setor acerca
dos investimentos na habitação e na
infraestrutura. O destaque do seminário foi a presença do ministro das
Cidades, Bruno Araújo, que ministrou
palestra durante o painel “Continuidade do Programa Minha Casa, Minha
Vida – Transformando em Política de
Estado quantitativos nas regiões Norte e Nordeste de hoje e do futuro próximo”. O painel também contou com
a presença da secretária nacional de
Habitação do Ministério, Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves.

Seguem abertas, até o dia 30
de setembro, as inscrições para a 21ª
edição do Prêmio CBIC de Inovação e
Tecnologia. A comenda é uma iniciativa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, por meio da sua
Comissão de Materiais, Tecnologia,
Qualidade e Produtividade (COMAT)
e conta com a correalização do SENAI
Nacional. Podem participar representantes de empresas, pesquisadores,
professores, profissionais autônomos
e estudantes de todo o País que desenvolvam trabalhos inovadores cujos
resultados contribuam para a modernização da construção civil brasileira.
As categorias do prêmio são: Materiais
e Componentes, Sistemas Construtivos, Pesquisa Acadêmica, Gestão
da Produção e P&D e Tecnologia da
Informação para a Construção (TICs).
Inscreva-se no site: www.cbic.org.br/
premioinovacaoesustentabilidade/.
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

UNICONSTRUIR E UFC
LEVAM ALUNOS PARA
CONHECER PRÁTICAS
DE GESTÃO NAS OBRAS
DISCIPLINA OPTATIVA DO
CURSO DE ENGENHARIA
CIVIL QUER PROMOVER
MAIOR INTERAÇÃO ENTRE O
MERCADO E A ACADEMIA
A Uniconstruir (Unidade de Ensino Corporativo da Construção Civil
do Sinduscon-CE) e a UFC (Universidade Federal do Ceará) iniciam
parceria para difundir mais conhecimento junto ao ambiente acadêmico

e ao mercado de trabalho. As duas
instituições articulam a realização de
uma disciolina optativa para o curso
de Graduação em Engenharia Civil
da UFC. As aulas pretendem aproximar os estudantes de uma abor-

JC: Qual o nome da disciplina e seu
diferencial para os estudantes?
Barros Neto:

Barros Neto:

No momento, ela oficialmente é
“Tópicos de Construção”, mas se
chamará Práticas Construtivas. Para
os alunos, será uma oportunidade
de ter contato com profissionais
experientes que discutirão assuntos
relacionados ao cotidiano das obras.

dagem mais prática sobre gestão
em construção civil. À frente da iniciativa, o professor da UFC, José de
Paula Barros Neto, fala ao Jornal da
Construção sobre a importância dessa realização para o setor:

O maior benefício é a aproximação
da academia com a indústria. Além
disso, a Uniconstruir contribuirá para
a formação de profissionais que
atuarão futuramente no mercado,
melhorando a qualidade dos futuros
engenheiros.

JC: Que outras ações podem surgir
da parceria?
JC: Qual a proposta de realizar uma
Barros Neto:
disciplina desse tipo?
Barros Neto:

A proposta é desenvolver uma
disciplina bem prática, que repasse um
pouco da experiência de profissionais
renomados nas suas respectivas áreas
de atuação, para alunos que estejam
concluindo o curso de Engenharia
Civil. Ela tem como foco a formação
de gestor de obra, profissional que
irá contratar e receber os serviços
relacionados à obra.

JC: Como o mercado e as
instituições envolvidas se
beneficiam com a parceria?
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Podem surgir cursos de curta duração
relacionados a tópicos específicos
oriundos da disciplina. Podemos
transformá-la em uma disciplina de
EAD ( Educação à Distância) e colocála na Internet. Muitas ações poderão
surgir futuramente.

JC: Que novas ações da
Uniconstruir e UFC estão
previstas para 2016?
Barros Neto:

Estamos discutindo a criação de um
programa de trainee em parceria
entre a UFC e Uniconstruir.

José de Paula Barros Neto
Doutor em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com
Mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente,
é professor Titular do Curso
de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade
Federal do Ceará e Coordenador do GERCON (Grupo
de Pesquisa e Assessoria
em Gerenciamento da Construção Civil).

Reduza
o custo
na gestão

MENTORING

Caminhando com você

Oferecemos os seguintes serviços:
Análise de documentação
Modelos de documentos
Modelos de registros
Solução de dúvidas
Verificação de tratamento de NC’s

Mentoring Face to Face

Scheduled Mentoring

Mentoria Presencial
através da nossa visita
nas dependências da
sua empresa com
duração de até 04
(quatro) horas.

Mentoria Off Site

Mentoria Programada
através da sua visita à
sede da Lahus com
duração de até 02
(duas) horas.

Auditoria Interna
Auditoria completa no
Sistema de Gestão do
cliente, in-loco, de
acordo com o escopo,
critérios e normas
desejadas.

Mentoria via Skype,
WhatsApp e e-mails
(ilimitados) com
respostas em até 1 dia
útil.

Diagnóstico Lahus
Você define o escopo do
trabalho e a carga horária
desejada para que
façamos uma avaliação,
emitindo um relatório
detalhado sobre o status
atual do processo
verificado.

Mentores: João Luís Bezerra | Lucas Fontenele | Rossano Monezi
Consulte nossas condições no site
www.lahus.com.br

85 3016.0001

IMOBILIÁRIA

PREFEITURA LANÇA
QUATRO NOVOS SERVIÇOS
DO PROGRAMA
FORTALEZA ONLINE
O OBJETIVO DO PROGRAMA
É DESBUROCRATIZAR
PROCESSOS

O Programa Fortaleza Online segue facilitando a vida do fortalezense.
Quatro novos serviços já podem ser
acessados na página da prefeitura na
internet
(http://catalogodeservicos.
fortaleza.ce.gov.br/portal). São eles:
alvará de funcionamento fácil, isenção de licenciamento ambiental para
construção civil, certificado de inspeção predial e isenção do certificado
de inspeção predial.
Entre os serviços já disponíveis,
estão: consulta prévia de adequabi-
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lidade locacional, alvará de construção automático, isenção de licenciamento ambiental para atividades,
plano de gerenciamento de resíduos,
isenção de planos de gerenciamento
de resíduos e licença sanitária.
Por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
(SEUMA), o espaço online atua como
suporte da prefeitura ao cidadão que
procura eliminar formalidades e barreiras burocráticas, além de permitir

que empresas, pessoas e a administração pública passem a operar de
forma simples e conjunta.
A titular da Seuma, Águeda
Muniz, assegura que a facilidade no
serviço não significa menos exigência na fiscalização. “A fiscalização
já é e será ainda mais intensificada”,
garante a secretária. E complementou que a desburocratização é um
dos critérios para definir o nível de
empreendedorismo de uma cidade.
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o espaço online atua como suporte da prefeitura
ao cidadão que procura eliminar formalidades e
barreiras burocráticas

Funcionamento dos novos serviços
O Alvará de funcionamento fácil é
o documento que autoriza o exercício
de atividades não residenciais, econômicas ou não. Desde que atendam
às condições e obrigações impostas
na Consulta Prévia de Adequabilidade Locacional, fica formalizado a livre
atuação do beneficiado.
A isenção de licenciamento ambiental para construção online é gratuita. O procedimento é importante não
somente para o cidadão, mas também
para a prefeitura que mantém o controle ambiental da cidade. É através

do licenciamento que o órgão ambiental concede ações quanto à localização, instalação, operação e ampliação
de empreendimentos e atividades utilizadoras dos recursos ambientais.
O certificado de inspeção predial
está disponível principalmente para
condomínios ou estabelecimentos que
desejam, de forma rápida e segura,
a vistoria e análise técnica das edificações. Tudo deve ser registrado em
lauda por profissionais ou empresas
legalmente habilitadas. Entre as construções que devem portar o documen-

to estão as edificações residenciais de
até três pavimentos e as edificações
de uso coletivo, público ou privado
para quaisquer finalidades.
A isenção do certificado de inspeção predial também é uma novidade na ferramenta online da prefeitura.
O serviço é feito através do preenchimento de um questionário simples e
objetivo. O cidadão verifica se a edificação é passível de emissão do certificado de inspeção predial e torna-se
responsável por informar aos órgãos
fiscalizadores a condição da estrutura.

Nova Unidade de Atendimento no Del Paseo
O shopping Del Paseo ganhou
um Núcleo das Secretarias das Finanças e de Urbanismo e Meio Ambiente. O espaço funciona no subsolo
(piso S1) do Del Paseo, de segunda

a sexta-feira, das 10h às 17h30, com
atendimento gratuito.
O Núcleo foi pensado para oferecer serviços de pedido de alteração
dos dados cadastrais do proprietário
do IPTU, alteração de nome do pro-

prietário com pendência de documentos, restituição de IPTU, entre outros. Pedidos relacionados também a
ISS, ITBI, Dívida Ativa, licenciamentos
e alvarás podem ser feitos no local.

OBRAS PÚBLICAS

GOVERNO ALTERA REGRAS
PARA MINHA CASA,
MINHA VIDA FAIXA 1
FAMÍLIAS COM MICROCEFALIA NÃO
PRECISARÃO MAIS PARTICIPAR
DE SORTEIO PARA TER DIREITO À
MORADIA PELO PROGRAMA
O Governo Federal alterou, no
mês de julho, as regras de priorização na faixa 1 do Programa Minha
Casa, Minha Vida. Nas mudanças,
as famílias que têm filhos com microcefalia passam a ser a prioridade
máxima na seleção para ter acesso
a uma unidade habitacional. Sendo
assim, elas não precisarão mais passar pelo sorteio, processo realizado
normalmente para a escolha das famílias beneficiadas pelo programa.
O anúncio foi feito pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo, em
solenidade no Palácio do Planalto.
“É com satisfação que, atendendo
a uma orientação do presidente da
República, neste momento em que
o país, e de modo especial a região
Nordeste, sofre com a zika e com o
surto epidemiológico de microcefalia, que o Ministério das Cidades,
dentro das prioridades de atendimento de acesso a este programa
[Minha Casa, Minha Vida], na faixa
1, passa a estabelecer atenção máxima às famílias que tenham tido
filhos portadores de microcefalia”,
informou o ministro.
Até o final da primeira quinzena
de julho, o Governo Federal já tinha
registrado 8.451 casos notificados
e em investigação, dos quais 1.687
casos foram confirmados de microcefalia no país. No Ceará, de acordo
com o Boletim da Microcefalia da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa),
no mesmo período, já havia 127 ca-
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sos confirmados, enquanto 173 ainda estavam em investigação.
Ainda segundo o governo, também havia, no mesmo período, cerca
de 200 mil casas já construídas para
atender ao MCMV Faixa 1 no país,
e que estas moradias poderiam beneficiar as famílias. De acordo com
o ministro, a ideia é que estas famílias possam procurar as autoridades
em seu município ou em município
vizinho e que esteja inscrevendo
para o Minha Casa Minha Vida, para
que possam ser beneficiadas com
a moradia. “Esse é um momento de
especial atenção a essas famílias”,
completou o ministro.
Para o presidente em exercício,
Michel Temer, o número de famílias
com crianças com microcefalia é
preocupante. “A grande maioria é
de mães usufrutuárias do [programa] bolsa família, ou seja, naturalmente pessoas ainda pobres. Pode
parecer irrelevante, mas é um detalhe importantíssimo, você privilegiar
aquelas mães e famílias que tem
filhos portadores da microcefalia”,
anunciou Temer.
Recentemente, o Governo Federal, por meio do Ministério das
Cidades, anunciou a retomada das
obras de mais de quatro mil unidades habitacionais no país, dentro
da faixa 1. O número representa
5,4% do total de 77 mil unidades
que ainda aguardam autorização.
Em encontro realizado em julho
com presidentes dos Sindicatos da
Construção Civil do Norte e Nordeste, o ministro confirmou a retomada

das unidades paralisadas. “Temos
50.100 unidades habitacionais na
faixa 1 paralisadas. Não faz sentido
contratar novas unidades sem que
essas sejam concluídas”, afirmou.
Ainda segundo o ministro, a
meta é que no intervalo de 12 meses, todas as unidades da faixa 1
sejam entregues à população. Para
isso, serão necessários investimentos do Governo Federal na ordem de
R$ 1,8 bilhão.
De acordo com o vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal, Nelson Souza, existem

“É com satisfação que,
atendendo a uma orientação do presidente da República, neste momento em que
o país, e de modo especial a
região Nordeste, sofre com a
zika e com o surto epidemiológico de microcefalia...”
Bruno Araújo
Ministro das Cidades

220 empreendimentos, com 38.931
unidades habitacionais, a serem
concluídos no Nordeste. Quanto ao
pagamento às construtoras, Nelson
foi categórico: “O item número um
hoje na Caixa é não atrasar o pagamento das obras”.
“Estamos otimistas com a boa
vontade e o trabalho que vem sendo desenvolvido em conjunto com
a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades, no sentido de
retomar os investimentos e, assim,
voltar a gerar emprego e renda para
o setor da construção civil ainda no
segundo semestre”, destacou o presidente do Sindicato das Construto-

ras do Ceará (Sinduscon-CE), André
Montenegro de Holanda.
A última entrega de unidades
habitacionais dentro do Programa
Minha Casa, Minha Vida, em Fortaleza, ocorreu ainda em julho. O
empreendimento “Os Escritores”,
formado por oito residenciais com
nomes de escritores conhecidos da
literatura nacional, contabiliza 1.920
unidades, com investimento de R$
134,2 milhões.
Para a construção, o Programa
MCMV demanda algumas exigências como: ter uma infraestrutura
completa, pavimentação, rede de
água, esgoto sanitário, energia elétrica, drenagem e disponibilidade
para acesso ao transporte público.

“Estamos otimistas
com a boa vontade e o
trabalho que vem sendo
desenvolvido no sentido de
retomar os investimentos
e, assim, voltar a gerar
emprego e renda para o
setor da construção”
André Montenegro de Holanda
Presidente do Sindicato das
Construtoras - Sinduscon-CE

Faixa 1
A faixa 1 do Minha Casa, Minha vida atende a famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.800. É
necessário que as famílias se inscrevam junto aos governos munici-

pais ou estaduais para entrarem no
sorteio das unidades.
O financiamento é feito em
parte com verba do Governo Federal e outra contrapartida do governo
estadual e municipal.

Relançamento da Faixa 1,5
Além das mudanças na faixa 1,
o ministro das Cidades anunciou o
relançamento da faixa intermediária
entre a um e dois, conhecida como
1,5. A retomada vem também com
reestruturação. Voltada para as famílias com renda bruta mensal entre R$
1.800 e R$ 2.350 para financiar imóveis de até R$ 135 mil, com subsídio
de até R$ 45 mil.

Na nova fase, prevista para ser
lançada em agosto deste ano, o subsídio terá uma redução de 9%, segundo
o ministro. O objetivo é ampliar a oferta
de subsídio com esta redução. “O programa precisa ser salvo”, afirmou.
A meta é contratar entre 40 a 50
mil unidades para essa faixa do programa até o final de 2016.
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ARTIGO JURÍDICO

FINANCIAMENTO DE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
No atual cenário econômico
brasileiro, faz-se necessário analisar
formas alternativas de captação de recursos, com vistas a propiciar a existência de funding para a concretização
de empreendimentos, especialmente
de empreendimentos imobiliários. A
obtenção do capital necessário para a
concretização de grandes investimentos é possível por meio da estruturação de operações de financiamento
que usam os recebíveis futuros como
garantia básica da operação.
Um dos mecanismos utilizados
na estruturação dessas operações
é a securitização dos recebíveis,
que foi, em uma das suas modalidades, positivada na Lei Federal de

nº. 9.514/1997. O contexto de elaboração do citado dispositivo legal
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.
O modelo tradicional de financiamento imobiliário, até hoje o grande responsável pela existência de capital para o setor, possui um caráter
pró-cíclico. No passado, o aumento
das taxas de desemprego, a compressão dos salários das famílias e o
“recrudescimento inflacionário acarretaram sérios problemas ao SFH,

dado que prejudicaram a trajetória
das principais fontes de recursos do
Sistema”, bem como o “fluxo de retorno dos empréstimos do SFH sofreu
intensa redução devido às interferências nocivas do Poder Público” (FERREIRA, 2004, p. 92).
Atualmente, essa situação se
repete. Há uma retirada maciça dos
recursos do Sistema Brasileiro de
Poupanças e Empréstimos – SBPE,
o que, por consequência, implica em
uma retirada dos recursos disponíveis para a financiar a construção e
aquisição de empreendimentos imobiliários. O gráfico a seguir mostra a
evolução da captação líquida dos recursos do SBPE desde 2014:
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Fonte: CBIC

Ted Pontes
Advogado da R. Amaral
Sócio Gestor da Área de Direito Financeiro e de Mercado de Capitais. Bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza – UNIFOR; Mestre em
Direito Constitucional nas Relações Privadas, e de Direito Constitucional nas Relações Econômicas pela Universidade de Fortaleza – Unifor;
Master of Laws - LLM em Direito Corporativo pelo IBEMEC Business
School; certificado em finanças pela Escola de Negócios Saint Paul
e Especialista em Direito Empresarial e mercado financeiro e de
capitais. Diretor Vice-Presidente e Fundador do IPDNegócios Instituto de Pesquisas em Direito dos Negócios.
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Percebeu-se que houve uma queda na quantidade de unidades financiadas pelo modelo tradicional de obtenção de funding para os empreendimentos imobiliários. A tabela abaixo demonstra essa queda na quantidade de
unidades financiadas:

fgts - habitação

sbpe
Financiamentos Totais

Quantidades
de Operações

Valores
Contratados (R$)

Números
de Unidades

2014 JAN

22.564

6.808.727.211

65.349

8.156.899.139

39.935

FEV

23.117

3.363.468.179

35.293

8.822.033.663

46.361

MAR

21.019

2.866.130.088

30.879

8.255.838.285

37.554

ABR

23.690

2.903.092.231

34.714

9.173.386.618

43.698

MAI

26.895

3.674.810.910

39.634

9.684.913.283

46.131

JUN

28.333

3.953.027.456

42.422

9.117.258.695

43.070

JUL

26.292

3.283.109.689

34.888

10.401.775.135

50.227

AGO

25.234

2.893.766.329

31.940

9.156.100.450

44.033

SET

27.537

3.418.932.761

37.282

10.282.469.942

50.110

OUT

26.093

3.475.907.072

36.602

10.176.500.870

46.178

NOV

24.099

3.289.139.805

35.418

8.992.196.375

41.446

DEZ

25.404

4.800.221.341

34.408

10.635.058.109

49.604

44.730.333.072

458.829

112.854.430.564

Ano/Mês

total 2014

300.277

Valor (R$)

Unidades

538.347

2015 JAN

22.528

7.500.546.020

65.331

9.134.920.306

43.692

FEV

20.407

3.542.923.282

38.213

6.447.589.032

28.881

MAR

26.560

4.070.483.986

40.786

8.487.866.758

36.916

ABR

21.603

3.250.239.204

33.647

9.248.680.810

44.581

MAI

26.667

3.965.080.990

38.657

5.589.680.001

20.273

JUN

28.191

4.956.150.297

47.346

5.874.086.369

25.600

JUL

30.346

4.541.846.390

69.016

5.956.974.962

27.972

AGO

28.800

4.542.435.288

44.501

5.867.216.012

28.176

SET

28.397

4.611.973.508

42.864

5.410.615.879

25.038

OUT

23.431

3.834.895.850

35.718

4.699.906.759

20.397

NOV

42.596

4.181.224.991

57.634

4.093.193.369

18.053

DEZ

80.167

5.564.931.842

95.636

4.767.783.029

21.929

total 2015

54.562.731.648

609.349

75.578.513.286

341.508

2016 JAN

25.253

6.458.135.903

62.718

3.295.288.915

13.495

FEV

21.843

3.288.653.627

36.135

3.206.026.264

14.682

MAR

46.816

4.270.405.846

64.395

4.416.461.500

19.613

ABR

35.699

5.300.653.040

63.923

3.510.433.136

14.404

MAI

25.972

3.515.889.656

39.949

3.900.961.225

18.614

22.833.738.073

267.120

18.329.171.040

80.808

total 2016

379.693

155.583

A securitização é um mecanismo que permite o direcionamento
de recursos para a concretização
de empreendimentos imobiliários de
maneira direta, sem a necessária intermediação financeira. Então, é válido deduzir três aspectos da função
econômica da securitização: 1º) mobilização e circulação de riquezas;
2º) alocação e dispersão dos riscos;
e 3º) desintermediação financeira.
Com relação à mobilização e
circulação de riquezas, para o toma-

dor de recursos a operação de securitização significa o acesso a uma
nova linha de financiamento da sua
atividade econômica, podendo significar a diminuição dos custos envolvidos. Já na outra ponta da relação,
do ponto de vista do investidor, a
operação “pode viabilizar o objetivo de dispor de uma modalidade
de investimento que pode oferecer
vantagens comparativamente com
outros papéis” disponíveis no mercado, porquanto “a redução de riscos,

ou sua relativa eliminação, é um dos
propósitos fundamentais do processo de securitização” (CHALHUB
2009, p. 371).
Não se pretende esgotar o
assunto nesse espaço, contudo é
importante ter em mente que há no
mercado possibilidades para obtenção de recursos para a consecução
de empreendimentos imobiliários.
Obviamente, que deve ser feita uma
análise de custos e de viabilidade
para cada operação.
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TRABALHISTA

EMPREGABILIDADE COLABORA
com a RESSOCIALIZAÇÃO DE EGRESSOS
DO SISTEMA PRISIONAL
PROGRAMA RECONSTRUIR DÁ
OPORTUNIDADE DE TRABALHO
NA CONSTRUÇÃO CIVIL

No Ceará, a taxa de ocupação do
sistema prisional chegou a 189% em
dezembro de 2014. Isso significa que,
com população prisional aproximada
de 21.648 detentos e 11.476 vagas,
existe um déficit de 10.172 vagas
(89%), o que provoca superlotação
nas delegacias e presídios. Esses
resultados constam no relatório
do Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias (Infopen),
relativo a dezembro de 2014.
No Estado, cerca de 500
apenados do sistema penitenciário e
egressos da Justiça são beneficiados
com programas de capacitação e

inclusão no mercado de trabalho.
Em regime aberto ou semiaberto, é
no trabalho que os presos encontram
a oportunidade de se tornarem
produtivos e se capacitarem, voltando
a ser bem vistos perante a sociedade.
A titular da 2ª vara de execução
penal do Tribunal de Justiça do Ceará
(TJCE), Luciana Teixeira de Souza,
disse que “é através da criação de
oportunidades que se consegue, em
muitos dos casos, tirar e fazer com
que os apenados não retornem a
criminalidade. Isto é, o trabalho digno
evita o retorno das pessoas à prática
dos novos delitos”. Segundo ela,

Luciana Teixeira de Souza
Titular da 2ª vara de execução penal
do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)

“É através da criação de
oportunidades que se
consegue, em muitos dos
casos, tirar e fazer com que
os apenados não retornem
a criminalidade.”
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a parceria entre o poder público e
empresas para oportunizar o emprego
aos internos do sistema penitenciário
e de quem saiu recentemente do
sistema é fundamental para que os
projetos consigam atingir o seu maior
objetivo, que é o de ressocialização.
Diversas empresas cearenses
estão se sensibilizando com essa
importante questão social, como o
Sindicato das Construtoras do Ceará
(Sinduscon-CE), entidade que dá
assistência aos que já passaram por
instituições de privação de liberdade
e buscam uma nova oportunidade no
retorno à convivência social.

PROGRAMA RECONSTRUIR
Desde 2014, o Sinduscon-CE
mantém o Programa Reconstruir,
iniciativa que conta com a adesão
de 23 empresas associadas para
a inserção de egressos do sistema
penitenciário no Estado. Até o
momento, foram contratados 53
reeducandos, com faixa etária entre
22 e 30 anos, alocados em obras de
Fortaleza e Região Metropolitana.
O cadastro de reserva conta com
43 pessoas, já acompanhadas
socialmente, que aguardam vaga.
O presidente do Sinduscon-CE,
André Montenegro de Holanda, destaca
que a construção civil é um dos setores
que mais emprega no país. “Queremos
mostrar para a sociedade que também
somos responsáveis pela recuperação
destas pessoas e não somente o
Estado. Estamos inseridos em umas
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das áreas que mais emprega no Brasil.
É nosso papel colaborar”, declara.
O Programa é resultado de um
convênio firmado entre o Tribunal de
Justiça do Ceará (TJCE), por meio
das Varas de Execuções Penais
da Comarca de Fortaleza, com o
Sinduscon-CE e idealizado pelos
juízes das 2ª e 3ª Varas de Execução
Penal da Comarca de Fortaleza,
Luciana Teixeira de Souza e Cezar
Belmino Barbosa Evangelista Junior.
A iniciativa é parte do programa
“Um Novo Tempo”, desenvolvido
pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Ceará – TJCE e permite a
contratação de apenados para
trabalharem
em
canteiros
de
obras, abrindo a possibilidade de
ingresso no mercado de trabalho.
Montenegro informa que uma

assistente social, junto à entidade,
avalia cada trabalhador. “O sucesso
do Programa está em colocarmos um
detento por obra”, informa.
Para um dos beneficiados pelo
programa, o Reconstruir deu uma
nova oportunidade para recomeçar.
“Muita gente sai da cadeia e retorna
para a vida de antes. A minha vida
mudou muito e a sociedade viu
a minha mudança. O projeto veio
na hora certa e ajudou a todos
aqueles que querem uma nova
oportunidade”, destaca.
O Sindicato das Construtoras
do Ceará optou pelo pagamento
integral e não apenas os três quartos
do salário mínimo, conforme previsto
em Lei. O índice de reincidência
entre os participantes é zero.

Para participar dos projetos,
Luciana Teixeira diz que o preso
deve estar em regime semiaberto,
aberto ou em livramento condicional.
Além disso, ele precisa apresentar
registro de bom comportamento
durante o tempo que está cumprindo
a pena, não pode ter cometido
novos crimes, não ter sido autor de
crimes hediondos ou equiparados
a hediondos e não ser um preso de
alta periculosidade. “Nós temos um

núcleo de execução formado por
assistente social e psicólogo e, é
através de entrevistas e análise de
documentos jurídicos, que a seleção
é feita”. Luciana afirma que a grande
maioria cumpre a pena e continua no
emprego. “Dali para frente ele assina
a carteira e se torna um empregado
comum. Há muitas histórias de expresos que subiram de cargo e
cresceram nas empresas”.

Nacional da Indústria da Construção
(ENIC), em Salvador. Em novembro
do mesmo ano recebeu o Prêmio de
Responsabilidade Social, durante o
Prêmio da Construção 2015.
A empresa que tiver interesse
em aderir ao programa, ou que deseje
conhecer um pouco mais sobre

essa proposta, poderá entrar em
contato com o Sinduscon-CE através
do telefone (85) 3456-4050. Caso
a empresa aceite participar, para
que se tenha maior transparência, é
assinado um Termo de Adesão onde
se explicam as obrigações de todas
as partes envolvidas no processo.

REQUISITOS
O projeto funciona da seguinte
forma: o Tribunal de Justiça
seleciona um candidato que já
preencha os requisitos para inserção
no mercado de trabalho da indústria
da construção civil. Depois é
realizada uma análise psicossocial
pela equipe do Núcleo de Execução
Penal, e, na fase final, o candidato
é indicado para uma das vagas
disponibilizadas pelas construtoras
associadas ao Sinduscon-CE.

RECONHECIMENTO
O Programa já foi agraciado
com o Prêmio Juíza Patrícia Acioli de
Direitos Humanos, no Rio de Janeiro
e o Prêmio Responsabilidade Social
do Poder Judiciário. Em setembro de
2015 foi homenageado com o Prêmio
CBIC de Responsabilidade Social,
durante a abertura do 87º Encontro

SUSTENTABILIDADE

LEI FEDERAL
DETERMINA INDIVIDUALIZAÇÃO
DO CONSUMO DE ÁGUA
EM CONDOMÍNIOS
ALÉM DE INCENTIVAR ECONOMIA, OBJETIVO
É QUE MORADORES PAGUEM VALOR MAIS
JUSTO NA TAXA, POIS O HIDRÔMETRO
PERMITE DISCRIMINAR CONSUMO DE
CADA APARTAMENTO
A partir de 2021, todos os novos condomínios do Brasil deverão
oferecer medição individualizada do
consumo de água, é o que diz a Lei
Federal 13.312, sancionada no início
de julho deste ano. Com a medida,
os condôminos pagarão pelo próprio
consumo de água, sem ter que dividir a conta com as demais unidades
imobiliárias, como é realizado atualmente na maioria dos condomínios.
No Ceará, dos cerca de 6 mil
condomínios existentes, apenas 12%
já contam com sistema individual de
medição. Para combater isso, em
Fortaleza já existe uma Lei municipal
com a mesma determinação. Desde
2005, a expedição de licença para a
construção de condomínios verticais
só é concedida para aqueles que
apresentam projeto de individualiza-
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ção de hidrômetro, seja para unidade residencial ou comercial.
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que
constam, atualmente, nos seus registros 144 condomínios em Fortaleza e
Região Metropolitana com medição
individualizada de água. Além desses imóveis, todos os que são vinculados ao Programa Minha Casa, Minha Vida também já são construídos
com hidrômetros individuais.
Para o gerente de concessão
e regulação da Cagece, João Rodrigues Neto, a medida não acarretará
mudanças para a capital, uma vez
que desde a sanção da Lei municipal, os condomínios já passaram a
adotar medidas para a adaptação
dos seus projetos. “A Lei federal
13.312, sancionada no dia 12 de
julho, não trará grandes mudanças

para Fortaleza no que se refere à
individualização, tendo em vista que
desde 2005 existe a lei municipal
9.009, que traz em seu texto a exigência de que os novos condomínios
verticais já sejam adequados à individualização”, considera.
André Montenegro de Holanda,
presidente do Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon-CE),
acredita que a individualização do
consumo é uma forma justa de me-

desde 2005, a expedição
de licença para a construção
de condomínios verticais só é
concedida para aqueles que
apresentam projeto de
individualização
de hidrômetro
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dição. “A gente já vem fazendo isso
há algum tempo. O consumo individual é muito mais justo que o coletivo
porque muitas vezes você tem, dentro do mesmo prédio, apartamentos
com uma só pessoa morando, e outros com cinco ou seis pessoas, com
um consumo maior”, disse.
A Cagece esclarece ainda os
benefícios da Lei. “Embora os imó-

veis antigos não sejam obrigados
a se adequarem, são muitos os benefícios da individualização. O consumidor paga apenas sobre o seu
consumo, ao invés de ter os custos
totais de água do condomínio rateados, o que além de ser mais justo,
acaba impulsionando a economia
de água, tão importante em tempos
de escassez hídrica”.

estudo realizado pelo Conselho
Brasileiro de Comunicação Sustentável, a individualização do hidrômetro pode reduzir o consumo de
água em até 40%.
“Essa redução se dá mais por
uma tomada de consciência, por-

que quando o custo da água deixa
de ser rateado para todo mundo,
cada um passa a ser responsável
pela própria conta e tem mais cuidado com o desperdício”, completa
André Montenegro de Holanda.

Consciência Ambiental
De acordo com o Governo
Federal, um dos principais objetivos da lei é incentivar a economia
de água, despertando assim uma
consciência ambiental nas pessoas, além de diferenciar os poupadores dos gastadores. Segundo

Como é feita a individualização em condomínios já existentes?
1.

O primeiro passo é decidir em
assembleia se o condomínio vai
individualizar o hidrômetro;

2. Caso decida pela individualização,

o condomínio deverá contratar uma
empresa especializada para fazer a
separação da tubulação do prédio
em unidades, que são direcionadas a
uma entrada de água cada;

3.

Após isso, solicitar à Companhia
de Água e Esgoto do seu estado a
instalação do hidrômetro, onde será
feita a leitura por telemetria ou manual;
o medidor poderá ser colocado
dentro ou fora do apartamento;

4.

A leitura é realizada mensalmente
pela Cagece, que emite uma fatura
para cada unidade imobiliária.

Pela primeira vez no Brasil,
Zhang Yue, presidente
da Broad Sustainable,
a empresa chinesa que está
revolucionando a construção mundial.
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Venha conhecer, em Fortaleza,
as técnicas por trás desse recorde.
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57 ANDARES EM 19 DIAS.

27 e 28 de setembro
no gran mareiro hotel
Não perca
Inscrições abertas

Mini Sky City, Changsha, China

Realização

Informações

(85) 3456-4050
www.inovaconstruirexperience.com.br

