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Prêmio da
Construção

2014

Prêmio será anunciado no dia do evento.

Este ano o Sinduscon-CE
inova na metodologia de
seleção da Construtora do
Ano, inspirada no modelo
desenvolvido pelo Sinduscon-NOR (Maringá-PR), entidade com a qual o Sindicato
firmou Convênio de Cooperação Técnica para o aprimoramento do método da
principal comenda do setor.
Há 13 anos, o Sindicato da Indústria
da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) promove a Festa do Prêmio
da Construção, que reúne empresários
e autoridades cearenses, para reconhecer as ações exercidas em prol do
desenvolvimento do setor. Para 2014,
o Sindicato inova ao trazer uma metodologia diferenciada para a definição
da principal premiação: “Construtora

do ano”, troféu Waldyr Diogo, a ser divulgada e entregue durante cerimônia
oficial, no dia 28 de novembro.
A metodologia foi reformulada com
o intuito de dar maior clareza, transparência e objetividade aos processos de seleção da empresa vencedora. “Nosso principal objetivo, com
esta alteração, é valorizar a organização, planejamentos e iniciativas promovidas nas empresas, tendo como
foco os processos na obra de cada
construtora”, avalia a superintendente do Sinduscon-CE Fátima Santana.
Os critérios estabelecidos serão aplicados de forma igualitária para todas
as empresas concorrentes, inscritas
no período de 18 a 28 de julho, na
sede do Sinduscon-CE. Assim, a vencedora terá a validação técnica de
qualidade e eficiência, recebendo por

mérito a comprovação do padrão de
excelência aplicada em suas obras.
As avaliações serão realizadas, entre os
meses de agosto e novembro de 2014,
em uma única visita a uma obra em
andamento da construtora participante, sendo essa, escolhida pela Comissão Organizadora, sem agendamento
de dia, hora ou local por parte da equipe de avaliadores, composta por técnicos do Sinduscon-CE, Senai e Sesi,
que deverão ser acompanhados pelo
representante da construtora.
A metodologia do Prêmio “Construtora do Ano” consiste na aplicação de
três check-lists comprovando as práticas, registros, documentações e controles, conforme normas e legislações
pertinentes, fundamentados em três
pilares: Gestão e Qualidade, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.

As alterações inspiraram-se no trabalho desenvolvido pelo SindusconNOR (Maringá-PR), entidade com a
qual o Sindicato firmou Convênio de
Cooperação Técnica, e que ao longo
de cinco anos tem aprimorado seu
método de premiação do setor da
construção civil naquele estado.
Promovida no final de novembro, a
Festa do Prêmio da Construção chega
a sua 14° edição como parte do Programa Qualidade de Vida na Construção,
conduzido pelo sindicato. O evento se
destaca como uma iniciativa que busca
reconhecer as ações exercidas em prol
do desenvolvimento do setor. Durante
a noite de homenagens, o SindusconCE recebe em torno de mil convidados, dentre autoridades, jornalistas,
formadores de opinião, parceiros, associados e o empresariado local.

Editorial

Ampliando
a cada dia

Em 2014, estamos mantendo o ritmo de crescimento da construção
civil e o setor tem boas expectativas
para o segundo semestre. Mesmo
com a redução dos investimentos
nas obras de infraestrutura, o estado
possui ainda outras iniciativas como
a construção de 20 mil unidades do
programa Minha Casa, Minha Vida,
a construção de shoppings e a Companhia Siderúrgica do Pecém. Todos
estes investimentos possibilitam a
ampliação da empregabilidade da
construção e deveremos continuar
em destaque, dentre os setores que
mais empregam no Ceará.
Além disso, realizamos diversas ações
por meio do Programa Qualidade
de Vida na Construção (PQVC),
pelo qual já estamos organizando o
Dia Nacional da Construção Social.
Abordaremos ainda a renovação da
certificação ISO 9001 do SindusconCE, e a conclusão da negociação da
convenção coletiva 2014/2015, oferecendo ganhos reais aos trabalhadores,
bem como outros benefícios.
A fortaleza do nosso trabalho se edifica na parceria e confiança de todos os associados ao Sinduscon-CE.
Agradecemos a todos que compareceram à última reunião com a Diretoria e convidamos àqueles que ainda não puderam vir que façam parte.
Nossas causas são comuns.

André Montenegro de Holanda
Presidente do Sinduscon-CE
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Últimas

Uniconstruir traz calendário com novidades
Para agosto, a Uniconstruir oferece
uma variedade de qualificações voltadas aos profissionais que atuam
na construção civil no Ceará. Na
agenda da Universidade Corporativa, com data para iniciar no dia 4, o
curso de “MSPROJECT 2010” tem
o objetivo de preparar o aluno para
o bom desempenho no Programa
de Gerenciamento de Projetos MS
-Project 2010, destacando as suas
principais características e técnicas
para a melhor utilização do mesmo.
Também será oferecido o curso de
“Aspectos técnicos e legais do Projeto de Prevenção contra incêndio
e Pânico”, que visa proporcionar
aos alunos conhecimentos básicos
sobre a legislação técnica do Corpo
de Bombeiros e normas da ABNT
(NBR’s) aplicadas no projeto de prevenção contra incêndio e pânico.

Ainda em agosto, nos dias 18 a
22, ocorre a capacitação em “Planejamento e Controle Físico-Financeiro de Obras”, destinada aos
engenheiros, administradores, arquitetos e pessoas interessadas em
conhecer e aplicar os fundamentos e desdobramentos da Construção Enxuta em obras imobiliárias,
para que possam ter uma visão de
planejamento, gestão e controle físico – financeiro de obras à luz dos
conceitos de Construção Enxuta e
Gerenciamento de Projetos.
Ocorre também o curso de “Leitura
e Interpretação de Projetos de Engenharia”, com vistas a formar mão
de obra qualificada para atender às
demandas de instituições públicas
e privadas e do setor produtivo na
área de projeto estrutural. A qualificação é voltada aos engenheiros,
técnicos, arquitetos e estudantes.

Para saber mais informações sobre os cursos você pode acessar o
site do Sinduscon-CE ou encaminhar um e-mail para:
patriciabley@sindusconce.com.br

Agende-se
MS-Project 2010
Dias 04, 06, 11, 13 e 18/08
Aspectos técnicos e legais do
Projeto de Prevenção contra
incêndio e Pânico
Dias 20, 22, 23, 25, 27, 29 e 30/08
Planejamento e Controle
Físico-Financeiro de Obras
De 18 a 22/08
Leitura e Interpretação de
Projetos de Engenharia
Dias 25, 26, 27, 28, 29/08,
01, 02, 03 e 06/09

Dia Nacional da Construção Social
Promovido pelo Sindicato da
Construção Civil no Estado do
Ceará (Sinduscon-CE) e a Câmara Brasileira da Industria da Construção (CBIC), com o apoio do
Serviço Social da Industria (SESI),
o Dia Nacional da Construção
Social (DNCS) será realizado no
próximo dia 23 de agosto oferecendo serviços nas áreas de saúde, lazer, cidadania e alimentação,
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para os trabalhadores da construção civil e seus associados.
A 8ª edição do Dia Nacional
da Construção Social proporcionará um dia festivo, de comemoração da parceria entre
empresários, trabalhadores e
fornecedores, numa lição de
plena cidadania. No Brasil, em
2013, foram realizados mais de
500 mil atendimentos, benefi-

ciando mais de 60 mil pessoas.
Neste ano, o evento acontece no
Sesi Parangaba, a partir das 8 horas, e terá como tema principal
a família, promovendo ações de
saúde, lazer, educação e cidadania (palestras, jogos, reuniões,
grupos de debates ou gincanas
entre os participantes das atividades), mobilizando trabalhadores e familiares.

Marcas que acreditam no Programa
Qualidade de Vida na Construção

Mercado de trabalho
Segundo pesquisa de Emprego e Desemprego realizada na região metropolitana de Fortaleza, em maio
de 2014, havia 146 mil
pessoas ocupando a área
da construção civil. Este
crescimento tem proporcionado avanços em diversas áreas do setor.
A construção civil se mantém
aquecida em 2014. Com a permanência do ritmo de crescimento, o
setor tem boas expectativas para
o segundo semestre. O início da
construção das 20 mil unidades
do programa Minha Casa, Minha
Vida e outras sete mil unidades em
lançamentos, devem gerar mais 27
mil empregos diretos.
Além disso, apesar da redução
dos investimentos nas obras de
infraestrutura, realizadas pelos
governos federal, estadual ou municipal, em virtude da escolha do
Brasil como o país para sediar a
Copa do Mundo de 2014, o estado possui ainda outras iniciativas
como as obras imobiliárias ou comerciais, as ampliações de fábricas
e construção de shoppings, bem
como a Companhia Siderúrgica
do Pecém, que também vai proporcionar muitos empregos.

Setor mantém geração
de postos de trabalho

Construção civil continua em ritmo de crescimento.

Segundo dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego, realizada na
região metropolitana de Fortaleza,
em maio de 2014, a estimativa é de
que haviam 146 mil pessoas ocupadas no setor da construção civil.
Hoje, são mais de 200 canteiros de
obra espalhados pela cidade.
Para o presidente do Sinduscon-CE,
André Montenegro, “as expectativas
são boas. O setor vai continuar no
ritmo e deve crescer mais um pouco, em virtude dos inúmeros lança-

mentos imobiliários e do Programa
Minha Casa Minha Vida”. Para ele é
preciso observar que estas obras demandam menos mão de obra que às
imobiliárias, em virtude de se usar
mais equipamentos.

IBGE também apontou que foi no
setor da construção civil que os salários foram mais valorizados nos
últimos quatro anos.

Em 2013, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE), no
Ceará foram mais de 7.000 novos
empregos no ano, sendo o terceiro
setor que mais gerou empregos. O

Em poucas palavras
Quando o estado alcançou 3.178
novos empregos, os setores que
mais contribuíram para esta expansão foram os serviços (2.415)
e a construção civil (1.203).
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Entrevista

São Gonçalo do Amarante é
destaque em desenvolvimento
Entrevista com Cláudio Pinho, prefeito de São Gonçalo do Amarante
Em relação ao quesito infraestrutura, quais serão as prioridades para o ano de 2014?

O prefeito de São Gonçalo do Amarante, Cláudio
Pinho, está apostando em
novos projetos de infraestrutura, estradas e vias
que possibilitem acesso
direto ao Porto do Pecém.
Considerando o potencial crescimento econômico do município,
nos últimos anos, São Gonçalo do
Amarante tem se destacado entre
as cidades cearenses. Detentora
do maior investimento privado
do Estado que é a Companhia
Siderúrgica do Pecém (CSP), que
corresponde a um investimento
de mais de doze bilhões de reais,
a cidade recebeu, recentemente, os representantes da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) para o lançamento
do Projeto “O Futuro da Minha
Cidade”, que será desenvolvido
com o apoio do Sinduscon-CE e
Prefeitura Municipal.
Para falar sobre diversas ações
relacionadas à infraestrutura, investimentos, o Programa Minha
Casa, Minha Vida, bem como sobre as questões que serão prioridades para a prefeitura, o prefeito
Cláudio Pinho responde ao Jornal da Construção.
Quais pontos são as prioridades
na gestão do senhor à frente
da Prefeitura de São Gonçalo
do Amarante?
Cláudio Pinho
O crescimento sustentável, preparando a infraestrutura para
que as pessoas possam viver
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Cláudio Pinho
O ano de 2013 foi para se ajustar
a máquina e fazer algum caixa. Já
em 2014 conseguimos começar
obras de saneamento, viárias e de
urbanização. O saneamento básico
e abastecimento de água da Taíba,
obra do governo do estado, visa
preservar o meio ambiente e dar
melhores condições de vida à população. Isso também se enquadra
para o processo de saneamento do
distrito do Croatá. Sendo nosso desejo trabalhar para melhorarmos o
acesso nas estradas, via a Sede do
Município do Centro do Pecém.

“O governo municipal tem trabalhado para atrair
investimentos nos demais locais do município e
pretendemos lançar o DIS-Croatá, onde já estamos trabalhando a atração de 10 empresas”.
Cláudio Pinho
Prefeito de São Gonçalo do Amarante-CE

bem. Levar o desenvolvimento
para as demais regiões do município, criando distritos industriais e de serviços na Sede,
no Croatá, onde poderemos
instalar empresas dentro das
comunidades, onde as pessoas
possam morar e trabalhar nas
cercanias, facilitando a mobilidade urbana. Queremos ter uma
educação de qualidade com no
mínimo duas escolas funcio-

nando em tempo integral, durante o ano de 2014. Hoje nosso
município recebe um investimento privado na ordem de 5
bilhões de dólares – CSP, temos
a ZPE, e muitas empresas irão
se instalar na nossa cidade. Portanto, nossos desafios são enormes para dar uma infraestrutura e uma qualidade de vida para
os que vêm e os que moram aqui
em São Gonçalo.

Onde deverão ocorrer os maiores investimentos e parcerias?
Cláudio Pinho
O nosso município tem o maior
investimento privado do Estado
que é a Companhia Siderúrgica
do Pecém- CSP, investimento de
mais de doze bilhões de reais, sem
sombra de dúvidas continuará
sendo o maior investimento de
nosso município; teremos ainda a
ampliação do Porto do Pecém que
tem um montante de seiscentos
milhões de reais de investimentos. Com a implantação do Distrito Industrial e de Serviços DISSede, onde começamos com 13
empresas. Portanto nessa região
teremos um bom investimento.
O governo municipal tem trabalhado para atrair investimentos
nos demais locais do município e
pretendemos lançar o DIS-Croatá, onde já estamos trabalhando a
atração de 10 empresas.

Entrevista
Recentemente, São Gonçalo do
Amarante registrou a contratação de aproximadamente 500
casas pelo Programa Minha
Casa, Minha Vida (MCMV).
Como o senhor avalia a conquista e qual a importância para
o município?
Cláudio Pinho
Temos um problema sério de
moradia, em visitas às casas das
pessoas pude ver até 04 famílias
morando sob o mesmo teto, e
com a chegada do (MCMV) começa a diminuir a carência por
habitação. Neste momento estão
sendo concluídas 499 casas na
sede do município, e já começamos a desenvolver ações para a
mesma quantidade na localidade
de Violete, no distrito do Croatá,
que esperamos que seja assinado
o contrato até o final do ano.
Existem perspectivas relacionadas à ampliação do Programa
no município?
Cláudio Pinho
Sim, a previsão é que nossa cidade passe de 45.000 habitantes
para 150.000 até o ano de 2020,

é um crescimento populacional
gigantesco, portanto precisamos
de mais moradias. No momento já estamos trabalhando para
implantar em torno de 500 casas
no distrito do Croatá, local onde
instalaremos um Distrito Industrial e de Serviços (DIS), 700 nas
proximidades do Pecém e mais
1.000 na sede do município. E
afirmo para vocês se conseguirmos essa meta ainda teremos falta de habitação.
A chegada da Agência da Caixa
Econômica Federal ajudará nesse processo?
Cláudio Pinho
A Caixa Econômica sem sombras
de dúvidas poderá ser indutora
nesse processo de construção das
casas. Antes tínhamos que nos
deslocar para Caucaia ou Fortaleza. Hoje poderemos resolver tudo
aqui no munícipio.
Quais as perspectivas para a
região do Pécem/CIPP?
Cláudio Pinho
Posso afirmar que São Gonçalo
passou a existir para o mundo

“Posso afirmar que São
Gonçalo passou a existir
para o mundo empresarial depois da instalação
do Porto do Pecém e a
instalação do CIPP”.
Cláudio Pinho
Prefeito de São Gonçalo
do Amarante-CE

empresarial depois da instalação
do Porto do Pecém e a instalação do CIPP. O porto é o indutor de todos os investimentos no
nosso município, com isso possibilitando que tenhamos uma
companhia Siderúrgica – CSP.
Os governos Estadual e Federal fizeram os investimentos na
infraestrutura para que tudo
isso pudesse acontecer. Dentro
do complexo temos uma ZPE,
e hoje trabalhamos para levar
o desenvolvimento para outras
regiões de nosso município.
Começamos a instalar o Distrito Industrial e de Serviços da
Sede e do Croatá onde teremos

em torno de 20 empresas já se
instalando neste ano, gerando
um investimento em torno de
R$ 100.000.000,00 (cem milhões
de reais) e 800 empregos diretos.
Como atuaria a criação do Polo
de Agronegócio no desenvolvimento econômico e da infraestrutura local?
Cláudio Pinho
Nosso município é cortado por
quase 20 Km pelo Rio Curu,
que é perene, e não produzimos
quase nada. Portanto se faz necessário instalarmos polos de
agronegócio nessa região. Temos
desenvolvido ações para atração de empresas voltadas para
a fruticultura. Passa pelo porto
do Pecém milhares de toneladas
de frutas para serem exportadas
para o mundo inteiro, e o nosso
município não produz uma fruta
se quer. A região tem uma vocação para fruticultura o nosso vizinho Paraipaba, produz coco e
frutas o que podemos nos juntar
para ter uma grande produção e
passarmos a participar da pauta
de exportação de estado.

Comissões discutem “O Futuro da Minha Cidade”.
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Relações Trabalhistas

Convenção Coletiva 2014
Manutenção
de benefícios

Sinduscon-CE conclui negociações com trabalhadores.

O reajuste estabelecido representa
uma ampliação com reposição salarial, visto que o valor é superior
à inflação, uma vez que o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) foi de 5,39%, nos
últimos doze meses. Também foi
concedida a categoria um auxílio
alimentação de R$ 90,00, valor de
R$ 2,30 para o café da manhã e R$
6,40 para o almoço. Além disso,
também houve um compromisso
do Sinduscon-CE em viabilizar,
através do SESI, a melhoria do
atendimento médico prestado aos
trabalhadores da construção civil.

Em números:
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Para o vice-presidente de Relações
Trabalhistas do Sinduscon-CE
Fernando Pinto “estamos concluindo esta etapa com a consciência de que sempre estivemos
abertos ao diálogo, no sentido
de só fazer concessões responsáveis, dentro da realidade econômica do setor”.
Os impasses gerados nas primeiras rodadas de negociação culminaram com paralisações e atos de
vandalismo. Ao todo, foram 8 dias
de greve, com registro de 92 boletins de ocorrência de invasões de
canteiros, com agressões físicas aos

trabalhadores das obras, furtos e
depredação de bens materiais. Para
Fernando Pinto, estes atos de vandalismo em nada contribuem para
entendimento entre as partes, que
possuem como objetivo um acordo coletivo justo para a categoria.
“Foi uma negociação difícil. Por interesses político, e até eleitoreiros,
as negociações foram empurradas
para que tivessem desfecho durante o período da Copa do Mundo”.
O STICCRMF é ligado à Central
Sindical e Popular (CSP-Conlutas),
do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).

Reajuste geral de 8%

Piso do Servente:

Piso do Profissional:

Piso do Mestre de Obras:

Café da Manhã:

R$ 759,19 | 9,00%

R$ 1.153,22 | 9,00%

R$ 2.005,00 | 8,26%

R$ 2,30 | 21,00%

Piso do Meio Profissional:

Piso do Encarregado de Setor:

Auxílio Alimentação:

Almoço:

R$ 857,83 | 9,00%

R$ 1.359,23 | 9,00%

R$ 90,00 | 38,46%

R$ 6,40 | 21,00%

A Convenção Coletiva possui
ainda outros benefícios importantes para o setor, como a
premiação por assiduidade no
trabalho, que funciona quase
como um 14º salário, explica
o vice-presidente. Outro benefício para quem não faltar
ao trabalho durante o mês, é
o desconto de apenas 1,5% no
salário para pagamento do vale
transporte, em substituição aos
6% que a legislação permite
que a empresa desconte. Além
disso, em caso de afastamentos
de até 90 dias por problema de
saúde, os empregadores garantem que os trabalhadores recebam a complementação do
salário, que não é pago integralmente pelo INSS.
O aperfeiçoamento constante
dos trabalhadores também é incentivado pelo Sinduscon-CE.
Em caso de curso com carga
horária superior a 72h/aula, são
acrescentados 5% ao salário.
“Reconhecemos a importância
dos trabalhadores da construção civil e o Sindicato sempre
buscou realizar iniciativas de
valorização destes profissionais,
a exemplo do Programa Qualidade de Vida na Construção.
Eles são parceiros indispensáveis para o desenvolvimento
do setor, com os quais devemos
ter sempre um diálogo franco.
Além disso, é importante destacar que os pisos negociados
em convenção são os valores
mínimos que o operário recebe
quando inicia na profissão. Na
prática, àqueles com mais de
três anos recebem salários bem
superiores”, destaca o vice-presidente Fernando Pinto.

Estamos juntos nesse
grande evento!
Dia Nacional da Construção Social e Festa de Encerramento da Copa da Construção.
Um dia inteiro de festa, esporte, saúde, cidadania e
lazer para o trabalhador da construção e sua família.

23 de agosto a partir das 8h
no Sesi Parangaba

Almoço,
refrigerante
e cerveja

Banda de
Forró
Show de humor com
Lailtinho Brega

Realização

Apoio

Meio Ambiente

Construção sustentável
Tendência de preservação do meio ambiente e redução de custos

Hoje, obrigatoriamente, as obras
têm um Projeto de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos da Construção
Civil (PGRSCC), que faz com que
os resíduos já sejam segregados e
destinados de acordo com a separação. Ele acrescenta ainda o fato
de que hoje há empresas de corte e
dobra de aço, de acordo com cada
peça de concreto, evitando o desperdício de quando isso era realizado na obra.
Outro ponto importante, na opinião
de Montenegro, são os cuidados
com os vizinhos da obra. “A construção sustentável passa também
por você importunar da menor forma possível os vizinhos. Então nós
temos tratamento acústico para as
betoneiras, temos aquela questão de
fazer o menos de pó possível e tratar
a sarjeta”, acrescenta.

cionadas a diversos aspectos, como
ventilações naturais, para diminuir
o uso de ares-condicionados; o reuso da água; medidores individuais
de água e de gás, por exemplo; ou
na economia de energia, através
de sensores de presença nos corre-

Empreendimentos
sustentáveis
impactam também em uma manutenção mais barata, permitem a
redução nos custos de condomínio e tornam o empreendimento
mais atrativo. “Hoje em dia se você
ofertar um prédio que tem uma
chancela de construção sustentável
ou um selo de Green Building, às
vezes vende mais rápido”, analisa o
vice-presidente.

“O Ceará se destaca, em
nível de Brasil, no ponto
de vista de canteiros organizados. Hoje em dia,
eu diria que praticamente
90% das obras de edificação das construtoras
cearenses são feitas com
projeto de canteiro”.

Para auxiliar àqueles que desejam
construir sustentável, o SindusconCe já atua por meio do lançamento
de cartilhas, elaboradas pelos professores das universidades cearenses, sobre construção sustentável
e de uso e segregação de resíduos
sólidos, bem como promove palestras de orientação, para chamar
atenção aos novos assuntos.

Projetar e utilizar de forma sustentável.

Segundo Eugênio Montenegro, vice-presidente de
Tecnologia do SindusconCE, a construção sustentável não é só construir
sustentável ou usar sustentável, é projetar, construir e usar o prédio de
forma sustentável.
A sustentabilidade é a grande tendência do século XXI para as empresas e consumidores brasileiros,
que tem descoberto as vantagens
de abraçar esta causa. Com a construção civil não podia ser diferente.
Na opinião do vice-presidente de
Tecnologia do Sinduscon-Ce, Eugênio Montenegro, “a construção
sustentável não só vai crescer ao
longo do tempo, como vai se tornando irreversível.”
Ele explica que a construção sustentável se caracteriza por um
empreendimento que olha para o
presente e para o futuro de forma
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mais crítica com relação aos recursos naturais, ao meio ambiente
como um todo. Desde a escolha do
terreno até a manutenção do empreendimento, após a ocupação.
A construção sustentável não é só
construir sustentável ou usar sustentável, é projetar, construir e usar
o prédio de forma sustentável.
Sendo assim, tudo começa pela escolha do terreno. Dependendo do
grau de exigência do licenciamento
ambiental, aquele terreno é mais ou
menos sustentável, embora tenha
a licença ambiental. O vice-presidente explica que o projeto da obra
tem que ser pensado para o maior
aproveitamento possível dos recursos naturais com o prédio em uso,
mas também durante a construção.
“Hoje em dia, eu diria que praticamente 90% das obras de edificação
das construtoras cearenses são feitas com projeto de canteiro,” destaca Eugênio Montenegro.
Uma construção sustentável envolve escolhas que podem estar rela-

Eugênio Montenegro
Vice-presidente de Tecnologia
do Sinduscon-CE
dores. “Uma economia de energia
é interessante no futuro. Imagina
isso todo dia, por mês, por ano, por
dez anos, o quando não economiza
de kilowatts?”, explica Montenegro.

Em poucas palavras
O projeto da obra tem que ser
pensado para o maior aproveitamento possível dos recursos naturais com o prédio em uso, mas
também durante a construção.

Certificação ISO 9001
Qualidade é um conceito indispensável para o desenvolvimento
de qualquer empresa ou instituição. Ciente disso, o SindusconCE renovou a sua certificação
ISO 9001, recebida em abril do
ano passado, mantendo-se como
o único sindicato do setor no
Nordeste e o segundo no Brasil a
possuir esse selo de qualidade.

Qualidade na construção civil
Sindicato renova Certificado ISO 9001

O documento é um atestado
que demonstra a excelência dos
serviços oferecidos, bem como
a confiabilidade e credibilidade
da entidade. “O Sindicato como
qualquer outra empresa, para se
adequar à administração moderna, tem que ter ISO. Você padroniza os seus procedimentos, zela
pela excelência dos serviços, e a
certificação ISO é importante,
com certeza, para nosso Sindicato”, comenta o presidente do Sinduscon-CE André Montenegro.
De acordo com a superintendente
do Sinduscon-CE, Fátima Santana,
para a manutenção da ISO, o Sindicato acompanhou as recomendações necessárias e, além de passar
pelas auditorias internas, submeteu-se a uma auditoria externa de
monitoramento, como é conhecida. “Por meio da renovação do
certificado, o sindicato se mantém
como referência em qualidade no
âmbito nacional e internacional,
pois se estabelece como uma instituição que faz um trabalho profissional, seguindo padrões de qualidade internacionais”, afirma.
Fátima destaca ainda que a ”melhoria contínua é objetivo constante e diário de todos nós. Para
aumentarmos a satisfação de nossos associados e sermos mais eficazes em nossos processos, precisamos melhorar sempre. Isso se
dá por meio da Politica e objetivos da qualidade, resultado das
auditorias e analises de dados,
ações corretivas e preventivas e
análise critica da direção”.
Processo – A implantação da ISO
permitiu o desenvolvimento de
estratégias de melhorias contínuas
de atendimento às demandas dos

A implantação da ISO traz melhorias contínuas ao Sindicato e seus associados.

associados. Para Ana Rolim, diretora executiva da INNI, empresa
que presta consultoria organizacional ao sindicato, entre as etapas
de certificação foi realizado o mapeamento dos processos e definido
os Indicadores de Desempenho,
para poder elaborar do Manual da
Qualidade e Procedimentos, em
conformidades a norma. “Todas as
etapas de implantação foram cumpridas com êxito, passando agora
para a manutenção do padrão, com
atenção para as oportunidades de
aprimoramento”, explica.

“Por meio da renovação do
certificado, o sindicato se
mantém como referência
em qualidade no âmbito
nacional e internacional,
pois se estabelece como
uma instituição que faz um
trabalho profissional, seguindo padrões de qualidade internacionais”.
Fátima Santana
Superintendente do Sinduscon-CE

VISITE AS MAIORES EMPRESAS
DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
E LEVE SUA MENSAGEM.
ANUNCIE NO JORNAL DA CONSTRUÇÃO.
O Jornal da Construção foi criado pelo
Sinduscon-CE para construir um canal de
comunicação entre a indústria da construção e à sociedade e discutir os temas
de relevância para todos nós.
Anuncie aqui e leve sua mensagem para
todos os que fazem este setor ou contribuem de alguma forma para a construção do nosso futuro.

ANUNCIE AQUI

comercial@sindusconce.com.br
(85) 3246-1477
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Artigo Juridico

Nova Lei Anticorrupção: O que é, quais
são seus impactos na Construção Civil
Atualmente sua aplicabilidade
está pendente de regulamentação pelo Poder Executivo que
deverá elaborar Decreto normatizando quanto às condutas éticas e legais das empresas, assim
como do procedimento administrativo a ser adotado em face
destas, regulação essa que segue,
ainda que temporariamente,
pendente de definição.

Multa anticorrupção será aplicada com rigor.

Entrou em vigor em Agosto de
2013 a Lei Federal n.º 12.846, popularmente conhecida como “Lei
anticorrupção”, com a finalidade de
evitar as fraudes públicas no Brasil
mediante multas que podem variar
de 0,1% até 20% do faturamento
anual bruto da empresa.
Essa Lei tem como destinatários
punir não só os agentes públicos facilitadores de tais práticas, mas também as empresas, seus donos e seus
diretores que concorrerem para tal.
Não será mais necessário comprovar a intenção dos dirigentes

“Não será mais necessário comprovar a intenção
dos dirigentes ou donos
de empresas em causar
lesões ao erário, ou provar
o concreto auferimento
de vantagens e benefícios
gerados pelo ato ilícito”.
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ou donos de empresas em causar
lesões ao erário, ou provar o concreto auferimento de vantagens e
benefícios gerados pelo ato ilícito,
bastando para tal a prova cabal da
vinculação com a fraude.

até dois terços, bem como antevê
a formulação de Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
contendo a publicação dos nomes
dos agentes e as respectivas sanções aplicadas.

Além da pesada multa, a nova
Lei prevê, ainda, a possibilidade de perdimento dos bens, dissolução compulsória da pessoa
jurídica, suspensão de suas atividades, além da vedação de recebimento de quaisquer vantagens
atribuídas pelo governo, tais
como subvenções, incentivos ou
subsídios, devendo haver, em todos os casos, a absoluta reparação às lesões geradas.

Além de corrupção stricto sensu,
a nova lei considera ilícitos diversos atos praticados no contexto
de licitações e contratos administrativos. Dai a importância de as
empresas criarem programas efetivos de prevenção.

Importa ressaltar que a Lei n.º
12.846/2013 contempla, ainda,
a celebração de “acordos de leniência”, oportunidade em que as
empresas que colaborarem substancialmente nas investigações
das irregularidades poderão ser
isentadas de certas penas e ter as
respectivas multas reduzidas em

“Importa ressaltar que
a Lei n.º 12.846/2013
contempla, ainda, a celebração de “acordos de
leniência”, oportunidade
em que as empresas que
colaborarem substancialmente nas investigações
das irregularidades poderão ser isentadas de certas
penas e ter as respectivas
multas reduzidas em até
dois terços”.
Por Alexandre Linhares, sócio tributarista da R. Amaral Advogados e
Conselheiro do CARF, e Bruna Brasileiro, advogada especializada em
Licitações da R. Amaral Advogados.

Mercado Imobiliário
De acordo com o vice-presidente de Tecnologia
do Sinduscon-CE, Eugênio
Montenegro, o Seguro Garantia de Obra é uma apólice que garante a entrega
da obra no prazo acordado
com os seus clientes.

Seguro Garantia de Entrega de Obra
Produto chega ao Ceará

Lançado, em 2012, o Seguro Garantia de Entrega de Obra é um produto
desenhado pelo setor da construção
civil, pela própria Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC),
e garantido pela seguradora francesa Essor, com o intuito de que o setor consiga ter uma apólice de seguro que de fato se responsabilize pelo
cumprimento do prazo.
“Os seguros que o mercado de seguros oferece, desde o início do
crédito imobiliário, não se propõem a garantir o prazo da entrega, por isso que vários empreendimentos, mesmo com um seguro
vigente, não tem nenhum tipo de
garantia de cumprimento de prazo. Eles têm outras proposições,
garantir outras questões do contrato, que são de maior pertinência
aos agentes financeiros,” destaca a
coordenadora do Convênio de Seguros da CBIC, Rossana Costa.
Para o vice-presidente de Tecnologia do Sinduscon-CE, Eugênio
Montenegro, à frente da construtora Fibra, a primeira empresa
do Nordeste a contratar o Seguro
Garantia de Obra, a apólice é um
seguro que garante a entrega da
obra no prazo acordado com os
seus clientes. Isto porque, por meio
do seguro, é realizada uma auditoria mensal, que analisa todos os
parâmetros do empreendimento,
não só o andamento físico da obra,
como também questões relacionadas às vendas, ao fluxo de caixa,
a inadimplência e à execução do
cronograma, dentre outras. “Nesse
caso, a sustentabilidade da obra não

Seguro dá garantias as construtoras e compradores.

é do ponto de vista do meio ambiente, mas sim do ponto de vista
técnico e financeiro, para que, mês
a mês, a seguradora possa ter um
relatório que garanta, que até aquele mês auditado, está tudo andando
conforme o combinado, conforme
o previsto,” destaca Montenegro.

“Os seguros que o mercado de seguros oferece,
desde o início do crédito
imobiliário, não se propõem a garantir o prazo
da entrega, por isso que
vários empreendimentos,
mesmo com um seguro
vigente, não tem nenhum
tipo de garantia de cumprimento de prazo”.
Rossana Costa
Coordenadora do Convênio
de Seguros da CBIC
A coordenadora da CBIC acrescenta ainda que o seguro não onera, pois já está projetado para ficar

no custo do mercado, além disso
os construtores que contratarem
os seguro poderão usar o selo em
todos os materiais do empreendimento. “Demonstra o interesse
para entregar no prazo e, se por
acaso acontecer de não entregar,
foram por motivos alheios,” acrescenta Rossana.
Para Montenegro, outro ponto interessante está relacionado ao terreno da obram quando ele é alvo
de permuta. Nestes casos, geralmente, ocorre uma hipoteca de um
imóvel ou terreno que já é da construtora ou feita uma fiança bancária, como uma garantia do valor da
permuta. O Seguro Garantia de
Entrega de Obra também substitui, porque o dono do terreno
tem na apólice de garantia de que
vai receber e no prazo, bem como
“vale ressaltar, que o custo do Seguro Garantia de Obra é mais ou
menos a metade do custo de uma
fiança bancária”, acrescenta.
Entretanto, os consumidores são os
grandes beneficiários, na opinião de
ambos os gestores. “O comprador

final perceberá que a chancela do
Seguro Garantia de Obra, da CBIC,
naquele empreendimento, é mais
uma certeza de que vai correr tudo
bem, porque a seguradora deverá
intervir no empreendimento caso
contrário”, observa Montenegro.
O vice-presidente do SindusconCe destaca ainda que com o intuito de apresentar aos associados
o produto, o sindicato realizou,
no final de junho, uma palestra
ministrada pelo auditor Pedro
Klumb, de uma empresa de consultoria ligada à CBIC, que faz auditoria nas obras, mensalmente.
Para saber mais sobre o seguro,
acesse www.seguroscbic.com.br.

Em poucas palavras
É importante ressaltar que
o custo do Seguro Garantia
de Obra é mais ou menos
a metade do custo de uma
fiança bancária.
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Produtos exclusivos e
desenvolvidos através
de Análise de Mercado

A Parceria entre a Mezzo Planejamento, a Bic
Corretora de Seguros e o SINDUSCON-CE
disponibiliza o Seguro de Vida em Grupo ideal
para sua empresa de Construção Civil.
Você e seus funcionários podem ficar
tranquilos, proporcionamos uma cobertura
completa na medida da sua empresa.

Veja algumas vantangens:
Regulação de Sinistro.
Agilidade nos processos do RH.
12 diferenciais que o mercado não possui.

Para mais informações entre
em contato com a nossa
Central de Atendimento, das
8h00 ás 18h00 pelos telefones:

O maior beneficio do nosso Seguro de
Vida em Grupo, é que ele foi desenvolvido
especialmente para o mercado
de construção civil
Sabemos exatamente o que esse
mercado necessita, e proporcionamos
vantangens e benefícios que outros
planos não oferecem.
oferecem

