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Valorização da mão-de-obra

Panorama positivo da
construção civil nos últimos anos agregou em
qualidade de vida para
os operários do setor. Os
benefícios gerados já podem ser mensurados, refletindo melhorias reais
de renda, com ampliação
do poder aquisitivo e das
condições de trabalho
e moradia.

O bom desempenho do setor da
construção civil desde 2008 tem gerado melhorias significativas para
todos os integrantes da cadeia produtiva. Fomentada pelo crescimento do poder aquisitivo da população
e por projetos de desenvolvimento
da infraestrutura e moradia, como
os Programas de Aceleração do
Crescimento e do Minha Casa Minha Vida, a indústria da construção
ganhou impulso, tendo hoje mais
de 300 canteiros de obra espalhados
pela cidade e empregando mais de
90 mil trabalhadores.

Com a boa fase, foi possível avançar em benefícios para o trabalhador. Segundo o vice-presidente de
Relações Trabalhistas do Sindicato
da Indústria da Construção Civil
(Sinduscon-CE), Fernando Pinto,
a cada ano têm sido concedidos ganhos reais salariais, além de outros
benefícios. “Atualmente, nosso trabalhador já pleiteia estacionamento
nas obras e auxílio combustível, o
que é uma comprovação da melhoria da qualidade de vida do nosso
pessoal”, explica.

Entre benefícios que estão na convenção coletiva do setor, destacase a premiação por assiduidade no
trabalho, que funciona quase como
um 14º salário, explica o vice-presidente. Os trabalhadores que não
tiverem falta, justificada ou não,
no período de seis meses receberão
40% do salário base mensal; quem
não ultrapassar seis ausências, recebe 30% do salário base mensal.
Confira como este e outros benefícios estão mudando a vida de quem
faz a construção civil cearense.

Fórum Brasil em Debate

Posse na CBIC

Mercado de Trabalho

Programa Incorporar

A segunda edição do evento reuniu
Arnaldo Jabor e Dony De Nuccio para
discutir rumos da economia nacional.

Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) empossou seu
novo Conselho de Administração

Setor da construção civil possibilita
crescimento profissional para trabalhadores.

Mais de 170 empreendimentos que
aderiram ao Selo “Juridicamente Perfeito”, do Programa Incorporar.
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Uniconstruir traz novidades
Àqueles que estão em busca de
atualizar ou ampliar os seus conhecimentos no setor da construção civil, podem acessar a relação
de qualificações oferecidas pela
Uniconstruir. A universidade corporativa do Sinduscon-CE disponibiliza uma agenda com cursos
variados e direcionados aos temas
atuais ou relevantes para os profissionais que atuam no setor.

Em agosto, passei a representar o
Ceará no Conselho de Administração da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC).
Estou consciente da responsabilidade de representar os interesses
dos empresários do setor em nosso Estado e espero minimizar ou
excluir os entraves que atrapalham
o crescimento do nosso setor.
O Ceará também está de parabéns pela posse do ex-presidente
do Sinduscon-CE e vice-presidente da FIEC, o cearense Roberto Sérgio à frente da Comissão Permanente de Relações
Trabalhistas (CPRT), responsável por discussões sobre temas
relevantes para o setor.
Destaco o sucesso do segundo
Fórum Brasil em Debate, com
palestras do jornalista e cineasta Arnaldo Jabor e do jornalista,
economista e âncora da GloboNews, Dony de Nuccio. O próximo evento terá como palestrante
Fernando Henrique Cardoso.
Desejamos continuar crescendo e colaborando para o desenvolvimento social. Para tanto,
precisamos estar unidos. Nossa
força se constrói com a participação de todos os associados.
Você é fundamental para construção do nosso Sindicato.
André Montenegro de Holanda
Presidente do Sinduscon-CE
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Para setembro, ocorrerá o curso de
Incorporações Imobiliárias, com
vistas ao aprimoramento e entendimento das normas pertinentes
às incorporações imobiliárias e
discussão de cases, alienação fiduciária e patrimônio de afetação.
Voltado para profissionais que

atuam na área imobiliária, o curso
tem a coordenação acadêmica do
engenheiro Paulo Callado.
Neste mesmo mês, ocorre ainda
o Curso de Projeto de Canteiro
de Obras, voltado para engenheiros, arquitetos, técnicos e outros
profissionais de nível superior das
empresas ligadas ao setor de construção civil do Ceará e estudantes
estagiários dos associados. A qualificação visa proporcionar aos alunos o conhecimento dos elementos
básicos necessários ao Planejamento e Projeto de Canteiros de Obras.
Para agosto, estão programados
os cursos de MSPROJECT 2010,
Planejamento e Controle Físico-

Financeiro de Obras, Aspectos
técnicos e legais do Projeto de Prevenção contra incêndio e Pânico e
Leitura e Interpretação de Projetos
de Engenharia.
Lançada em março de 2010, a
Uniconstruir tem investido na
melhoria constante do profissional da área, promovendo capacitações e palestras, em consonância com os interesses do setor.
Para saber mais informações sobre os cursos você pode acessar o
site do Sinduscon-CE (www.sindusconce.com.br/cursos.php) ou
encaminhar um e-mail para patriciabley@sindusconce.com.br

Construtor do Ano 2014

Durante os meses de agosto a novembro, estarão ocorrendo as visitas
de avaliação a uma obra em andamento das construtoras concorrentes, inscritas no período de 18 a 28
de julho, para a categoria Construtor
do Ano 2014. 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 Waldir Diogo, a ser divulgada e
entregue durante cerimônia oficial,
no dia 28 de novembro. A inovação passa por uma visita técnica a
ser definida 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 foi reformulada
com o intuito de dar maior clareza, transparência e objetividade aos processos de seleção da
empresa vencedora e os critérios
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estabelecidos serão aplicados de
forma igualitária para todos os
participantes. A vencedora terá a
validação técnica da qualidade e
eficiências, recebendo por mérito
a comprovação do padrão de excelência aplicada em suas obras.
A Festa do Prêmio da Construção
é 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 Sinduscon-CE recebe em torno
de mil convidados, dentre autoridades, jornalistas, formadores de
opinião, parceiros, associados e o
empresariado local.

Fórum de ideias
Voltado para empresários
do mercado imobiliário
e sociedade em geral, o
evento tem como objetivo trazer à tona importantes discussões sobre os
rumos da política e economia do País, e colocar
Fortaleza no centro dos
debates nacionais. Até o
final de 2014, estão previstos outros dois fóruns.
O segundo encontro do Brasil em
Debate, fórum de ideias promovido pela Coopercon-CE em parceria com o Sinduscon-CE, aconteceu no dia 06 de agosto, no Lulas
Plazza, reunindo mais de 400 empresários, autoridades e representantes da sociedade civil. O âncora
do programa Conta Corrente, da
Globo News, Dony De Nuccio; e
o jornalista e comentarista Arnaldo Jabor foram os palestrantes do
evento, que discutiu os principais
problemas vivenciados pelo País,
propondo mudanças.
Mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),
Dony De Nuccio apontou que o
Brasil é um país com grande potencial para crescer, mas precisa
conhecer melhor o cenário que
está vivendo. “Os economistas e
analistas estão errando nas previsões de crescimento e inflação
porque estão sendo muito otimistas ao longo dos anos. O problema de errar na previsão do
PIB é que este não pode ser um
dado apenas para constar na mídia, mas é um dado que influencia no orçamento do Governo”.
De Nuccio comparou a administração de um país com o que
acontece dentro das casas dos brasileiros: “Se eu gasto como quem
ganha R$ 20 mil e no final só ganho
R$ 10 mil, eu entro no vermelho. E

Brasil em Debate
Arnaldo Jabor e Dony De Nuccio apontam
soluções para o País durante Brasil em Debate

Patriolino Dias, Marcos Novaes e Arnaldo Jabor durante o segundo encontro Brasil em Debate, promovido pela Coopercon-CE em parceria com o Sinduscon-CE

dade mais rápida que o aumento
da receita e, como os dirigentes de
política econômica superestimam
o crescimento do país, eles acham
que vai vir uma receita que não
vem de fato”, apontou.

“É o Estado que tem que
servir à sociedade, para o
bem da sociedade, e não
o contrário”.
Arnaldo Jabor
Palestrante do evento
é mais ou menos isso que acontece
com as contas públicas: o aumento das despesas cresce em veloci-

Arnaldo Jabor defendeu que problemas históricos do Brasil precisam ser corrigidos, como a noção
errada de que a sociedade precisa servir ao Estado: “É o Estado
que tem que servir à sociedade,
para o bem da sociedade, e não o
contrário. Esta situação em que a
sociedade não tem valor gera em
primeiro lugar certa irresponsabilidade em relação ao Estado. A
sociedade se sente fora do trem
da história”, analisa.
Mais dois encontros acontecerão
até o final deste ano, o próximo
já está com data marcada: dia 29
de setembro, com presença confirmada do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. “Este
é o nosso papel, o de estarmos
preocupados com os desafios que

o Brasil enfrenta na economia,
política e sociedade em geral, por
isso estamos nos reunindo nestes
grandes eventos que trazem para
Fortaleza os debates nacionais”,
afirma Marcos Novaes, presidente da Coopercon-CE.
O Sinduscon, parceiro do evento,
reforçou a relevância do evento:
“É importante discutirmos quais
consequências à mudança na política pode influenciar na construção civil”, afirma Patriolino Dias,
vice-presidente das Relações Institucionais do Sinduscon-CE.

Em poucas palavras
O terceiro evento Brasil em
Debate acontecerá no dia 29
de setembro e terá como palestrante principal o ex-presidente da República Fernando
Henrique Cardoso.
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Nova gestão

Posse na CBIC
empossado à frente da Comissão
Permanente de Relações Trabalhistas (CPRT), da CBIC, durante
solenidade em agosto. A CPRT é
responsável pela análise dos assuntos referentes à política de
relações do trabalho no setor da
construção civil.

Novo Conselho de Administração assume gestão

Novo Conselho de Administração da CBIC

No início de agosto, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC) empossou seu novo Conselho de Administração durante
solenidade para autoridades, membros da diretoria e representantes
de órgãos e entidades do setor produtivo. O evento ocorreu no auditório da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), em Brasília.
Durante a solenidade, o presidente da CBIC, José Carlos Martins,
lembrou da responsabilidade que
é representar os empresários da
Construção, por meio da entidade.
“Quando nos reunimos, em um

“...estarei empenhado em
buscar alternativas que
possibilitem o desenvolvimento da construção civil,
por meio a superação dos
problemas vividos hoje”.
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André Montenegro
Presidente do Sinduscon-CE e
Vice-Presidente da CBIC

evento como este, testemunhamos
a nossa força e reafirmamos o orgulho de sermos construtores. Reafirmamos também a fidelidade ao
espírito empreendedor, aos princípios da livre iniciativa e aos interesses maiores da nação”, ressaltou. A
transmissão de cargo foi realizada
por Adalberto Valadão, que assumiu a presidência da entidade após
a renúncia de Paulo Simão, que esteve à frente da CBIC por onze anos.
Nesta nova gestão, o Ceará passa a
ser representado com a vice-presidência de André Montenegro de
Holanda (presidente do SindusconCE), além da Comissão Permanente
de Relações Trabalhistas (CPRT), liderada por Roberto Sergio Ferreira
(ex-presidente do Sinduscon-CE e
vice-presidente da FIEC).
“A responsabilidade de representar
os interesses da categoria, especialmente dos construtores cearenses,
na pauta de discussões nacional é
grande. Entretanto, estarei empenhado em buscar alternativas que

possibilitem o desenvolvimento da
construção civil, por meio a superação dos problemas vividos hoje,”
destaca o presidente do SindusconCE, André Montenegro.
A nova gestão dará continuidade
ao trabalho já conduzido pela entidade ao longo dos seus 57 anos.
A atuação da CBIC se faz presente nas conquistas voltadas para o
setor, como, por exemplo, a aprovação da Lei 10.931, que revolucionou o mercado imobiliário; o
Programa de Aceleração do Crescimento e o Programa Minha Casa,
Minha Vida; o Projeto Construção
Sustentável; o Projeto Inovação
Tecnológica (PIT); a participação
na formulação da Norma de Desempenho, entre outras ações.

O cearense
Roberto Sérgio
assume CPRT
Ex-presidente do Sinduscon-CE
e vice-presidente da FIEC, o cearense Roberto Sérgio também foi

“Eu acho que é uma grande honra
para o Ceará ter um representante
da nossa terra discutindo os destinos da relação de trabalho no Brasil. Haverá oportunidade de negociação com o Governo Federal
e com o Ministério do Trabalho e
Emprego, dentre outros órgãos, ou
seja, é uma forma da gente estar se
aproximando e batalhando pelos
interesses da construção civil no
Brasil. É um desafio muito grande, mas nós vamos tentar”, destaca
Roberto Sérgio.
Em sua opinião, todos os temas
são possíveis, mas acredita que
os mais relevantes são a luta que
existe desde muito tempo da
sub-empreitada, as cotas de pessoas com deficiência e as cotas
de jovem aprendiz. Roberto Sergio destaca ainda que “o desafio
primeiro será a substituição do
nosso antecessor, que além da excelente performance tem uma experiência ímpar, que é o Antônio
Carlos Mendes, do Rio de Janeiro, que estava lá há 17 anos. Ele
foi a pessoa com quem eu sempre
me identifiquei e aprendi muito
e hoje só muito me honra que eu
esteja lhe substituindo”.
Em conjunto com as Centrais Sindicais, a CPRT trabalha em torno
de uma agenda comum que busca
melhorar as relações de trabalho
no setor; aumentar a formalização; elevar o nível de escolaridade;
incrementar o nível de qualificação dos trabalhadores; impulsionar a produtividade, e fortalecer o
setor na economia nacional.

CooperConCE SindusconCE

Os grandes nomes e as ideias
que podem mudar os rumos do país.
A Coopercon-CE e o Sinduscon-CE promovem no dia 29 de setembro o
terceiro evento Brasil em Debate, desta vez com o ex Presidente do Brasil
Fernando Henrique Cardoso.
O Brasil em Debate é um fórum nacional de ideias, que tem como objetivo
promover encontros e discutir opiniões que podem mudar os rumos do País.
Informe-se e marque presença neste seleto encontro de grandes nomes.
Você não pode faltar.

Palestrante confirmado

Fernando Henrique Cardoso
Ingresso

Valor

Valor promocional

R$ 200,00

Valor primeiro lote

R$ 250,00

Dia 29 de setembro a partir das 10h
Informações: (85) 3433.2277
Inscrições: forumbrasilemdebate.com.br
Realização
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Entrevista

Entrevista com José Carlos Martins
Em entrevista para o Jornal da Construção, o presidente eleito da Câmara
Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), José
Carlos Martins, fala sobre
os rumos da construção
civil e os desafios para
o desenvolvimento do
setor no próximo ano.
Acompanhe a entrevista:

Sobre as linhas de financiamento
para a construção, elas atendem
as necessidades do setor?

Como o Sr. avalia a setor
da construção civil?
José Carlos Martins
O setor da construção civil cresceu muito nos últimos anos. Tivemos um crescimento que, em 10
anos, saímos de pouco mais de um
milhão de empregos formais para
mais de 3,5 milhões; saímos do
crédito imobiliário de R$ 2,3 bilhões para mais de R$ 100 bilhões,
ou seja, nos últimos anos o setor
teve um crescimento muito importante. Só que hoje, temos uma
série de problemas, que estão ligados aos entraves da construção,
para que possamos desenvolver
nossa atividade adequadamente,
que passam por uma legislação
trabalhista totalmente obsoleta;
por órgãos públicos ou cartórios e
prefeituras, que, de alguma forma,
não acompanharam em termos de
estrutura esse crescimento. Isso
nos causa, de certa forma, sérios
problemas. Temos problemas ligados à capacitação, porque o nosso
trabalhador hoje precisa acompanhar o ritmo de modernização do
setor. Enfim, o próprio crescimento do setor da construção gerou
uma série de demandas que nós
temos trabalhado hoje em dia.
Quais serão as principais metas
de trabalho da CBIC?
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José Carlos Martins
Passa muito por isso que eu acabei de falar, focado nos entraves
a gente vê melhorar em muito a

um estudo a respeito da burocracia no custo do imóvel, chegamos
à conclusão que a burocracia pode
chegar até 12% do valor de venda,
e até 50% do prazo de entrega, o
excesso de burocracia, ou seja,
esse trabalho demonstrou o grau
de importância desse ponto, todos
nós sabíamos pelo feeling, mas
não tínhamos quantificado. Hoje
nós estamos com ele quantificado
e a partir dessa quantificação e do
grau de importância de cada uma
das ações estamos buscando uma
ação sobre cada um desses pontos.

“A parte de legislação seja trabalhista ou ambiental e a melhoria tecnológica, esses são os desafios de como nós possamos atender as demandas que existem no setor da construção civil”.
José Carlos Martins
Presidente eleito da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC)

eficiência do setor da construção
civil. Quando eu falo melhorar a
eficiência, eu falo em uma legislação trabalhista mais adequada,
falo em um licenciamento ambiental menos complicado, em
prefeituras mais estruturadas
para atender aos licenciamentos,
falo em uma capacitação melhor
do trabalhador para aumentar
sua produtividade, falo em uma
infraestrutura destravada, onde
eu tenho um maior investimento em PPPs e concessões, falo em
numa gestão do saneamento mais
profissionalizada e em uma gestão mais eficiente para que possa
atender essa vergonha nacional
que é o saneamento básico no
país. Afinal de contas, a palavra
eficiência permeia todas as nossas ações.

Quais são os maiores desafios
para o crescimento do setor?
José Carlos Martins
Os maiores desafios passam exatamente por estes pontos que eu
acabei de citar como nossos focos.
A parte de legislação seja trabalhista ou ambiental e a melhoria
tecnológica, esses são os desafios
de como nós possamos atender as
demandas que existem no setor da
construção civil.
Alguns temas são relevantes para
o setor, neste contexto, como o Sr.
vê a questão da burocracia e qual
será a atuação da CBIC?
José Carlos Martins
Nós encomendamos uma consultoria internacional a Booz&Co

José Carlos Martins
Hoje, se você comparar com o
passado, claro que as linhas de
financiamento estão muito melhores. Só que não quer dizer que
nós não possamos aprimorá-las.
Acho que é uma questão de trabalharmos também nisso, na forma
que possamos melhorar as condições. Por exemplo, temos um problema muito sério no Programa
Minha Casa Minha Vida que é o
intermeio entre o faixa 1 e o faixa
2. Você tem o Faixa 1, que é uma
renda de até R$ 1600,00; se a pessoa ou uma família ganhar mais
que R$ 1600,00, vamos dizer R$
1601,00, sai de uma prestação de
R$ 80,00 para uma prestação de
quase R$ 400,00. Então isso é um
ponto que se deve melhor analisar
para ver como que nós podemos
fazer para que as pessoas possam
adquirir o seu sonho da casa própria.
É muito claro o importante papel da
CBIC no desenvolvimento do Programa Minha Casa Minha Vida,
assim como no processo de desoneração do setor. Esses são apenas alguns dos temas estratégicos em nível nacional que são acompanhados
cotidianamente na Câmara. De que
forma a CBIC atuará pautas nacionais que influenciam diretamente
na construção civil?

Entrevista
José Carlos Martins
De qualquer jeito nós continuamos no acompanhamento do Programa Minha Casa Minha Vida.
Nesse momento, trabalhamos na
melhoria dele. Temos uma ação
muito efetiva em cima dos projetos do PAC também, um trabalho
na parte de construção sustentável, na parte de inovação tecnológica, na parte de relações de
trabalho, na parte de capacitação,
afinal de contas a CBIC atua em
várias frentes. Mas hoje, tem uma
que eu insisto contigo, é o combate à burocracia. Não é possível
mais vivermos como a gente vive:
dependente, pagando o custo disso, atrasando a nossa vida, o custo
de uma estrutura arcaica, que não
atende mais as nossas demandas.
A CBIC, como representante nacional da construção civil, tem se
empenhado em atuar nas mais diversas vertentes que influenciam
no setor. Sabemos das comissões
permanentes de trabalho, que
prestam um papel fundamental
para o setor. Nesta nova gestão,
o Ceará está à frente de uma das
áreas mais complexas, que é de
Relações Trabalhistas. Como o
Sr. vê os desafios da CPRT para os
próximos anos?
José Carlos Martins
Nós consideramos quem sabe o
tema mais relevante dentro do
nosso setor atualmente. Porque o

maior patrimônio que uma construtora tem é o seu trabalhador.
Então, cada vez mais, precisamos
olhar por eles, só que para olhar
por eles é preciso investir em capacitação, é preciso investir em
mecanização, é preciso investir
em melhoria até da educação. Só
que do jeito que vivemos hoje,
com a insegurança gerada, cada
vez mais o empresário pensa se
ele contrata o trabalhador ou se
ele compra uma máquina. Hoje,
temos que ter muito cuidado
quanto a isso, então a relação trabalhista é o ponto mais importante que nós temos hoje.
A relevância do setor para a economia nacional é clara. Contudo,
trata-se de um setor industrial diferenciado, com fortes variações
locais de atuação. À frente da
CBIC, como o Sr. pretende tratar
e temas regionais que afetam o
desenvolvimento setorial?
José Carlos Martins
A construção civil tem essa peculiaridade, ela tem o aspecto atividade: tanto uma empresa pode
estar fazendo uma habitação de
interesse social, como pode estar
fazendo uma habitação de alta
renda, como pode estar fazendo
uma ponte ou uma estrada. Outro aspecto também é a regionalidade. A edificação no Amazonas
não tem nada a ver com a edificação no interior no Rio Grande do

Sul. Então, isso é um tema básico
da nossa gestão, justamente, em
busca das peculiaridades, ou seja,
dos vários interesses que existem
para que a gente possa a partir

sa não tem necessariamente o mesmo problema que uma pequena
empresa. Isso faz parte da nossa
proposta de plataforma de candidatura: o atendimento a essas peculiaridades sejam regionais sejam
setoriais.
Uma maior aproximação com os
Sinduscons é o caminho?
José Carlos Martins
Deixa eu te dizer, não é nem proximidade, a CBIC são os Sinduscons,
são as suas associadas, eles fazem
parte do corpo da CBIC, então são
eles que mandam na CBIC, que fazem a CBIC funcionar. A CBIC no
fundo é uma grande articuladora
dos interesses dos Sinduscons.

“Sabemos muito bem que
o Brasil não terá um crescimento sustentável se
não houver investimento
e metade do investimento é construção civil”.
José Carlos Martins
Presidente eleito da Câmara
Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC)
disso atender da melhor maneira
possível as demandas, sejam elas
regionais ou setoriais, sejam elas do
porte da empresa – isso também é
importante, porque a demanda da
empresa é muitas vezes em função
do seu tamanho. A grande empre-

Quais as perspectivas do setor
da construção civil para os próximos anos?
José Carlos Martins
Para os próximos anos estamos
muito otimistas. Sabemos muito
bem que o Brasil não terá um crescimento sustentável se não houver
investimento e metade do investimento é construção civil. Então não
tem outra forma de se resolver os
problemas sejam sociais, sejam econômicos brasileiros que não passe
pela construção civil. No momento, vive-se uma fase de pessimismo, que não sei até quando vai isso.
Então, nesse instante, nós estamos
muito atentos para o que possa ser
feito a partir desse ambiente, para
que se modifique e o Brasil possa
voltar aos trilhos como se diz.
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Saneamento

Saneamento na Capital
Cagece investe em projetos de ampliação da cobertura de esgoto em Fortaleza

to sanitário de Fortaleza, têm como
finalidade a melhoria da qualidade
dos moradores, além da preservação do meio ambiente, em especial
os recursos hídricos. Isso porque o
sistema de esgoto dá aos esgotos um
tratamento e um destino adequado.

Saiba mais...
Entre as obras em andamento de Fortaleza estão:
Ampliação do SES – CE4
R$ 25.462.949,75
Bairros beneficiados:
Dias Macêdo, Itaperi,
Parangaba e Serrinha.
Prazo previsto para término:
Abril 2015.

A Cagece realiza ampliação das redes de esgoto com ações no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)

Comprometida com a ampliação
da cobertura de esgoto em Fortaleza, desde 2005, a Cagece vem
realizando investimentos importantes como a ampliação das redes
de esgoto e a execução do Macrossistema de Esgoto, atendendo as
sub-bacias do Siqueira e do Cocó.
Dentre as obras em andamento que
contribuem para o aumento da cobertura de esgoto de Fortaleza, estão
quatro ações de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES),
que beneficiarão mais de quinze

bairros da Capital, como Dias Macêdo, Parque Manibura, Cidade dos
Funcionários, Luciano Cavalcante,
Edson Queiroz, Cambeba, Parangaba e Parque Iracema, dentre outros.
Além disso, a Companhia tem
atuado também na ampliação
do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), por meio na
obra da Estação de Tratamento
de Água (ETA) Oeste, com data
prevista para concluir em outubro de 2014, e investimento de
R$ 150.763.438,70.

Com as obras atualmente em andamento, a previsão é que a cobertura de esgoto em Fortaleza saia
dos 57%, registrados atualmente,
para 65% até o final de 2015. Segundo a Assessoria de Comunicação da Cagece, “em 2018, prevê-se
chegar a uma cobertura de 75%
em Fortaleza e a meta da Companhia é de que, até 2023, 100% de
Fortaleza seja atendido com esgotamento sanitário”.
Estas iniciativas, relacionadas à ampliação desse sistema de esgotamen-

VISITE AS MAIORES EMPRESAS
DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
E LEVE SUA MENSAGEM.
ANUNCIE NO JORNAL DA CONSTRUÇÃO.

ANUNCIE AQUI

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

Ampliação do SES – CD1
(meta 1)
R$ 34.219.051,51
Bairros beneficiados:
Parque Manibura, Cocó,
Edson Queiroz, Cambeba
e Cidade dos Funcionários.
Prazo previsto para término:
Abril 2016.
Ampliação do SES – CD2
(meta 1)
R$ 29.408.116,36
Bairros beneficiados:
Salinas, Guararapes,
Edson Queiroz e
Luciano Cavalcante.
Prazo previsto para término:
Abril 2016.
Ampliação do SES – CD3
(meta 1)
R$ 39.821.869,66
Bairros beneficiados:
Cidade dos Funcionários,
Cajazeiras, Parque Iracema
e Barroso.
Prazo previsto para término:
Abril 2016.
Fonte: SES – Sistema de Esgotamento Sanitário
e SAA – Sistema de Abastecimento de Água

Mercado de Trabalho

Mercado de Trabalho
Mesmo com 25 anos de idade, o
assistente administrativo de obra
Pedro Luiz Dias Filho já tem uma
trajetória de sucesso para contar
na construção civil. Funcionário da
MRV Engenharia há aproximadamente três anos, Pedro ingressou no
setor como servente, ganhando um
salário de R$ 577,50. Ao entrar na
empresa, entretanto, buscou direcionar os seus estudos e crescer na
profissão. Realizou cursos de formação em departamento pessoal e
pôde subir para a função que ocupa
hoje, ganhando mais de R$ 1.700,00.
Este, contudo, não é um caso isolado na construção civil. O bom
desempenho do setor, registrado
nos últimos anos, tem gerado melhorias significativas para todos os
integrantes da cadeia produtiva, especialmente para os trabalhadores.
O mestre de obras da Construtora
Marquise, José Alexandre Soares da
Silva, também sabe disso. “O setor
está aquecido e é bom para crescer
profissionalmente, principalmente
nesta empresa, que valoriza muito
a prata da casa”, destaca. Com mais
de 10 anos de atuação na construção, ele ingressou como servente,
passou para encarregado e depois
para a função que ocupa hoje. Para
subir, participou do curso de Leitura e Interpretação de Projetos e
acrescenta “o que eu tenho eu consegui na construção civil – casa,
carro e moto.”
Também da construtora Marquise, o encarregado de obras Luis
Rômulo de Oliveira, que ingressou como servente, destaca que
“na verdade, o curso é importante,
mas o conhecimento você tem que
ter, porque não se adquire assim

Setor possibilita crescimento profissional

Através da qualificação profissional, trabalhadores do setor alcançam melhores cargos nas empresas

rapidamente”. O profissional já
participou dos cursos de Especialização em Pedreiro, Instalações
Hidrossanitárias e Leitura e Interpretação de Projetos e acrescenta:
“dois setores que nunca param:
alimentação e moradia. Isso ai é
certo, meu pai sempre me dizia
isso. Apesar de ser um ramo difícil
de você lidar, é o que mais cresce,
todo mundo quer moradia. Então,
se você pode investir com certeza
vai conseguir crescimento.”
Isto porque, com a boa fase, foi
possível avançar em benefícios
para o trabalhador. Nos últimos
4 anos, a categoria teve média
de 20% de ganhos salariais reais.
“Outros benefícios estão na convenção coletiva do setor, como a
premiação por assiduidade no trabalho, que funciona quase como

um 14º salário”, explica o vice-presidente de Relações Trabalhistas
do Sinduscon-CE, Fernando Pinto. Os trabalhadores que não tiverem falta, justificada ou não, no
período de seis meses receberão
40% do salário base mensal; quem
não ultrapassar seis ausências, recebe 30% do salário base mensal.
A porcentagem vai diminuindo
conforme o trabalhador tenha
mais ausências. Quem ultrapassar
seis faltas em seis meses não recebe o benefício. O valor é pago em
fevereiro e agosto de cada ano.
Outros benefícios, que integram
também o salário dos trabalhadores, têm feito a diferença. Em caso
de afastamentos de até 90 dias por
problema de saúde, por exemplo,
os empregadores garantem que
os trabalhadores recebam a com-

plementação do salário, que não
é pago integralmente pelo INSS.
Além disso, o aperfeiçoamento
constante dos profissionais também é incentivado pelo Sinduscon-CE. Em caso de curso, com
carga horária superior a 60h/aula,
há a possibilidade de acrescentar
5% ao salário.
Com esta realidade, os trabalhadores têm se permitido muitos
sonhos. “Espero me aperfeiçoar e
crescer cada vez mais profissionalmente, contribuindo para o crescimento organizacional da empresa, e poder repassar tudo que
aprendi na MRV para os demais
empregados. Contribuindo assim
para que outros como eu tenham
a oportunidade de crescer profissionalmente”, destaca Pedro Luiz
Dias Filho.
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Programa Incorporar

Selo “Juridicamente Perfeito”
Certificação já registra mais de 175 empreendimentos

e hoje, tem se tornado uma rotina
do mercado – antes de se fazer um
lançamento, já envia a documentação para o Sindicato com o intuito
de solicitar o selo do juridicamente
perfeito”, acrescenta Gama Filho.
Para Patriolino Dias, da construtora Dias de Souza, primeira a
aderir o Programa Incorporar e
que atualmente dispõem do selo
em duas obras, o Parc Victoria e
o Cosmopolitan, “o Programa é
muito importante porque dá mais
transparência e segurança jurídica
para o cliente, em saber que tem
uma obra com registro de incorporação”, complementa.

Registro de
Incorporação

O Selo “Juridicamente Perfeito” tem o objetivo de garantir ao consumidor que o imóvel está legalizado

Com um pouco mais de dois meses de funcionamento, o Programa Incorporar já contabiliza mais
de 175 empreendimentos que
aderiram ao Selo “Juridicamente
Perfeito”, de 48 empresas participantes. A iniciativa do Sindicato
da Indústria da Construção Civil
(Sinduscon-CE) tem o objetivo de
alertar a sociedade, em especial o
consumidor, sobre a importância
de verificar a existência do Registro de Incorporações (RI) antes de
adquirir um imóvel na planta.
O Selo dá a oportunidade aos
consumidores se certificarem que
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Consulte:
www.sindusconce.com.br/ri

o imóvel está legalizado, antes de
adquiri-lo. Ele traz, em destaque,
o número do RI obtido junto a um
dos Cartórios de Registro de Imóveis e tem a logomarca do Sinduscon-CE, que dá ao consumidor
uma garantia de que aquele RI foi
checado pelo Sindicato das Construtoras. Além disso, a entidade
coloca à disposição de todos os interessados a relação de empreendimentos cadastrados no Programa Incorporar, que já possuem o
Selo Juridicamente Perfeito. É só
visitar o site do sindicato www.
sindusconce.com.br/ri.
Outro destaque, na opinião do
diretor de Planejamento do Sinduscon-CE, Gama Filho, é o
engajamento dos corretores de
imóveis. “Estamos com uma receptividade muito boa também
dos corretores de imóveis, o que
é importante, porque eles fazem
esse papel fundamental entre
clientes, incorporadores e construtoras. Eles estão cientes das
duas ferramentas que disponibi-

lizamos para o mercado (o selo e
o site),” acrescenta.
O Programa Incorporar tem a proposta de dar uma maior transparência e segurança ao cliente comprador de imóvel, pois informa quais
os empreendimentos tem segurança jurídica ao comprar o sonho da
casa própria. O Programa reúne
uma série de ações de sensibilização
e divulgação das boas práticas no
mercado imobiliário e para complementar, o Sinduscon-CE irá lançar
uma cartilha ilustrada, voltada para
a sociedade. O documento irá esclarecer o que é o RI e sua importância para o consumidor de imóvel,
com seus direitos e deveres. Ela será
distribuída para a população; em
stands de vendas de imóveis e para
os próprios corretores, bem como
ficará disponível para download no
site do Sindicato.
“No Sinduscon-CE, a nossa percepção é de que o Programa está
sendo um sucesso. São mais 170
empreendimentos imobiliários na
região metropolitana de Fortaleza

A Lei Federal 4.591, de 16.12.1964,
que trata de condomínios e incorporações imobiliárias, possui
regra bastante clara com relação
a lançamentos de unidades em
construção, sempre exigindo o
prévio registro da incorporação
imobiliária (artigo 32).
O registro da Incorporação traz
inúmeras vantagens ao comprador
e ao empreendimento como um
todo e garante que o contrato de
aquisição pelo comprador também
seja registrável. O registro deste
contrato lhe dará garantia de que
sua aquisição será conhecida e respeitada por todos, já que este documento fica à disposição de consulta
pública no Cartório. É por isso que
o comprador deve certificar-se de
que a Incorporação está devidamente registrada antes de comprar
um imóvel, exigindo que lhe seja
apresentada a respectiva certidão
expedida pelo Cartório de Registro
de Imóveis, seja pela construtora,
incorporadora, imobiliária ou corretor de imóveis.

Artigo Jurídico

A banalização do Boletim de Ocorrência
Após a ocorrência de um crime,
cabe ao Estado, por meio da Polícia Civil, realizar as diligências
necessárias no sentido de apurar o
responsável pela conduta, identificando o criminoso e reunindo as
provas necessárias para sua futura
condenação.
Todavia, para que a autoridade
policial inicie um procedimento
investigatório é preciso que tome
conhecimento acerca da conduta
criminosa. Nesse sentido, o Boletim de Ocorrência tem papel importante. Embora não seja forma
técnica de se iniciar o inquérito policial, o BO serve como instrumento utilizado para registrar a notícia
do crime, narrando os fatos que deverão ser posteriormente apurados
pela autoridade policial.
Entretanto, o que se observa atualmente é a banalização do uso do
Boletim de Ocorrência. O BO passou a ser utilizado como narrativa
de fatos não criminais, documentando situações que na maioria
das vezes não dizem respeito à
atividade policial. Destarte, diariamente as delegacias recebem
diversas pessoas em busca da elaboração de boletins de ocorrência
em face de perda de documentos,
colisão entre veículos, descumprimento de acordos, dentre outros.
Ressalta-se que na maioria desses
casos o documento poderia ser
evitado, já que se trata de mera
declaração unilateral, sem poder
probatório absoluto.
O aumento dessa demanda tem
o condão de gerar algumas consequências graves ao combate da
criminalidade e ao serviço prestado pela Polícia Judiciária.
Em primeiro lugar, a superlotação
das delegacias prejudica a prestação de um serviço de qualidade

O Boletim de Ocorrência não garante a instauração de um inquérito policial para averiguação de um fato ocorrido

por parte dos servidores. A precária estrutura de atendimento, seja
em termos físicos, seja em termos
de quantidade de pessoal, não
consegue absorver a demanda,
fazendo com que o cidadão tenha
que passar horas aguardando para
registrar o fato criminoso. Isso faz
com que várias pessoas acabem
desestimuladas a comparecer à autoridade policial para comunicar a
ocorrência do fato criminoso.
Essa atitude é reforçada negativamente por outros dois aspectos: o
crescimento da violência, que se
tornou fato normal na sociedade
moderna, e a descrença na eficácia
das investigações policiais e punição dos acusados.
A crescente onda da criminalidade faz com que furtos e assaltos de
pequenos objetos como celulares,
acabem sendo tratados com uma
normalidade assustadora. Além
do mais, tais crimes dificilmente são solucionados. Com isso, o
cidadão não se vê estimulado a
comparecer à delegacia para re-

gistrar o ocorrido, uma vez que
não encontra o amparo necessário
para ter seu caso resolvido.
Portanto, o crescente número de
BO’s não criminais, aliado à precariedade de funcionamento encontrada em muitas delegacias,
gera a banalização do boletim de
ocorrência, fazendo com que este
sirva principalmente como base
para estatísticas de criminalidade, e não como o início da persecução criminal.
Ora, o excessivo número de informações levadas à autoridade policial, sendo a maioria não criminal,
aliado ao grande volume de trabalho já existente faz com que dificilmente uma notícia apresentada por
meio de boletim de ocorrência seja
investigada com a devida atenção.
Ou seja, o simples registro de um
boletim de ocorrência não garante a instauração de um inquérito
policial para a averiguação do
fato delituoso. Assim, muitas vezes para que o fato seja apurado,

é preciso apresentar uma notícia
crime formal, em forma de petição direcionada ao delegado da
unidade policial, contendo a narrativa dos fatos, com todas as suas
circunstâncias.
Destarte, ante a ineficácia do boletim de ocorrência como forma de
início da investigação criminal, o
requerimento do ofendido apresenta-se como principal alternativa para a deflagração do inquérito
policial, possibilitando uma resposta da autoridade competente.
É preciso, portanto, que se busque
uma solução para que o boletim
de ocorrência não perca sua eficácia como instrumento de ciência à
autoridade policial competente da
ocorrência de infrações criminosas, evitando assim que tal documento passe a ser mero registro de
situações não criminosas.
Victor Jorge
OAB/CE 24.512 - advogado do
Núcleo Criminal de Cleto Gomes
– Advogados Associados
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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

