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Brasil em Debate traz
a Fortaleza o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso
Fórum de ideias é uma parceria do Sindicato das Construtoras (Sinduscon-CE) e Cooperativa da Construção Civil
do Ceará (Coopercon-CE).
No último dia 29 de setembro, o La
Maison Coliseu foi palco da 3ª edição do “Brasil em Debate”, e contou
com a palestra do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com foco
nas discussões sobre os rumos da
economia e política brasileira. Cerca
de 1.200 pessoas compareceram ao
evento, que é uma parceria do Sin-

dicato das Construtoras (SindusconCE) e Cooperativa da Construção
Civil do Ceará (Coopercon-CE).
O evento contou com a abertura do
presidente da Coopercon-CE, Marcos Novaes e com o presidente do
Sinduscon-CE, André Montenegro
de Holanda. “Acreditamos que somente em um evento como o Brasil
em Debate, podemos nos aprofundar nos rumos que o Brasil está seguindo. Precisamos reforçar o papel
do setor da construção civil perante
o cenário político nacional, por isso

a realização deste evento é feita de
forma estratégica, visando fomentar
novas ações e ideias”, enfatizou André Montenegro de Holanda.
Durante o evento, o presidente do
Sinduscon-CE declarou que é fundamental transformar o programa
‘Minha Casa, Minha Vida’ em uma
política de Estado, e não apenas de
governo. “Há uma demanda reprimida muito grande no Brasil. Temos
um déficit habitacional de 120 mil

unidades, apenas na Região Metropolitana de Fortaleza, demonstrando que o setor deve continuar crescendo. Afinal, há diversas formas
de financiamento disponíveis no
Brasil, atualmente, através de inúmeros bancos. O FGTS está bem,
assim como a caderneta de poupança. Acreditamos que o setor ainda
terá um crescimento significativo no
Brasil”, afirmou.

Na pauta do setor
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Projeto Reconstruir

II Festival Construarte

FHC fala sobre as reformas
durante a 3ª edição do
Brasil em Debate.

Ex-presidente concede
entrevista ao Jornal
da Construção.

Conheça o projeto que
dá nova oportunidade
de vida para engressos
do sistema penal.

Evento já está sendo
estruturado para a sua
segunda edição.
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Uniconstruir oferta qualificação para o setor
Para quem pensa em aproveitar os
últimos meses do ano para colocar
os conhecimentos em dia, especializando-se ou ampliando sua área
de atuação, a Uniconstruir pode
ter o curso certo para você. Para
os próximos meses, a Universidade corporativa do Sinduscon-CE,
traz uma agenda direcionada aos
temas atuais ou relevantes para os
profissionais que atuam no setor.

Buscando incentivar constantemente a discussão em relação à economia e o desenvolvimento do nosso
país, promovemos mais uma edição
do “Brasil em Debate”, em outubro,
com a participação do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso.
Além dele, outros grandes nomes brasileiros também vieram
à Fortaleza, a convite do Sinduscon-CE e da Coopercon-CE, a
exemplo do economista Ricardo
Amorim, do jornalista e cineasta
Arnaldo Jabor e do jornalista e
economista Dony de Nuccio.
Trazemos ainda notícias sobre o
Projeto Reconstruir, que realizamos
em parceria com o Tribunal de Justiça do Ceará, com o intuito de reinserir os egressos do sistema penal e
do qual você também poderá fazer
parte. Há, também, informações sobre a ampliação do valor das incorporações, obras e serviços realizadas
pela indústria da construção civil,
em 2012, segundo dados do IBGE.
Nosso intuito é proporcionar ao
nosso associado o acesso a dados
importante sobre os setor, os desafios e caminhos da política e economia local e nacional, bem como os
principais serviços oferecidos aos
associados ao Sinduscon-CE.
André Montenegro de Holanda
Presidente do Sinduscon-CE
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No final de outubro e começo de
novembro, ocorrerão as aulas da
qualificação em “MSProject 2010”,

com o intuito de preparar os profissionais 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 no
mesmo período, haverá o Curso
de “Logística na Construção Civil”,
realizado em parceria com a Fundação Astef, com vistas a proporcionar aos alunos o conhecimento
dos elementos básicos necessários
ao planejamento que compõe a

base de sustentação da gestão logística em obras civis.
A Uniconstruir é a universidade
corporativa do Sinduscon-CE,
lançada em 2010, com o objetivo
de investir na melhoria constante do profissional da construção
civil, promovendo capacitações
e palestras, em consonância com
os interesses do setor. Para saber
mais informações sobre os cursos
ou realizar a sua inscrição você
pode acessar o site do SindusconCE (www.sindusconce.com.br).

Brasil em Debate
A 4ª edição do “Brasil em Debate” já está com data marcada para
acontecer. O evento ocorrerá no
dia 27 de novembro, com a presença confirmada do renomado
economista Eduardo Giannetti,
cientista político da Universidade
de São Paulo (USP), que discorrerá acerca de previsões e expectativas sobre os rumos do Brasil pós
eleições presidenciais.

O fórum de ideias, promovido pelo
Sinduscon-CE e pela CooperconCE, tem o intuito de trazer grandes
nomes do país para abordar temas
sobre os rumos da economia do
Brasil e já trouxe para Fortaleza o
economista Ricardo Amorim, debatedor do programa Manhattan
Connection, o jornalista e cineasta
Arnaldo Jabor, o jornalista, economista e âncora da GloboNews,

Dony de Nuccio e o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, cientista político, filósofo,
professor universitário, escritor
e político brasileiro tendo sido o
1° presidente do Brasil a ser eleito
para dois mandatos consecutivos.
Mais informações pelos telefones: 3246-1477 / 3433-2277 com
Patrícia Bley.

Conselho de Inovação
Em outubro, a Federação das
Indústrias do Estado do Ceará
(FIEC) criou o seu o Conselho
de Inovação, órgão integrado
por André Montenegro de Holanda, presidente do Sindus-

con-CE e José Sampaio, diretor
do Sindicato da Indústria Metal
Mecânica (Simec). A inovação
tem o intuito de realizar uma assessoria à presidência da FIEC
em temas ligados às tecnologias

construtivas. “Inovação é ordem
da vez atualmente nas novas
construções. Hoje o Sinduscon
apóia e busca novas tecnologias
para melhorar a produtividade
do setor”, enfatizou André.
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Na pauta do setor

FHC é a favor de reformas no novo cenário nacional
Fernando Henrique abriu a palestra na 3ª edição do fórum
“Brasil em Debate” com um
breve histórico sobre os últimos
anos políticos do Brasil. Ele afirmou que o País é um dos grandes
produtores de insumos primários
e ainda falta incentivar a fabricação de produtos manufaturados,
de maior valor agregado.
Segundo FHC, quando havia a
hiperinflação, no início de seu
primeiro mandato, foi realizada
a estabilização da economia, a
partir daí foram implantadas algumas políticas sociais, na educação e saúde, por exemplo. “Até a

grande crise financeira mundial,
em 2007 e 2008, o que havia sido
plantado anteriormente foi mantido”, enfatizou.
Fernando Henrique afirmou que é
necessário acontecer uma série de
reformas para o novo cenário nacional que se apresenta, através de
uma decisão forte dos governantes,
que convença o Congresso Nacional e que tenha apoio da sociedade,
para que as coisas avancem.
“Os efeitos da globalização beneficiaram o Brasil e nos permitiu ter
a ilusão que sem reformas e investimentos poderíamos avançar. Na

verdade, quando se vê a valorização dos produtos primários como
minério e de agricultura no mercado internacional, e a queda relativa do valor dos industrializados,
entende-se como foi possível não
só o Brasil, como todos os países
da América Latina, terminarem
com o pesadelo da dívida externa, produzindo grandes avanços
aqui”, declarou FHC.
Segundo o ex-presidente, o atual
governo está perdendo o controle das políticas econômicas e da
estabilidade, que começou com
a implementação do Plano Real,
em 1994. Mesmo reconhecen-

do que o País não sofre com um
surto inflacionário atual, como
ocorreu no passado, FHC ressalta que existe no País “uma inflação crônica, em nível elevado”.

Em poucas palavras
A 4ª edição do Brasil em Debate acontece dia 27 de novembro, no Buffet La Maison
(salão Cidade), e contará com
a palestra do economista da
USP Eduardo Giannetti.

INOVAÇÃO:
UMA IDEIA QUE DEU CERTO!
É com muita satisfação que anunciamos que
a Impacto está entre as três médias empresas mais
inovadoras do Brasil, de acordo com o Prêmio Finep
de Inovação.
Essa conquista aconteceu graças ao seu apoio, nosso
cliente, parceiro e amigo, que caminha com a gente e
nos inspira a sempre inovar, fazer mais e melhor.

PROTENSÃO

Uma empresa apoiada pela:

SISTEMA DE FÔRMAS
CANTEIROS SUSTENTÁVEIS

i m p a c t o p r o t e n s a o . c o m . b r
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Entrevista

com Fernando Henrique Cardoso
O ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso esteve
em Fortaleza ministrando
palestra na 4ª edição do
Brasil em Debate. FHC declarou ser a favor de uma
ampla reforma política
com a participação efetiva da mídia, população
e presidente. Para ele, é
preciso que essa reformulação seja mais específica
do que global.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso esteve em Fortaleza, para ministrar palestra na
3ª edição do Brasil em Debate.
Em entrevista concedida ao Jornal da Construção, Fernando
Henrique Cardoso avalia que o
país vive um momento em que
é necessário reconquistar a credibilidade nas contas públicas
até que o cenário inflacionário
volte a ser avaliado positivamente. “Os preços da gasolina estão
represados e das tarifas elétricas
distorcidas com empréstimos e
atrasos de ajuste. Mais recentemente se vê que a arrecadação
está em queda e os gastos em
expansão. Se não se mudar este
panorama, a inflação continuará
perturbando o ambiente econômico”, afirma.
FHC foi presidente do Brasil
por dois mandatos consecutivos
(1995-2002), preside atualmente a Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso e é presidente de honra do Diretório
Nacional do PSDB. Está à frente
ainda da Comissão Global sobre
4

“As políticas sociais são necessárias, mas sem
um ímpeto maior no crescimento continuaremos nos arrastando em comparação com os
países desenvolvidos”.
Fernando Henrique Cardoso

Política de Drogas e é um dos
doze membros dos Elders, grupo independente de líderes globais que trabalham juntos pela
paz e os direitos humanos, criado em 2007 por Nelson Mandela. Autor de mais de 40 livros,
em autoria ou co-autoria, seu
livro mais recente é: Pensadores
que inventaram o Brasil. Confira a entrevista:
Durante a sua gestão na Presidência da República, algumas
matérias emblemáticas foram
aprovadas, como o novo Código Civil e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Fala-se também em
outra difícil mudança - a Reforma Política no Brasil. Na sua
avaliação, como é possível fazer
esta reforma no Brasil? Quais

seriam os principais pontos a
serem alterados?
FHC: Qualquer reforma constitucional precisa, primeiro, do
empenho do Presidente. Segundo, da capacidade política para
obter apoio de 3/5 da Câmara e
outro tanto do Senado, em votações repetidas. É, portanto, muito difícil. Se a opinião pública
estiver de acordo com a reforma
e a mídia apoiar, torna-se mais
fácil. Para isso é preciso que as
reformas sejam mais específicas
do que globais. Por exemplo, no
caso da reforma política: propor
a cláusula de barreira (partido
que não obtiver 3% do eleitorado não se representa na Câmara
e não tem acesso ao fundo partidário) e insistir na proibição

das coligações de partidos em
eleições para deputados e vereadores. Isso, com o tempo, reduz
o número de partidos. Terceiro
item: proibir o “marquetismo”
no horário gratuito, levando os
candidatos a se apresentarem
diretamente e a debater com os
demais. Isso reduziria o custo da
campanha e permitiria colocar
um limite baixo na contribuição
de cada empresa e de cada pessoa
(ao que se poderia acrescentar a
proibição de dar recursos a mais
de um candidato ou partido). Só
mais tarde seria possível cogitar
o voto distrital e outras mudanças mais complicadas.
Além da reforma política, há ainda
outras reformas que se discutem,
como a tributária e a trabalhista.
Elas são realmente fundamentais?
O senhor destacaria outras urgências para o País?
FHC: Quanto à reforma trabalhista eu a começaria um ponto
(que já havia sido aprovado pela
Câmara e, infelizmente, o presidente Lula retirou a emenda do
Senado): o acordado (entre sindicatos patronais e de trabalhadores) se sobrepõe ao legislado,
com exceção de matérias atinentes aos direitos sociais fundamentais (férias remuneradas,
13º.salário etc etc). E quanto à
tributária, seria melhor continuar simplificando, cortando
impostos ou reduzindo-os; mas
não apenas para alguns setores,
e sim de forma horizontal e por
um ato unilateral do Executivo. Só mais tarde, quem sabe,
enfrentaríamos a questão mais
delicada: o ICMS. Trata-se de
imposto estadual e os pontos de
vista são muito divergentes.

Entrevista
O seu governo ficou consagrado
pelo controle da inflação e pelo
alcance da estabilidade econômica. Atualmente, o Brasil enfrenta dificuldades no controle
da inflação. O senhor acredita
que a inflação de fato está sendo
um vilão na economia do país?
A estabilidade econômica está
ameaçada ou o cenário deverá
ser passageiro?
FHC: Por enquanto o cenário é
reversível, mas a correção será
dolorosa. Para que se avalie positivamente o cenário inflacionário será preciso reganhar a
confiança, a credibilidade, nas
contas públicas. Há dúvidas sobre as contas da Caixa Econômica, sobre a superexposição
dos empréstimos que o BNDES
fez a entidades públicas e assim
por diante. Ademais os preços
da gasolina estão represados e
das tarifas elétricas distorcidas
com empréstimos e atrasos de
ajuste. Mais recentemente se vê
que a arrecadação está em queda e os gastos em expansão. Se
não se mudar este panorama, a
inflação continuará perturbando
o ambiente econômico.
O Brasil possui indicadores
positivos, como uma das menores taxas de desemprego do
mundo, e a posição de 7ª maior
economia do mundo. Por outro
lado, ocupa a 79ª posição no
IDH. Como o senhor analisa
este paradoxo? O que falta para
que o país encontre o equilíbrio nas diversas áreas de interesse da sociedade?
FHC: Na verdade as taxas de desemprego estão baixas porque
houve queda na proporção demográfica de jovens e também
porque aumentou o nem-nem
(nem empregado, nem buscando emprego). A melhoria do
IDH é tarefa de longo prazo e
está ligada ao crescimento da
economia. As políticas sociais

são necessárias, mas sem um
ímpeto maior no crescimento e
sem políticas de mais igualdade,
continuaremos nos arrastando
nessa área em comparação com
os países desenvolvidos.
Às vésperas de uma eleição no
Brasil, muito tem se debatido a
respeito da privatização de instituições e empresas públicas e de
corrupção. Na sua opinião, este
é o momento de privatizar a Petrobras? Por quê?
FHC: Não creio que seja cabível
privatizar a Petrobras. Este é o
momento para livrá-la das garras
dos partidos e de fazê-la funcionar como uma empresa verdadeiramente pública (que procura

FHC: Na verdade os que falam
em Banco Central independente
estão pensando na autonomia de
ação do BC. O FED americano
não é “independente”, ele é autônomo: para controlar a taxa de
juros e assegurar níveis de emprego (são os mandatos do FED) ele
toma decisões próprias, mas presta contas ao Congresso. No caso
atual brasileiro o BC parece haver
perdido autonomia de gestão, isto
é, o governo passou a pressionar
para baixar a taxa básica de juros
(a SELIC), quando as condições
da economia não permitiam. Desde 1999 BC se tornou autônomo
na prática, embora a definição das
margens de variação da Selic fossem definidas pelo governo, isto é,

cente ao BC, nunca, entretanto de
forma a torna-lo “independente”
do governo, pois isso seria criar,
de fato, um novo poder.

Presidente, ministro da Fazenda,
presidente do BC e seus diretores.
Atualmente, a meta inflacionária é
de 4,5 %, com a aceitação de uma
variação de dois pontos para cima
ou para baixo. Isso se transformou
no governo Dilma, na verdade,
em uma meta quase fixa de 6,5%,
que é alta. É possível, para assegurar maior autonomia, definir a
duração dos mandatos, sujeitar a
aprovação dos diretores do BC ao
Senado (como se faz), e exigir que
a demissão, se ocorrer, seja explicada ao Senado. Estamos longe
de seguir tais requisitos. É conveniente assegurar autonomia cres-

reduzir a inadimplência, como
simplificação jurídica, criação
de títulos com isenção de Imposto de Renda e fortalecimento
de garantias. O senhor acredita
que estas medidas são suficientes para regulação do sistema de
crédito brasileiro? O que mais
deve ser feito?

Que sugestão o senhor daria
para o próximo presidente do
Brasil em relação ao déficit habitacional vivido no país, de aproximadamente 5 7 milhões de habitações?
FHC: Não se trata de matéria de
minha especialidade. Houve medidas positivas nas formas de financiamento. É possível fazer
mais, porém não sou a pessoa indicada para opinar nesta área.
Recentemente, o governo anunciou medidas que deverão facilitar o crédito imobiliário e

“Mais recentemente se vê
que a arrecadação está em
queda e os gastos em expansão. Se não se mudar
este panorama, a inflação
continuará perturbando o
ambiente econômico”.
Fernando Henrique Cardoso

servir ao interesse do povo), com
gestão eficiente, à moda de muitas empresas privadas.
Outro tema discutido atualmente é a respeito do atual programa do Banco Central, de
intervenção no câmbio, o que
tem mantido a moeda brasileira
artificialmente forte por mais
de um ano. Qual seria a melhor
estratégia a ser adotada pelo BC
em relação ao câmbio, de modo
que a economia brasileira se
fortaleça? E qual a sua posição
em relação à proposta de um
Banco Central independente?

FHC: Com a ressalva anterior,
acho que estas medidas vão na
direção correta. A redução da inadimplência, entretanto, depende
mais da melhoria das condições
gerais da economia do que de medidas pontuais.
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Vida nova

Projeto Reconstruir
Oportunizando a inserção de egressos do sistema penal na construção civil

Projeto tem o objetivo de oferecer cidadania ao engresso.

O Projeto Reconstruir é
uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Ceará e o
Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Ceará
(Sinduscon-CE), com o objetivo de oferecer oportunidade de trabalho aos engressos do sistema penal.
Trabalhando de forma anônima
nos canteiros de obras, cerca de
vinte egressos do sistema penal,
já encontraram uma oportunidade de se reinserir na sociedade. A
iniciativa faz parte do Projeto Reconstruir, desenvolvido em parceria entre o Tribunal de Justiça do
Ceará e o Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), com a participação de
oito construtoras, atualmente.
A juíza da 2ª Vara de Execução Penal e corregedora de Presídio, Dra
Luciana Teixeira de Souza, explica
que o projeto nasceu com o intuito
6

de vencer o preconceito e dar uma
oportunidade para que o egresso
possa transformar a sua vida e se
transformar em um cidadão de
bem. “Com esse projeto, esperamos dar essa oportunidade a esses
egressos e colocar a sociedade participando ativamente desse projeto de ressocialização. Dessa forma,
vamos abrindo leques para aquelas pessoas que querem, através
do trabalho, construir uma nova
história. Vamos quebrando os preconceitos de que toda a pessoa que
sai do sistema está estigmatizada
como alguém que precisa ficar
distante. Estamos fazendo um trabalho humanitário, de responsabilidade social, e também em favor
da sociedade, para colaborar com
a diminuição da violência e da reincidência”, analisa a Dra. Luciana.
Com a meta de inserir cem egressos
até julho de 2015, o projeto iniciou
no segundo semestre desse ano, e
funciona da seguinte forma: primeiro o Tribunal de Justiça seleciona
o apenado que já esteja em migramento de condicional ou em regime semi-aberto, que já preencha os

requisitos para inserção no Projeto,
ou seja, “nós, os juízes, faremos uma
análise jurídica do apenado – o seu
histórico e o da natureza do crime,

“Com esse projeto, esperamos dar essa oportunidade a esses egressos e
colocar a sociedade participando ativamente desse
projeto de ressocialização.
Dessa forma, vamos abrindo leques para aquelas
pessoas que querem, através do trabalho, construir
uma nova história.
Luciana Teixeira de Souza
Juíza da 2ª Vara de
Execução Penal
bem como o histórico dele durante
o cumprimento da pena (o comportamento, se possuiu algum tipo de
trabalho ou cometeu outros crimes
durante a execução da pena). Após

essa análise, há a análise psicossocial, realizada pela equipe do Núcleo
de Execução Penal”, explica a corregedora de Presídio. Após estas fases,
o egresso poderá ser indicado para
uma das vagas disponibilizadas pelas construtoras.
A juíza destaca ainda a parceria com
o Sinduscon-CE, “agradeço primeiro ao Sindicato, na pessoa do André
Montenegro de Holanda, que acreditou e apoiou o Projeto, bem como
a cada construtor que procuramos.
Eles foram 100% solícitos, abertos
e sensíveis; até nos surpreendendo.
Esperávamos que a resistência fosse
maior do que de fato se apresentou,
o que demonstra que essa impressão, que muitas pessoas têm, de
que o empresário é frio, distante e
só pensa no lucro, não é bem uma
realidade. Não foi isso que sentimos
durante as visitas para a apresentação do projeto, ninguém questionou
ou achou que estava indo na contramão do que a sociedade queria, ao
contrário todos entenderam a necessidade de participar do processo,
para contribuir com a questão da
violência na sociedade”.
A superintendente do SindusconCE, Larissa Rolim, destaca ainda
que no Sindicato há profissionais
que fazem um acompanhamento
do Projeto junto às construtoras que
aderiram, verificando a evolução do
trabalho. “O Sinduscon-CE demonstra seu comprometimento com o
crescimento da sociedade cearense.
Possuímos um papel social e estamos
atuando nesse sentido.”

Mais informações:
Para solicitar mais informações ou aderir ao Projeto Reconstruir, a construtora associada pode entrar em contato
com o Sindicato, pelo telefone
(85) 3246-1477.

QUEM SERÁ CONSTRUTORA DO ANO?
No dia 28 de novembro você saberá qual é a “Construtora do Ano” de 2014.
Este ano, o Prêmio da Construção, a maior premiação do setor no estado,
divulgará a vencedora somente no evento.
A escolha é feita por auditoria independente e baseada em critérios
objetivos de Gestão e Qualidade, Segurança do Trabalho e Meio
Ambiente. Por isso, todas as finalistas já são vencedoras.
Está curioso para saber quem vai ganhar? Nós também.

PQVC

II Festival Construarte
que também estar “desarnando”
nas oficinas porque gosta muito
de música. “Vim do interior para
passear e resolvi participar da
construção civil. Quero aprender
a tocar zabumba e gosto de cantar
forró pé de serra. Estou achando
tudo maravilhoso”.

Alunos já se preparam nas oficinas

II Festival Construarte acontece no dia 21 de novembro, no Anfiteatro Dragão do Mar.

Há arte em toda parte. Na construção civil, oficinas de teatro,
dança e música têm oportunizado a melhoria da autoestima e das
relações interpessoais para alguns
operários da construção civil que
se preparam para II Festival Construarte, em parceria com o SESI.
O evento, que encantou a todos
em sua primeira edição, realizada
em 2011, já está em fase de organização da segunda, descobrindo
e valorizando os talentos oriundos
dos canteiros de obras.
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“Para tanto, eles participam de
aulas iniciais, de introdução à
arte e, posteriormente, são divididos nas oficinas teatro, música
e dança, conforme o interesse dos
alunos e a suas aptidões,” explica
o arte-educador do SESI, Paulo
Roberto, que atua diretamente na
execução das aulas.
Os alunos destacam que a oportunidade tem sido única. O eletricista Eliezer Batista de Lima,
de 63 anos e apaixonado por música, acredita que tem sido uma

experiência maravilhosa. “Estou
gostando muito do curso. Apesar
da minha idade posso aprender
também, porque pra isso eu tenho 20 anos. Estou compondo e
já tenho quatro partituras prontas. Estava estudando música,
aprendendo a tocar um instrumento e a cantar também. Quero
aprender mais com o meu professor, porque isso aqui é uma
escola, né”.
Mesmo sem saber ler ou escrever,
o servente Joaquim Jose Alves diz

“Para muitos trabalhadores da
construção civil, esta é uma
oportunidade para realizar o sonho de aprender a tocar um instrumento, cantar ou representar.
Eles participam de oficinas e se
preparam para apresentar uma
peça na qual serão os grandes
artistas do espetáculo. Estamos
muito satisfeitos em poder participar desse sonho com eles,”
destaca a vice-presidente de Sustentabilidade do Sinduscon-CE,
Paula Frota.
O II Festival Construarte tem data
marcada para o dia 20 de novembro, no Anfiteatro Dragão do Mar,
quando será apresentado o espetáculo, com aproximadamente 45
minutos de duração, onde será
retratada a história de João Clemêncio, que se mudou de Ipueiras
para a casa de sua tia Joana, em
Fortaleza, após a perda de mais da
metade da colheita de algodão daquele ano.

Mercado

Incorporações
O valor das incorporações, obras e
serviços realizadas pela indústria da
construção civil, registrou a expansão de 10,2%, em 2012, na comparação com o ano anterior. Os dados
são da Pesquisa Anual da Indústria
da Construção (Paic) e foram divulgados no início de setembro, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Em números
absolutos, o valor elevou-se de R$
289,6 bilhões para R$ 336,6 bilhões.
Excluindo-se as incorporações,
o valor das obras e serviços da
construção atingiu R$ 326,1 bilhões, sendo que deste montante
R$ 114,1 bilhões vieram das obras
contratadas por entidades públicas, que representaram 35,0%
do total das construções, participação menor do que a verificada

Dados do IBGE apontam crescimento de 10,2% da construção civil
em 2011 (38,4%). A receita operacional líquida avançou 9,3% em
termos reais entre 2011 (R$ 271,3
bilhões) e 2012 (R$ 312,9 bilhões).
Para o IBGE, em 2012, a indústria
da construção foi influenciada positivamente por diversos fatores relacionados diretamente à dinâmica
do setor, tais quais: maior oferta de
crédito imobiliário, crescimento do
emprego e da renda, incremento no
consumo das famílias e a manutenção da desoneração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
de diversos insumos da construção.
Para o vice-presidente da área
Imobiliária, José Carlos Gama, “o

cenário de incorporações no país
não é homogêneo. Enquanto a região Sudeste vem sofrendo com
um período de redução drástica
do índice de velocidade de vendas,
a região Nordeste, principalmente
o Ceará, vem mantendo uma estabilidade saudável, algo em torno
de 5 a 6% mensal, o que significa
que um produto lançado hoje deverá em 20 a 24 meses ser plenamente comercializado”, destaca.
Neste contexto, José Carlos Gama,
defende ainda que o SindusconCE tem atuado, constantemente,
em diversas frentes, na defesa do
crescimento e melhoria do setor, a

exemplo da retirada dos gargalos
ainda existentes na trajetória de
seus associados, “como a redução
do prazo de aprovação de projetos
- sem perder a rigidez da análise;
aproximação com os cartórios de
registro de imóveis - tentando a
uniformização de procedimentos no processo de incorporação
imobiliária; o projeto Incorporar
- de esclarecimento à população
da importância de adquirir seu
imóvel completamente regularizado; através da Uniconstruir - que
oferece treinamentos aos engenheiros, nos diversos assuntos ligados à melhoria dos processos e
aumento de produtividade”.

Para abrir novos caminhos,
nosso país tem a força do aço Gerdau.
A força da transformação.

O aço da Gerdau tem a força da transformação.
Diminuir distâncias é uma forma de conectar pessoas e gerar mais desenvolvimento. Para criar
novos caminhos, o aço da Gerdau se transforma. Reciclamos milhões de toneladas de sucata
para produzir aço de qualidade, que vai continuar abrindo horizontes para o futuro.

www.gerdau.com

/gerdau

/gerdausa

9

Empresa

Case Gerdau
Gerdau contribui para o
cumprimento no prazo de
execução da obra do Rodoanel de São Paulo por
meio do fornecimento de
produtos prontos para o
uso (telas e treliças).
A obra do trecho leste do rodoanel
de São Paulo (Mario Covas), situado entre os municípios de Ribeirão
Pires e Arujá, possuía o desafio de
ser concluída em um curto espaço de tempo. O trajeto contempla
43,5 km de rodovia em duas pistas de dezesseis metros de largura
cada, cada uma com três faixas e
um acostamento. Mais de um terço
da extensão da rodovia se encontra
sobre pistas elevadas, pontes e viadutos, a maioria localizada em regiões urbanas ou sobre solo de várzea, cruzando os rios Tietê e Guaió.
A Gerdau foi contratada para fornecer o aço empregado na obra, cujo
projeto previa o uso de vergalhão
GG50 para confecção das armaduras a serem utilizadas. Os produtos
foram entregues, conforme previsto no projeto, em barras de 12 metros e, posteriormente, utilizados na
confecção de armaduras em três es-
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pecificações diferentes. Nesse processo, porém, devido às sobras de
pontas de barra após a montagem
de cada uma das especificações de
armaduras, observou-se significativa perda no aproveitamento do aço,
que variou entre 9% e 11%.
A partir do acompanhamento da
obra, a Gerdau propôs aos engenheiros responsáveis pela obra a
substituição do produto que vinha
sendo fornecido (vergalhão GG50
em barras de 12m) pelo vergalhão
GG50 cortado e dobrado. A sugestão foi prontamente aceita, à
medida que resultaria em desperdício zero de produto e pouparia
o trabalho de customização do aço
na própria obra, restando apenas
o posicionamento e amarração da
armadura. Fabricado a partir do
sistema industrializado de corte
e dobra da Gerdau, o vergalhão
GG50 cortado e dobrado é entregue nas quantidades, formatos e
tamanhos necessários para a obra,
de acordo com cada projeto. De
uma forma geral, a solução proporciona reduções de até 15% no gasto
com produtos de aço e aumento de
produtividade de até 70%, eliminando o desperdício e garantindo
qualidade, segurança e agilidade à

obra. Ainda assim, porém, o custo
e tempo demandados para o posicionamento e amarração da armadura recebida colocavam em risco
o cumprimento do prazo.
A partir da observação desse fator, os profissionais da Gerdau
que acompanhavam a evolução
da obra propuseram uma segunda
solução: o fornecimento de telas
e treliças prontas para uso, o que
eliminaria o processo de confecção das três especificações de armaduras utilizadas na construção.
Após comprovada a vantagem da
substituição das armaduras que
vinham sendo confeccionadas na
própria obra por telas e treliças
prontas, mantendo-se as medidas,
diâmetros e espaçamentos indicados no projeto, a substituição
foi aprovada pelos engenheiros
responsáveis, trazendo otimização no desempenho estrutural nas
diversas fases da obra. O beneficio
direto do emprego desses produtos estão relacionados à praticidade executiva, precisão dimensional e menor tempo de execução
com redução no efetivo de mão
de obra, resultando em aumento
direto no índice de produtividade
com redução no custo final.

Além das vantagens econômicas
obtidas, houve também redução
nos prazos e simplificações nos
processos. O emprego de armadura
treliçada soldadas por eletrofusão,
por exemplo, não só garantiu como
também otimizou o desempenho
da solução estrutural, dadas as propriedades geométricas espaciais do
produto, que contribuem para o
processo de consolidação da matriz
estrutural. O emprego de telas e treliças fornecidas em lotes na quantidade e dimensões planejadas, possibilitou vantagem competitiva ao
reduzir prazo na relação de 3 por 1.
Isso foi possível graças ao aumento
direto na produtividade e simplificação no processo de execução.
A solução de fornecimento de aço
proposta pela Gerdau, portanto,
cumpriu o objetivo de contribuir
com o atendimento do prazo de
execução da obra, principal desafio
do projeto. Além disso, outra premissa da construção era não destruir a fauna e flora existentes na
região dos rios, objetivo que se tornou possível de ser atingido devido
ao emprego de materiais de alto desempenho associados à utilização
de tecnologia estrutural e métodos
construtivos apropriados.

Prêmio da Construção
A Festa do Prêmio da Construção acontece no próximo
dia 28 de novembro. Neste
ano, o grande diferencial
será a escolha da “Construtora do Ano”, que será conhecida durante o evento.

Festa do Prêmio da Construção 2014
Construtor do ano será anunciado durante a festa que acontecerá no final de novembro

Celebrando mais um ano de conquistas, o Sindicato da Indústria
da Construção Civil do Ceará
(Sinduscon-CE) promoverá a Festa do Prêmio da Construção 2014,
que reúne empresários e autoridades cearenses, para reconhecer as
ações exercidas em prol do desenvolvimento do setor e homenagear
os grandes nomes que se destacaram em diversas categorias.
Há 13 anos, a Festa marca a entrega
do Prêmio, que em sua 13ª edição
traz os seguintes homenageados: o
presidente da FIEC, Beto Studart,
será agraciado com o troféu Fiec
“Desenvolvimento Setorial”; já
Luciano Scipião, conquistou o troféu Tigre “Tecnologia e Qualidade
na Construção”; a C Rolim Engenharia, com o Projeto Mutirão do
Bem, receberá o troféu CBIC “Responsabilidade Social”; e Manuel
Messias, da Construtora Scopa,
será homenageado com o troféu
Gerdau “Operário do Ano”.
O grande destaque da noite, entretanto, ficará por conta do

Sinduscon-CE promove no dia 28 de novembro, no La Maison Dunas, a Festa da Construção.

anúncio do grande vencedor da
categoria “Construtor do Ano”,
que receberá o troféu Waldyr
Diogo de Siqueira. Os finalistas
são Caltech Engenharia, Diagonal, Dias de Sousa, Fujita, JVS
Engenharia, Magis, Manhattan,
Mota Machado e Rizzato Correia,
o resultado será divulgado durante a Festa do Prêmio.
A mudança do anúncio somente
na hora da Festa faz parte das alterações realizadas na metodologia

de escolha dos agraciados, que foi
reformulada com o intuito de dar
maior clareza, transparência e objetividade aos processos de seleção
da empresa vencedora. 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.

Com data marcada para o próximo dia 28 de novembro, no La
Maison Dunas, a Festa do Prêmio da Construção faz parte do
Programa Qualidade de Vida
na Construção, conduzido pelo
Sindicato, e se destaca como o
maior evento do setor no Estado, ocasião em que o Sinduscon-CE recebe cerca de mil
convidados, dentre autoridades,
jornalistas, formadores de opinião, parceiros, associados e o
empresariado local.
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