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EDITORIAL

A CONSTRUÇÃO E O FUTURO
Neste início de ano, demos um
importante passo para que o Ceará
seja uma referência em inovação,
trazendo o Inovacon, que é o Programa de Inovação da Construção

Civil, para dentro do Sinduscon. O
objetivo do Programa é questionar,
conhecer e implementar tecnologias
inovadoras na busca da melhoria de
desempenho da cadeia produtiva.

O êxito de nossa atuação
e de nossos associados
é fruto de trabalho,
competência, diálogo,
proatividade e união.

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

Acreditamos que é possível mudar
o modelo atual de construção, tanto
com inovações tecnológicas quanto
com o uso de novos materiais.
O desafio de crescer, quando já
somos referência nacional, é grande.
Ainda mais em um cenário econômico que exige mais esforço, coragem,
planejamento e dedicação de cada
um de nós. Somos incansáveis na
dedicação ao setor da construção
civil. Nos últimos anos, nosso setor
cresceu e contribuiu demasiadamente para o desenvolvimento da economia, trabalhou para as melhorias de
infraestrutura e a prosperidade das
cidades, potencializou o bem-estar
dos cidadãos, intensificou a geração
de emprego e renda.
O êxito de nossa atuação e de
nossos associados é fruto de trabalho, competência, diálogo, proatividade e união. Hoje nossa convicção
está mais forte: a de que nosso país
precisa de diálogo e reengenharia
e que nosso setor precisa de inovação para avançar e que estamos de
prontidão para contribuir com as melhorias que forem necessárias.
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FGTS: IMÓVEIS TEM
VALORES ELEVADOS

ADIT JURIS 2017

COMISSÃO DE OBRAS
PÚBLICAS

O Ministério das Cidades alterou
instrução normativa que regulamenta o programa Pró-Cotista, do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), para adequar os limites de
contratação da linha aos preços máximos de aquisição de imóveis com
recursos do fundo. Em novembro de
2016, o Conselho Monetário Nacional
(CMN) autorizou que o valor máximo
de imóveis financiados pelo FGTS
deixasse de ser R$ 650 mil para R$
800 mil – com algumas exceções,
pois Minas Gerais, Rio de Janeiro,
São Paulo e o Distrito Federal tinham
valor de R$ 950 mil aprovados pelo
Governo Federal. A instrução normativa publicada no Diário Oficial de 23
de janeiro determina, ainda, que os
contratos prevejam a amortização
das operações de forma que, em
cada pagamento, sejam liquidadas
as prestações e os juros. As operações que tenham sido contratadas
até 31 de janeiro poderão ser finalizadas até 31 de março com as condições vigentes anteriormente.

A ADIT Brasil – Associação para
o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil – realizará o ADIT Juris
2017, mais importante Seminário do
país voltado aos setores Jurídico e
Imobiliário. A 6ª edição acontecerá no
Novotel, no Rio de Janeiro (RJ), nos
dias 20 e 21 de março. O evento reúne anualmente os principais players
do mercado imobiliário, escritórios
jurídicos e advogados atuantes nestes segmentos para discutir temas
de vanguarda, esclarecer dúvidas e
buscar soluções para questões que,
na maioria das vezes, ainda não estão previstas na legislação nacional,
proporcionando assim, segurança
jurídica aos setores. Entre os conteúdos que serão abordados estão “Estruturação jurídica para exploração
imobiliária de grandes áreas/terrenos
para loteamentos e comunidades planejadas”, “Questões condominiais
controvertidas nos empreendimentos
imobiliários”, entre outros. Para informações e inscrições, acesse o site:
www.adit.com.br/aditjuris/.

Mensalmente, são realizadas
as reuniões da Comissão de Obras
Públicas (COP), sempre às terceiras
terças-feiras de cada mês. Todos os
associados que atuam neste segmento são convidados a participar destes
encontros, para terem acesso a informações estratégicas, e apresentarem
suas demandas. A COP foi criada pelo
Sinduscon-CE para agrupar as empresas deste setor, obtendo um grupo
de associados mais coeso e competitivo. A comissão tem se aprofundado
nas especificidades do setor, para
buscar as melhores soluções para
as empresas, e, consequentemente,
para o principal beneficiado com o
produto final – a sociedade. Para isso,
atua em três dimensões: compras,
jurídico e relações públicas. O grupo
entende que existem desafios específicos em obras públicas, a exemplo
da fiscalização externa e interna, que
existe para garantir que o produto e
o projeto sejam 100% compliance, ou
seja, estejam conforme previsto nas
cláusulas contratuais.

`

ASSOCIADO EM FOCO:
APOIO DO SINDUSCON-CE NO PROCESSO
DE REGISTRO CARTORÁRIO

É evidente que a forte burocracia enfrentada pelas empresas de
construção civil junto aos órgãos públicos, instituições financeiras e cartórios, vem trazendo prejuízos significativos, tanto no aspecto financeiro
como no tempo dispendido para a
entrega das obras.
Recentemente, a JVS Engenharia enfrentou um problema de liberação de um dos contratos de financiamento junto ao cartório de Registro
de Imóveis (CRI) da 4ª zona, quando

este elencava, a cada mês, pendências novas, e já estava na 4ª lista de
solicitações do mesmo processo para
efetuar o registro cartorário.
Na oportunidade, a empresa recorreu ao apoio da área imobiliária do
Sinduscon-CE, representada pelo vice-presidente, José Carlos Gama e o
diretor de Proteção ao Meio Ambiente, Ricardo Miranda; demanda que foi
prontamente atendida, por meio de
auxílio na interpretação e questionamento das pendências, visita de re-

presentantes do Sinduscon-CE ao
CRI, juntamente com um representante da JVS Engenharia, para uma solução conjunta.
Em pouco dias, as pendências
foram reanalisadas, sanadas e o contrato liberado. Desta forma, a JVS
Engenharia, através de seu administrador Jansen Valente, agradece o
providencial apoio e recomenda aos
demais associados a buscar os serviços eficientes que o Sinduscon-CE
disponibiliza a todos nós.

3

ENTREVISTA

INOVACON É O BRAÇO TECNOLÓGICO
DO SINDICATO DAS CONSTRUTORAS
PROGRAMA ATUA NA BUSCA POR
CONSTRUÇÕES COM NOVAS TECNOLOGIAS

Roberto costa lima

Cláudio barreira

Reginaldo Parente

presidente inovacon

conselheiro inovacon

conselheiro inovacon

Trazer as melhores tecnologias
aplicadas no Brasil, em termos de
construção civil, para o Ceará. Essa
é uma das missões do Programa de
Inovação da Indústria da Construção
Civil (Inovacon). Após cinco anos atuando junto à Cooperativa da Construção Civil do Estado do Ceará (Coopercon-CE), o programa passa a ser
o braço tecnológico do Sindicato das
Construtoras (Sinduscon-CE).
Fundado em 1998, seu principal
objetivo é questionar, conhecer e implementar tecnologias inovadoras na
busca da melhoria de desempenho
da cadeia produtiva. Ao longo de 18
anos, capacitou e treinou mais de
400 pessoas, beneficiando em torno
de 80 empresas. Sua atuação é marcada pela realização de cursos e palestras, desenvolvimento de projetos
para o setor, com destaque para o
benchmarking, publicação de manuais, e visitas técnicas às obras das
empresas participantes.
Para falar um pouco da história,
apresentar os novos projetos e a proposta do Programa para este ano, o
Jornal da Construção conversou com
os membros do Conselho do Inovacon: Roberto Costa Lima, Cláudio
Barreira e Reginaldo Parente

4

Jornal da Construção (JC): O que
representa, para a construção civil,
a chegada do Inovacon ao Sinduscon-CE?

JC: Como será essa parceria com o
Sinduscon? Vocês já têm um calendário de reuniões prévio?

INOVACON: Existe uma forte identida-

das as quintas-feiras, de 08h às 10h.
Temos um calendário anual dos encontros, alguns serão na sede do Sinduscon, outros serão em canteiros das
obras que acompanhamos. Os temas
que serão tratados em 2017 são resultado do planejamento estratégico definido pelo conselho e alguns membros
da gestão. Vamos abordar assuntos
como: inovação, BIM, projetos, produtividade, normas de desempenho,
melhores práticas, entre outros.

de do nosso trabalho com o dia a dia
do Sinduscon, e essa foi uma das
razões que estimulou a nossa vinda.
No passado, o grupo Inovacon era
informal e, com a necessidade de
formalização, a maneira mais fácil
seria montar uma cooperativa. Como
um dos nossos membros tinha acabado de assumir a Coopercon, isso
facilitou a nossa entrada lá. Com o
passar do tempo, percebemos a necessidade de crescimento, que se
uniu ao mote da nova gestão do Sinduscon para os próximos anos, que
é de inovação. Essa temática tem
muita relação com o Inovacon, porque o nosso propósito é trazer inovação para as empresas de construção
civil do Ceará. Atualmente, o nosso
grupo conta com a participação de
25 engenheiros. Fazer parte do Sinduscon-CE vai nos proporcionar uma
força maior de trabalho.

INOVACON: O nosso grupo se reúne to-

JC: Sabemos que a inovação exerce
papel fundamental para a sobrevivência das empresas. Como as
construtoras cearenses podem aplicar novas tecnologias nesse momento em que o país tenta superar
a recessão econômica?
INOVACON: Esse

é o melhor momento
para aprofundar os nossos estudos

em inovação. Nos momentos de crise, onde as dificuldades de venda e
a necessidade de redução de custos
são maiores, a saída é descobrir novas maneiras de fazer, mais econômicas e produtivas. A crise é um fato e
nós só vamos superar se soubermos
nos reinventar. Temos exemplos em
diversos países, que após grandes
guerras e caos é que surgiram as
inovações, novas metodologias e o
país voltou a crescer. Esse é o nosso
objetivo: plantar novas metodologias
para que as construtoras do Ceará
consigam dar um salto na qualidade,
e assim superar essa fase.

JC: Como vocês veem o investimen-

to das empresas cearenses nessa
área de Planejamento e Desenvolvimento de novas tecnologias?

INOVACON:

O Inovacon vem para suprir essa carência. Se você fosse individualmente montar, dentro de cada
empresa, um grupo de trabalho para
desenvolvimento de tecnologias, o
chamado P&D, isso seria quase impossível, até mesmo pelo porte e tamanho do nosso mercado. Quando
nos unimos, diluímos esses custos,

porque compartilhamos os resultados
e, dessa forma, todo mundo evolui
junto. Nós precisamos ser multiplicadores dentro das nossas empresas.
Se hoje o nosso grupo possui 25 profissionais, então cada um deles vai
levar conhecimento para a sua respectiva empresa.

como o “Guia sobre a Norma de
Desempenho ABNT NBR 15.575”;
a cartilha de bolso “O Estudo da
Agressividade do Ar”, entre outros.
Em 2017, existe alguma previsão de
lançamento?

JC:

ção pronta para ser lançada provavelmente no mês de março. Por meio
dos grupos de trabalho, surgirão produtos que serão compartilhados com
a cadeia produtiva da construção civil.
Queremos reforçar que a forma como a
diretoria e o presidente André Montenegro de Holanda abraçaram de imediato
a ideia nos dá a certeza de que essa

Em 2016, o Sinduscon-CE promoveu um grande evento de inovação, o InovaConstruir Experience.
Como vocês avaliam esta iniciativa?

INOVACON: O evento mexeu com o Ce-

ará. Ver um prédio de 57 andares que
foi erguido em 19 dias só nos mostra
o quão atrás nós estamos e nos estimula também a procurar novos métodos. Não que amanhã ou no próximo
mês nós vamos conseguir a mesma
coisa, mas vai nos incentivar a construir com menor custo, maior rapidez
e, principalmente, mais qualidade. O
evento tem que se consolidar no calendário anual.

JC: O Inovacon lançou em 2016, em
parceria com o Sinduscon-CE e a
Coopercon, diversas publicações,

INOVACON: Sim, já temos uma publica-

parceria vai render bons frutos.

IMOBILIÁRIA

NOVOS SERVIÇOS
RESULTARÃO EM
MENOs BUROCRACIA
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
A PARTIR DE AGORA, ALVARÁ DE
CONSTRUÇÃO REGULAR PODE SER
EXPEDIDO EM ATÉ 48 HORAS
No início de janeiro, foram lançadas três novas ferramentas que resultarão em menos burocracia para a
indústria da construção civil. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente (Seuma) apresentou no dia
10, em evento na FIEC, as novidades
para os empresários do setor: o Alvará de Construção Regular Online, a
Licença Ambiental Simplificada para
Construção Civil, e a Certificação Ambiental Fator Verde.
Um dia antes do lançamento oficial, a titular da Seuma, Águeda Muniz, participou da reunião da Comissão da Indústria Imobiliária (CII) no
Sindicato das Construtoras (Sinduscon-CE), para apresentar as novidades aos associados, que, inclusive,
deram sugestão de aperfeiçoamento
do sistema. “Estas novas ferramentas
são uma resposta às demandas do
setor, e nós ficamos felizes em ver os
avanços que têm sido dados em prol
da desburocratização e, consequentemente, do desenvolvimento da nossa cidade”, afirma André Montenegro
de Holanda.

Alvará de Construção Regular Online
O documento, que demorava
no processo físico em média 51 dias,
caso não se registrasse alguma notificação, poderá ser expedido em até
48 horas, desde que a atividade/porte
do empreendimento estejam adequados à via e o requerente apresente
todas as informações e documentos
solicitados no momento do cadastro
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da nova edificação. Os dados são
totalmente analisados pelo sistema,
automaticamente, de acordo com a
legislação vigente no município.
“O serviço completamente automatizado é inédito no Brasil, entre
as capitais e grandes cidades: algumas possuem o Alvará de Construção
Online para residências unifamiliares
ou pequenos estabelecimentos de
comércio e/ou serviços, que já foi
implantado pela gestão municipal de
Fortaleza. Contudo, o mais comum é
que o recebimento ocorra de maneira online, mas o processo seja analisado por um técnico, o que resulta
em um tempo de espera bem maior
e não assegura a impessoalidade do
procedimento, um dos princípios da
administração pública”, afirma Águeda Muniz, titular da Seuma.

Certificação Ambiental Fator Verde
O selo possibilitará que o Município seja certificador de construções
sustentáveis com o objetivo de alcançar índices de sustentabilidade de
construções e uma melhoria na qualidade de vida urbana.
O Fator Verde será concedido
pela Prefeitura em quatro dimensões:
bronze, prata, ouro e diamante. A
avaliação será realizada segundo 45
critérios, sendo 12 obrigatórios e 33
opcionais, distribuídos em seis fatores: Cidade Sustentável, Hídrico,
Ambiente Saudável, Energético, Materiais e Resíduos e Social. Entre os
aspectos a serem analisados para

a concessão da certificação estão o
acesso ao transporte público, gentilezas urbanas, iluminação natural e
captação de águas pluviais.
A certificação é opcional e aplicável aos projetos de novas construções
e grandes reformas, sejam de uso residencial, comercial, misto ou institucional, no setor público ou privado.
“O Fator Verde servirá, primordialmente, à redução dos processos
de degradação dos recursos naturais, servindo como ferramenta para
o Licenciamento Ambiental de Fortaleza. A certificação representa um
importante passo para que ações de
sustentabilidade sejam ampliadas
e concretizadas em nossa Cidade”,
destaca Águeda Muniz.

Licença Ambiental Simplificada
Com mais essa nova ferramenta, o sistema já contabiliza 16 novos
instrumentos acessíveis e inclusivos
para a população. O licenciamento
simplificado para obras ou empreendimentos da construção civil consiste no procedimento administrativo no
qual o órgão ambiental aprova, em
única fase, a localização e a instalação de obra ou empreendimento de
médio porte (acima de 15.000,00m²
(quinze mil metros quadrados) e menor ou igual a 40.000,00m2 (quarenta
mil metros quadrados) de área total
construída), salvo os casos previstos no art. 5º da Lei Complementar
208/2015.
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No processo físico, o Licenciamento Ambiental Simplificado para
Construção Civil podia chegar a uma
média de 44 dias úteis quando não
houvesse notificação. A partir de
agora, o documento será emitido em
até 48 horas.
No Programa Fortaleza Online,
as autorizações e licenças são expedidas de forma imediata e gratuita,
ou quando há necessidade de pagamento de taxas em até 48 horas.
Estão à disposição do cidadão os
serviços de Consulta de Adequabilidade Locacional, Aprovação ou
Isenção de Plano de Gerenciamento de Resíduos, Isenção de Licença
Ambiental para Atividades de Baixo
Risco, Alvará de Construção Automático, Licença Sanitária para Atividades de Baixo Risco, Alvará de
Funcionamento para Atividades de
Baixo Risco, Certificado de Inspeção
Predial e Isenção de Licença Ambiental para a Construção Civil.
Os serviços estão disponíveis
no canal da Seuma na Internet:
https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/
“Queremos que Fortaleza seja a
cidade mais desburocratizada do
Brasil”, afirma Roberto Cláudio
O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, afirmou, durante o lançamento, que este é um incentivo novo
e importantíssimo para a indústria da
construção civil. “Não estamos flexibilizando nenhuma lei, nós estamos

apenas reduzindo o risco de corrupção, simplificando os procedimentos,
tornando as coisas mais claras, transparentes, sistematizadas, e, com isso,
ganhando tempo e dando oportunidade ao empreendimento”.
O lançamento destas ferramentas, segundo Roberto Cláudio, faz parte de um plano para tornar Fortaleza a
cidade mais desburocratizada do Brasil. “Isso é possível e está a caminho.
Estas ações são exemplo disso”, diz.
Segundo o prefeito, a atual gestão tem trabalhado em quatro frentes
para tornar a capital mais competitiva
na perspectiva pública, tanto para os
negócios que já existem, quanto para
a atração de novos investimentos. São
estas: política de incentivos, política
de arranjos público-privados, política
de capacitação para o trabalho, política de desburocratização.
“Em grande parte, isso envolve
os empreendimentos imobiliários da
construção civil, que na verdade é a
indústria mais importante de Fortaleza,
a que mais gera emprego e renda, a
que mais gera arrecadação, e é uma
indústria que tem uma relação muito
próxima com a cidade”, acrescenta.
Roberto Cláudio destacou ainda
que não existe cidade de futuro se
não tiver economia, se não tiver receita. “E essas receitas não caem do
céu, principalmente com a crise, mas
dependem de uma economia estimulada, pujante, desburocratizada, para
que as receitas possam ser captadas
e aumentadas”, conclui.

Passo a passo para obtenção do
Alvará de Construção Regular:
1) Realizar o cadastro dos responsáveis técnicos pela
obra e do empreendedor no Fortaleza Online;
2) Consulta de Adequabilidade Locacional – sistema
gratuito e automatizado que avalia a legislação e
verifica se atividade/porte do empreendimento são
adequados à via. Resultado é imediato e a Consulta
pode ser realizada de maneira independente ainda
em fase de elaboração dos projetos ou planejamento
do local do novo negócio;
3) Enumeração dos responsáveis por cada etapa da
obra/edificação;
4) Dados da edificação – são analisados pelo sistema
de forma totalmente automatizada e impessoal;
5) Upload/inserção da documentação no sistema;
6) Validação por e-mail junto da responsabilidade
técnica que concerne a cada etapa/projeto da obra;
7) Pagamento do boleto pelo requerente;
8) Emissão do alvará, após a compensação, que ocorre
em até 48h.

INSTITUCIONAL

INOVAR PARA
PROGREDIR
ELEITA PARA O TRIÊNIO 2017-2019,
DIRETORIA DO SINDUSCON-CE TERÁ
GRANDES DESAFIOS À FRENTE
A diretoria eleita para a gestão
2017-2019 do Sinduscon-CE tomou
posse no dia 26 de janeiro. A solenidade aconteceu no auditório Waldyr
Diogo, térreo da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), com
a presença de empresários, políticos,
engenheiros, diretores do Sistema
FIEC e representantes do Banco do
Brasil e Caixa Econômica.
Na ocasião, o presidente André
Montenegro de Holanda, eleito para
o 2º mandato, fez um balanço das
conquistas obtidas no período 20142016 e projetou os principais desafios
a cumprir. “Os últimos três anos foram intensos, com grandes desafios,
principalmente pelo contexto econômico que o país vem enfrentando, e
que ainda nos trazem frutos amargos.
Mas, apesar de tudo, temos certeza
de que construímos um legado importante nesta primeira gestão”, destacou Montenegro.
Por motivo de viagem, o governador Camilo Santana não pôde comparecer à solenidade, mas enviou
mensagem. “Que o Sinduscon, que
representa a importante atividade
econômica da Construção Civil, continue sendo protagonista no processo
de desenvolvimento do nosso estado.
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São 75 anos de uma rica história que
conta com a nossa admiração e respeito. O Governo tem trabalhado para
retomar o caminho do crescimento. A
construção civil tem relevante papel
nesse processo. Tenham no Governo
do Estado um parceiro de todas as
horas”, enfatizou.
O presidente da FIEC, Beto Studart, não esteve presente mas também
encaminhou uma mensagem. Segundo ele, André Montenegro é um grande
companheiro de lutas. “Minha relação
com o Sinduscon é bastante estreita.
A construção civil é o segmento que
escolhi para seguir minhas atividades
empresariais produtivas. É motivante
vivenciar o quanto o nosso setor cresce
na atenção a questões importantes da
sociedade ligadas ao desenvolvimento
e a sustentabilidade, e também como
estamos atentos às novas tecnologias
e em novas técnicas para construções
sustentáveis”, atesta.
O vice-presidente da FIEC, Alexandre Pereira, representou o presidente da FIEC, Beto Studart, na
cerimônia de posse. “Admiro esse
Sindicato não só por gerar riqueza para nosso estado, mas por ser
um sindicato que sempre se renova
e que dá exemplo nas suas ações
corporativas e na atuação junto aos

trabalhadores. E também tem sido
exemplo na CNI. Continue contando
com a FIEC e com muita animação
para superar a crise”, reconhece.
Eleita em dezembro de 2016, a
chapa única “Inovar para Progredir”
ficará à frente da entidade pelo próximo triênio. Após o primeiro mandato
à frente da presidência, André Montenegro de Holanda destaca que um
novo e desafiador ciclo se inicia agora, com uma meta arrojada: a de implantar ainda mais inovação na construção civil.
O grande reforço é a chegada
do Programa de Inovação da Indústria da Construção Civil (Inovacon),
que passa a ser o braço tecnológico
do sindicato. “Queremos aumentar a
produtividade das empresas e reduzir custos, além de tornar o processo
construtivo mais moderno”, destaca
Montenegro.
Se os vários compromissos assumidos para 2014-2016 foram cumpridos, não são menores os desafios que
o próximo triênio reserva. Para cumprir
esta tarefa, a composição da diretoria
eleita para o período 2017-2019 apresenta diversas novidades, confira a
lista completa a seguir:

DIRETORIA TRIÊNIO 2017-2019
Presidente:

Diretor de Proteção ao Meio Ambiente:

André Montenegro de Holanda

Ricardo Miranda Moreira de Sousa

Vice-presidente da Área Administrativa:

Diretor de Responsabilidade Social:

Emanuel Capistrano Costa

Vice-presidente da Área Financeira:
Ricardo Nóbrega Teixeira

Vice-presidente da Área Imobiliária:
José Carlos Braide Nogueira da Gama

Vice-presidente da Área de Tecnologia:

Antônio de Mattos Brito Neto

Diretor de Eventos:
Antônio Hélio Cacho Galliza

Diretor de Obras de Saneamento:
Antônio de Assis Martins Parente

Diretor de Obras de Construção:

José Simões Filho

Francisco Krubusly Neto

Vice-presidente da Área de Sustentabilidade:

Diretor de Relações Intersindicais:

Paula Andréa Cavalcante da Frota

Vice-presidente da Área de Obras Públicas:

Marcelo Pordeus Barroso

Diretor de Pesq. das Relações do Trabalho:

Augusto Rogério de Menezes e Souza

Paulo Camara Jatahy

Vice-presidente da Área de Relações
Trabalhistas:

Diretor de Comunicação e Relações Públicas:

Fernando José Pinto

Vice-presidente da Área Institucional:
Patriolino Dias de Sousa Teixeira Silva

Vice-presidente da Área de Obras Pesadas:
Ananias Pinheiro Granja

Diretor de Marketing:
Daniel Otoch Simões

Diretor de Assuntos Jurídicos:
Alexandre Vasconcelos Accioly de Carvalho

Diretor de Patrimônio:
José Aragão e Albuquerque Neto

Diretor de Tesouraria:
Ronaldo Horn Barbosa

Diretor de Planejamento:
José Carlos Braide Nogueira da Gama Filho

Diretor de Investimentos Internacionais:
Francisco Eugênio Montenegro da Rocha

Diretor de Incorporações:
Fábio Gomes de Albuquerque

Diretor de Obras de Interesse Social:
Clausens Roberto de Almeida Duarte

Diretor de Estatística:
Sérgio Soares Macedo

Diretor de Pesq. de Processos e Produtos:
Jorge Dennis Pinto Dantas

Luís Roberto Studart Soares Filho

Diretor de Edição de Periódicos:
André Melo Sobreira

Diretor de Obras de Construção Pesada:
Marcos Silva Montenegro

Diretor de Obras de Infraestrutura:
Marcelo Correia Lima

Representante Regional Zona Norte:
Jacob Stevn

Representante Regional Cariri:
Felipe Neri Coelho

Conselho Fiscal – Titular:
José Vilter Santos Magalhaes

Conselho Fiscal – Titular:
Mariano Amâncio da Rocha Neto

Conselho Fiscal – Titular:
Lisandro Carvalho Fujita

Conselho Fiscal – Suplentes:
Manoel Lourenço dos Santos Filho

Conselho Fiscal – Suplentes:
José Newton Lopes Ribeiro

Conselho Fiscal – Suplentes:
Marcelo Gadelha Cavalcante
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

NOVA CHANCE
PARA RECOMEÇAR
PROGRAMA RECONSTRUIR PERMITE A
REINSERÇÃO DE EGRESSOS DO SISTEMA
PENAL CEARENSE NO MERCADO DE
TRABALHO, POR MEIO DE PARCERIA
ENTRE O TJCE E O SINDUSCON-CE

Moacir de Jesus, 33 anos, acorda todos os dias bem cedinho para ir
trabalhar como servente em um canteiro de obra da construção civil, em
Fortaleza. Quem o vê, nem imagina
que a sua vida, há pouco tempo, passou por momentos difíceis. Moacir é
egresso do sistema penal do Ceará.
Por ter uma ficha criminal, conseguir
a reinserção no mercado de trabalho
poderia ser mais complicado, mas,
com o apoio do Programa Reconstruir, Moacir pôde realizar um dos
seus sonhos.
“Sempre quis trabalhar de carteira assinada e nunca tinha tido opor-

“Sempre quis trabalhar
de carteira assinada
e nunca tinha tido
oportunidade na vida. Hoje
tenho, graças a Deus e ao
apoio que recebi quando saí.
O projeto melhorou muito a
minha vida”,
afirma Moacir.
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tunidade na vida. Hoje tenho, graças
a Deus e ao apoio que recebi quando
saí. O projeto melhorou muito a minha
vida”, afirma Moacir.
Os benefícios também são sentidos pelos familiares dos egressos.
Exemplo disso é Elisiandra Barbosa,
esposa do ex apenado Venucio Torres, atendido pelo programa. “Ele ficou mais inteligente agora que está
trabalhando. O sonho dele era praticar a profissão de pintor e agora ele
pode”, conta.
O Programa Reconstruir surgiu
em 2014, fruto de uma parceria entre
o Sinduscon-CE e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O objetivo
desde então era permitir que egressos do sistema penal pudessem ter
apoio para reconstruir suas vidas, daí
surgiu o nome do programa.
Desde que foi criado, o programa já inseriu 74 reeducandos no
mercado de trabalho. Hoje, 30 estão
atuando nos canteiros de obras em
Fortaleza e existe uma lista de espera, com 38 egressos aguardando uma
oportunidade.
A ação faz parte do Programa
Um Novo Tempo, desenvolvido pelo
Tribunal de Justiça do Ceará. Com o
apoio do Sinduscon-CE, hoje 22 empresas participam do programa.

COMO FUNCIONA
A seleção do Programa Reconstruir tem início no TJCE. O Tribunal é o responsável por analisar e
identificar egressos que estejam aptos a participar do Programa. A seleção inclui entrevista com a assistente
social do Programa, além de avaliação processual, incluindo as qualificações para o trabalho no setor da
construção civil.
Caso seja necessário, o egresso
participa de cursos de capacitação,
assim como também seus familiares. A partir da qualificação, cabe às
construtoras associadas identificar e
contratar o egresso. Essa contratação ocorre conforme a Consolidação
das Leis Trabalhistas, não havendo
distinção, garantindo os mesmos direitos e deveres de todos os outros
trabalhadores.
Enquanto estiver contratado e
atuando, o egresso tem acompanhamento da assistente social do Programa, além de atendimentos mensais
no Fórum, obedecendo a necessidade de comparecimento acordado à
sua reinserção na sociedade.
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“O Programa Reconstruir surgiu em 2014,
fruto de uma parceria entre o Sinduscon-CE e
o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.”

PARTICIPAÇÃO
O Programa Reconstruir é aberto para todas as construtoras associadas. As empresas, ao ingressarem
no Programa, assinam um Termo de
Adesão, que explica todas as obrigações para com o novo contratado.
As construtoras que desejam
participar podem entrar em contato com o Sinduscon-CE através do
e-mail sustentabilidade@sindusconce.com.br ou (85) 3456-4050

74 reeducandos
22 empresas participam
do programa.
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ARTIGO

IMPRESSÃO EM 3D NA
CONSTRUÇÃO: EM BREVE
UMA REALIDADE
EM ESCALA

Com base nas pesquisas relacionadas ao desenvolvimento de novos
produtos estima-se que o mercado de
impressão 3D movimentará US$ 120
bilhões em 2020 e cerca de US$ 300
bilhões em 2025. Em relação à construção civil há uma expectativa de que
os custos de construção possam cair
drasticamente com o uso desta tecnologia em escala, em função da significativa redução do uso de mão de obra
em canteiros.
Países como os EUA, Japão, Alemanha e Reino Unido estão investindo
grandes cifras em pesquisa de técnicas de impressão 3D, em diferentes
setores da economia, tais como medicina, indústria, fabricação de veículos
e aviação. Para se ter uma ideia da

aplicação deste conceito na medicina,
atualmente as “bio-impressoras” estão
sendo usadas em pesquisas com tecidos vivos (“impressos”), e que são
monitorados após a introdução de
doenças com o objetivo selecionar os
tipos de tratamento mais eficazes.
Recentemente a startup americana Organovo, “bio-imprimiu” (3D) seu
primeiro tecido de fígado humano para
testes, depois de em 2010 ter usado
uma técnica inovadora para “bio-imprimir” o primeiro vaso sanguíneo humano, esperando que nos próximos
10 anos haja condições concretas de
“bio-impressão” de órgãos completos.
Gigantes do mercado também
vem apostando na tecnologia de impressão 3D fazendo investimentos

bilionários no segmento. A americana
General Eletric, por exemplo, espera
até 2020, com o uso da tecnologia,
um faturamento de US$ 1 bilhão e uma
redução de seus custos de produção
em cerca de três a cinco bilhões de
dólares nos próximos 10 anos. A empresa foi responsável, por exemplo,
por avanços tecnológicos significativos na impressão 3D voltada para
aviação, produzindo peças mais leves
e mais resistentes.
Diferentemente do desenvolvimento da tecnologia de impressão 3D
na área da saúde, que tem sido alvo de
críticas por envolver questões éticas e
morais muito complexas, na construção civil a impressão 3D vem ganhando espaço e apoio mais abrangente

MAURÍCIO BERNARDES
ENGENHEIRO CIVIL PELA UNICAMP, ESPECIALIZADO NA ÁREA DE
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
(FVG-SP), COM MESTRADO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE
PRODUÇÃO PELA POLI-USP.
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de vários segmentos da sociedade:
empresas, universidades, governos,
entre outros. Em abril deste ano, Dubai
deu um passo importante para tornar
o uso da tecnologia da impressão 3D
na construção, uma realidade. Batizado de Dubai 3D Printing Strategy, tem
a pretensão de promover a liderança
do emirado na aplicação da tecnologia
até o ano de 2030.
Estabelecendo a meta de se ter
25% das novas edificações de Dubai
baseadas em tecnologia de impressão
3D até o ano de 2030, os Emirados Árabes pretendem reduzir a dependência
de mão de obra nas construções e ao
mesmo tempo reduzir os desperdícios
e danos ambientais associados aos
processos tradicionais de construção.

Para alcançar êxito na estratégia, os
Emirados Árabes vão incentivar o uso
da tecnologia de impressão 3D na
construção civil em produtos de iluminação, na fundação de edifícios e
na construção de residências móveis
(mobile homes) e de vilas residenciais, o que deverá movimentar cerca
de US$ 815 milhões em 2025.
No ambiente privado, há iniciativas igualmente promissoras em
relação ao uso de impressão 3D na
construção civil, com empresas tais
como: Contour Crafting, Cybe, Total
Kustom, Urban 3D e a Winsun, todas
com o objetivo de reduzir custos e prazos na execução de habitações em
massa, com grandes possibilidades
de customização de leiautes.

Gigantes do mercado
também vem apostando
na tecnologia de impressão 3D fazendo investimentos bilionários no
segmento.

CAPACITAÇÃO

UNICONSTRUIR ATUA NA
QUALIFICAÇÃO DE
CORPO TÉCNICO DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA É FATOR
DECISIVO NO SETOR

Os desafios e as constantes mudanças de mercado exigem das empresas cada vez mais qualificação de
seus colaboradores. O Sindicato das
Construtoras (Sinduscon-CE) mantém,
em Fortaleza, um centro próprio de
formação do corpo técnico da construção civil (engenheiros, arquitetos,
técnicos de edificações, contadores,
administradores, entre outros), e reconhece essa unidade educacional
como aliada no fortalecimento da capacitação e, consequentemente, da
eficiência em seus canteiros de obras.
A instituição, braço educacional
do Sindicato das Construtoras (Sinduscon-CE), atua desde 2010 para
agregar ao conhecimento acadêmico
dos profissionais que formam a cadeia
produtiva do setor, reais situações exigidas pelo mercado. Seu objetivo destina-se a identificar as necessidades
de novos temas, tecnologias, métodos
e linguagens a fim de estreitar o elo
entre a técnica e a prática.
Mensalmente são ofertadas vagas destinadas para profissionais e
estudantes de áreas afins, com interesse em cursos de curta duração,
chancelados por instituições como:
Associação Técnico-Científica Engº
Paulo de Frontin (Astef/UFC), Ibraeng
– Instituto Brasileiro de Auditoria de

Engenharia, Faculdade 7 de Setembro (Fa7), R. Amaral Advogados Associados, ABCP – Associação Brasileira
de Cimento Portland. Os conhecimentos são disseminados por meio de
metodologias aliadas a cases, leituras
complementares e avaliações, ministrados por docentes e palestrantes
capazes de atender às necessidades
específicas das empresas.
Em 2016, realizou 37 eventos,
entre qualificações e palestras; 20
cursos e capacitou aproximadamente três mil alunos. Desde a sua inauguração, já organizou cerca de mil
eventos, entre cursos, palestras, workshops, seminários e ciclos, com mais
de 10.000 profissionais qualificados.
Mesmo que a função das organizações não seja a de formar profissionais, os benefícios ao investimento são
muitos. A baixa qualificação dos que
atuam na construção civil pode gerar
uma série de problemas nos projetos
e, por consequência, nos canteiros,
tais como: atrasos, custos elevados e
redução da qualidade nos serviços. A
aposta no potencial das universidades
corporativas pode aumentar a margem
de rentabilidade das empresas e consolidar a própria imagem da construtora e/ou incorporadora.

Para o presidente do Sinduscon-CE, André Montenegro de Holanda,
a ferramenta de apoio ao conhecimento agrega valor às estratégias da
organização, propaga seus valores,
aumenta a qualificação humana e
profissional, promove o crescimento
do capital intelectual, aumenta o diferencial competitivo e até fideliza os
colaboradores.

2016:
37 eventos, entre
qualificações
e palestras;
20 cursos;
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3 mil alunos
beneficiados.
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programação
dos próximos cursos

Apoio:

março

Qualifique-se em 2017!
O planejamento para este ano
de 2017 já tem parcerias confirmadas. Dentre os temas de cursos que
serão ofertados, estão: Interpretação
e Formação de Auditores Internos
PBQP-H SiAC 2016 (nova versão);
Sistema de Gestão da Construção
Civil; SEFIP/GFIP - Teoria e Prática
para Construção Civil; Conhecendo
Departamento Pessoal e suas Rotinas
na Prática; Técnico de Segurança do
Trabalho com foco em Normas Técnicas; Gestão de Compras e Suprimentos, entre outros.
César Barreira, profissional da
área de Recursos Humanos, participou do curso de Planejamento e controle físico-financeiro de obras, e ficou
satisfeito com a qualificação. “O curso foi de grande valia para mim, pois
não trouxe apenas teorias distantes
da nossa realidade, e sim ideias, técnicas e, de forma didática, compartilhou isso com a turma. Foi bastante
interativo e prazeroso, pois trouxe coisas do nosso dia a dia, e dificuldades
que temos na parte de planejamento
e controle”.
Faça como o César e também
invista em conhecimento. Acesse o
site da Uniconstruir: www.uniconstruir.
com.br e veja toda a programação disponível. Informações: (85) 3456-4084.

CONHECENDO O DEPARTAMENTO
PESSOAL E SUAS ROTINAS NA PRÁTICA
Datas: 13 a 15/03/17 – Segunda a Quarta;
Horário: 18h00 às 22h00 | 12 horas/aula;
Instrutor: Johnatan Abreu;
Local: UniConstruir;
Inscrições: até 13/03/17

VIABILIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA
DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Datas: 20 a 24/03/17 – Segunda a Sexta;
Horário: 18h00 às 22h00 | 20 horas/aula;
Instrutor: Eng. Thiago Nejm
Local: UniConstruir;
Inscrições: até 17/03/17

SEMINÁRIO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM
NACIONAL E INTERNACIONAL
Datas: 27 a 29/03/2017 – Segunda a Quarta;
Horário: 18h00 às 22h00 | 12 horas/aula
Instrutores:
Dr. Laerte M. de Castro Alves (Advogado)
Heli Bravo Mendes (Economista e Administrador)
Dr. José Frenkiel (Advogado)
Local: UniConstruir;
Inscrições: até 24/03/17

abril
PLANEJAMENTO AMBIENTAL NA
CONSTRUÇÃO CIVIL: DA AQUISIÇÃO
DO IMÓVEL AO HABITE-SE
Datas: 03 a 07/04/2017 – Segunda a Sexta;
Horário: 18h00 às 22h00 | 20 horas/aula
Instrutor: Dr. Tiago Felipe (Advogado)
Local: UniConstruir;
Inscrições: até 31/03/17

MAIS INFORMAÇÕES:
www.uniconstruir.com.br
uniconstruir@sindusconce.com.br
ou (85) 3456-4084/4061

O lançamento
mais importante do ano.
Para o Sindicato das Construtoras, cuidar da saúde
do seu trabalhador é o mais importante.
Conheça e aproveite as oficinas gratuitas do
Programa Qualidade de Vida na Construção.

Solicite as
oficinas para
o seu canteiro

Mais informações: pqvc@sindusconce.com.br ou (85) 3456-4050

Construção Consciente

Cuide-se
Realização

Circuito Saúde
Parceria

