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Editorial
As empresas do setor da construção do estado da 

Bahia estão respondendo com extraordinário vigor ao 
novo patamar de crescimento econômico e social vivi-
do pelo Brasil. Não obstante esta conjuntura favorável, 
grandes desafios se apresentam e uma das questões 
mais relevantes é a necessidade da melhoria da quali-
dade de vida no trabalho, com a redução de acidentes.

Ao longo dos últimos anos alguns avanços foram 
registrados, como a implantação da NR-18 - fruto de 
uma ação do governo, empresários e trabalhadores -, 
o fornecimento do café da manhã nos canteiros, o for-
necimento de equipamentos de proteção individual e 
o Programa de Educação do Trabalhador, que atua vi-
sando erradicar o analfabetismo nos canteiros de obras.

Desde 2010, o sistema FIEB/SESI e o SINDUSCON-
-BA, disponibilizam para as empresas de construção o 
Programa de Promoção da Saúde e Segurança com cus-
tos subsidiados de até 90%. Além disso, foi lançado no 
final de abril deste ano, pelo SESI Nacional com a parti-
cipação do Sindicato, o Programa Nacional de Saúde e 
Segurança no Trabalho para a Indústria da Construção 
(PNSST-IC).

Estas iniciativas louváveis podem ser complementa-
das com a decisão de se incorporar ao planejamento 
das obras o Programa de Condições e Meio Ambiente 
do Trabalho(PCMAT) e o Programa de Controle Médico 
e Saúde Ocupacional(PCMSO). Assim, as empresas esta-
rão, efetivamente, dando um salto qualitativo na gestão 
da qualidade de vida no trabalho e tornando o setor 
mais competitivo e justo.

Carlos Alberto Matos Vieira Lima
Presidente

Agende-se
• Junho a agosto:

Forn&Cer 2011 – Encon-
tro Internacional dos Forne-
cedores de Cerâmicas | 21 a 
24/6 |Aspacer – Santa Gertru-
des SP | www.aspacer.com.br

Fenahabit 2001 - Feira 
das Tecnologias da Cons-

trução e Habitação | 29/6 a 
03/07 |Parque Vila Germânica 
Blumenau -  SC | 
www.fenahabit.com.br

83º ENIC Encontro Nacio-
nal da Indústria da Constru-
ção| 10 a 12/8 |World Trade 
Center SP | www.enic.org.br

Construction Expo 2001 
– Feira Internacional de 
Soluções para obras e Infra-
estrutura | 10 a 13/8 |Centro 
de Exposição Imigrantes SP | 
www.mtexpops.com.br
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A indústria da construção baiana aguarda a di-
vulgação dos novos valores destinados à fase II do 
programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, 
que atende a famílias com renda de 0 a 3 salários 
mínimos. É somente a partir desta definição que 
as empresas poderão identificar terrenos, estudar 
necessidades de infraestrutura e definir os projetos 
que serão apresentados.  

A falta de definição dos valores para novas con-
tratações prejudica o setor, pois cria descontinuida-
de empresarial . As empresas contratam profissio-

nais temporários para fazer prospecção de terrenos, 
coordenação de projetos e estruturação financeira, 
por exemplo, e a falta de projetos desmobiliza es-
sas equipes, que migram para outras atividades re-
forçando o problema de escassez de mão de obra 
qualificada. “A maior rotatividade acaba afetando 
o processo de seleção de pessoal”, afirma o diretor 
de Habitação do SINDUSCON-BA, Carlos Henrique 
de Oliveira Passos.

Em fevereiro, o governo federal anunciou o au-
mento do valor máximo do FGTS que pode ser usa-
do para financiar a casa própria. Agora, o Fundo 
pode pagar até 90% do preço dos imóveis novos 
ou usados em até 30 anos. A decisão atende a rei-
vindicações do setor da construção, que buscava 
maior equivalência aos valores reais praticados pelo 
mercado imobiliário.  “A tendência é de valorização 
dos imóveis. 

Diante do aumento do valor dos terrenos, as 
construtoras estão investindo em áreas como Lau-
ro de Freitas, CIA-Aeroporto, Cabula e Cajazeiras, 
iniciativa que tem encontrado grande demanda e 
boa aceitação do público. Nestes locais, os preços 
dos terrenos são mais competitivos, mas ainda exis-
te um déficit no que diz respeito à infraestrutura. É 
necessário que o poder público garanta condições 
de acessibilidade, transporte de massa eficiente, sa-
neamento básico e energia elétrica.
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Programa MCMV enfrenta desafios

Minha Casa, Minha Vida

Os canais de comunicação e os comitês articu-
lados pelo SINDUSCON-BA para facilitar as nego-
ciações das demandas dos associados em relação 
aos projetos do PAC e o MCMV já estão gerando 
resultados positivos.  No que diz respeito ao aten-
dimento das demandas relativas ao atraso nas liga-
ções e projetos de luz e energia, houve um grande 
avanço através da criação de departamento espe-
cífico para grandes consumidores. De acordo com 
Thales de Azevedo Filho, conselheiro do Sindicato, 
“a mediação do gestor João Meneguetti  tem sido 
fundamental nesse processo, já que o mesmo tem 
se mostrado sempre disponível a atender aos ques-
tionamentos do setor e sanar todas as dificuldades 
encontradas pelas empresas associadas ao SINDUS-
CON-BA”.

As reivindicações que se referem às obras da 
Embasa dentro do PAC  também já foram encami-
nhadas ao órgão e a articulação com a Caixa Econô-
mica Federal contribuiu para a melhoria do diálogo 
e da liberação de recursos. “Apesar disso, algumas 
empresas que atuam na RMS têm encontrando difi-
culdades em encaminhar a declaração de viabilida-
de de água e esgoto junto à Sedur – Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano. Mas, os associados que 
tiverem algum problema junto à Embasa devem 
contatar o Sindicato para que este encaminhe as 
pendências com a empresa”, afirma Carlos Henri-
que Passos, Diretor de Habitação do SINDUSCON-
-BA e integrante do comitê formado pelo Sindicato.

Comitês beneficiam associados
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O SINDUSCON-BA vem promovendo cur-
sos voltados para a qualificação profissional na 
construção civil a fim de disponibilizar infor-
mações sobre temas importantes para o setor. 
Em junho, os cursos oferecidos serão “NR-18” 
de 06 a 09 e “A Arte de Liderar” de 13 a 15 

para mestres, encarregados e supervisores. Em 
julho, estão programados “Rotina de Departa-
mento Pessoal” de 11 a 15, “Desenvolvimento 
de Estudos Econômicos e Financeiros para Em-
preendimentos de Construção Civil” de 28 a 30 
e “Desenvolvimento de Supervisores de Obras” 
no dia 27. No segundo semestre estão previstos: 
“Interpretação da Convenção Coletiva”, “Recru-
tamento e Seleção”, “Coordenação de Equipe”, 
“Planejamento de Obras”, “Estratégias de Nego-
ciação”, “Orçamento de Obras e Cálculo BDI” e 
“Normas de Desempenho na Construção – NBR-
15.575. Interessados podem se inscrever através 
dos telefones: 3616-6022 e 8101-1679 ou pelo 
email camila@sinduscon-ba.com.br.

Cursos para qualificação

O lançamento da Feira Construir Bahia 2011, em abril, mostrou as novidades que o evento traz 
este ano. Pela primeira vez, a Feira vai contar com o Salão de Máquinas e Equipamentos, uma vitrine 
para as principais marcas fabricantes de máquinas e equipamentos para construção civil de grande 
porte. “Isto é fruto do apoio da Associação Baiana das Empresas de Locação de Máquinas e Equipa-
mentos (Abelme) ao evento, que é o maior do setor no país”, diz Carlos Alberto Vieira Lima, presi-
dente do SINDUSCON-BA. Ele esteve presente ao lançamento, ao lado dos diretores da Abelme, Luiz 
Fernando de Pinho Almeida e Waldemir Rodrigues de Oliveira.

A Construir Bahia será no Centro de Convenções de Salvador entre os dias 17 e 20 de agosto. 
Segundo Antônio Júnior, diretor responsável pelos três eventos da Plataforma Construir que aconte-
cerão no Brasil este ano, parcerias como a da Abelme dão maior solidez às feiras. Ele destaca também 
o apoio do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia e da Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais, e de grandes atacadistas regionais, como o King Ouro, no Rio e a Tamba-
sa, em Minas. Além disso, o evento contará com a presença do maior atacadista da construção civil 
do Brasil, o Sistema Integrado Martins, que fechou a partir desse ano uma parceria com a Construir 
Bahia.

Construir Bahia 2011

A feira reúne milhares de pessoas
anualmente
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Em comemoração ao Dia Mundial de Segurança 
e Saúde do Trabalho, no final de abril o Sesi-BA, em 
parceria com o SINDUSCON-BA, lançou o Programa 
Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho para a 
Indústria da Construção (PNSST-IC). A iniciativa tem 
como objetivo reduzir os acidentes e doenças do tra-
balho, especialmente os acidentes fatais e incapaci-
tantes, além de desenvolver tecnologias de SST e 
operacionalizar a sua aplicação junto às empresas e 
canteiros de obras. 

O PNSST-IC é composto por quatro linhas de ação: 
acesso ao conhecimento; diagnóstico; serviços e solu-
ções técnicas; assessoria e consultoria. Desta forma, 
serão desenvolvidos métodos, técnicas e tecnologias 
em segurança e saúde no trabalho, gerando informa-
ções sobre o setor. Entre as ações que serão realizadas 
estão a elaboração de 200 vídeos educativos sob a 
coordenação do SINDUSCON-BA.

Os produtos e serviços do programa serão levados 
à todo o Brasil, em articulação com a Câmara Brasi-
leira da Indústria da Construção (CBIC) e os Sindica-
tos da Indústria da Construção. “O cenário reclamava 
iniciativas que colaborassem para melhoria dos indi-
cadores. Com essa finalidade, o SESI-BA iniciou, em 
2002, em parceria com o SINDUSCON, um projeto 
voltado para o segmento da construção, que foi o 
embrião deste Programa e tem o apoio do Departa-
mento Nacional do Sesi, com investimento de R$18 
milhões, em três anos, para a sua execução”, afirmou 
José de Freitas Mascarenhas, presidente da FIEB, em 
discurso realizado durante o lançamento. 

Apesar do declínio verificado nos últimos dez anos, 
o índice de mortalidade na construção civil se mantém 
acima da média nacional de outros setores da econo-
mia. Em 2009, conforme o Anuário Estatístico da Pre-
vidência, a taxa era de 18,6 mortes contra 7,4 mortes 

para cada 100 mil trabalhadores de todos os ramos 
da atividade econômica. “Sem o SINDUSCON-BA seria 
muito difícil estarmos apresentando este Programa, 
que vai contribuir para a redução dos acidentes de 
trabalho na construção. Vamos replicar para todo o 
Brasil o caso de sucesso da Bahia, que além de implan-
tar o programa no estado, será o coordenador na-
cional” comentou o diretor superintendente do SESI 
Nacional, Carlos Henrique Ramos Fonseca. 

“É de extrema importância que o Sesi atue como 
um provedor de soluções junto às empresas. Um dos 
objetivos destas ações é mudar a cultura empresarial 
em relação à saúde e segurança, assim estaremos 
dando um passo positivo para melhorar a qualidade 
de vida no trabalho com a promoção de saúde e se-
gurança”, disse em seu discurso Carlos Alberto Vieira 
Lima, presidente do SINDUSCON-BA.

Também estiveram presentes ao lançamento o 
presidente da FIEB, José de Freitas Mascarenhas, o 
diretor superintendente do Sesi Nacional, Carlos Hen-
rique Ramos Fonseca, a Superintendente Regional do 
Trabalho, Isa Maria Lelis Costa Simões, o presidente da 
ADEMI-BA, Nilson Sarti e o Diretor de Comunicação 
da CNI, Carlos Barrero. 

Programa de SST incentiva prevenção

Através de um convênio firmado com o SINDUSCON-BA, os departamentos Nacional e Regio-
nal do Sesi – Serviço Social da Indústria, já estão produzindo vídeos educativos sobre Segurança 
e Saúde no Trabalho (SST). Os materiais pretendem facilitar o acesso de empregados, entidades 
representativas e sindicatos do setor da construção civil a informações que auxiliam na aplicação 
de técnicas para a prevenção de acidentes relacionados aos seus processos produtivos, assim como 
esclareçam dúvidas sobre à legislação do tema.

Segundo Robério Silva, Gerente de Unidade do SESI e Coordenador Nacional do projeto, 40 
roteiros já estão sendo filmados, enquanto 11 vídeos devem ser entregues até o início de maio. Ao 
todo serão 100 produtos audiovisuais de 90s e 100 de 3min, que vão trabalhar temas relacionados 
a máquinas e equipamentos, andaimes, plataformas, rampas e passarelas, escadas e proteção con-
tra quedas. A meta é finalizar os materiais até julho desse ano.

VÍDEOS ABORDARÃO SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

José Mascarenhas e Vieira Lima no
 lançamento do Programa

Foto: H
aroldo A

brantes
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Em 2014, o Brasil vai sediar a maior compe-
tição do futebol mundial. Com a realização da 
Copa do Mundo, o país potencializa a realização 
de negócios em setores como turismo, constru-
ção, comércio e serviços, o que vai movimentar 
a economia e gerar cerca de 50 mil empregos 
até a realização do mundial. Para receber o 
evento, além dos projetos para as novas arenas 
e para qualificação profissional, o governo está 
investindo na solução de um dos principais pro-
blemas da Bahia: a infraestrutura urbana.

Para isso, as ações do PAC Mobilidade da 
Região Metropolitana de Salvador (RMS) pre-
tendem ampliar a acessibilidade e fluidez da 
malha viária urbana existente, promovendo um 
Sistema Integrado de Transporte Metropolitano. 
De acordo com o Secretário Extraordinário para 
Assuntos da Copa do Mundo da FIFA 2014, Ney 
Campello, “O governo da Bahia assinou um 
contrato de financiamento de R$ 570 milhões 
para a construção de um corredor estruturante 
Aeroporto – Acesso Norte. Outras obras serão 
realizadas em parceria com a Prefeitura de Sal-
vador, como as vias alimentares Pinto de Aguiar 
e Gal Costa, que permitirão melhor fluxo e aces-

so aos estádios de Pituaçu e Barradão”, explica.

A questão preocupa, pois interfere na vida 
das pessoas e vai influenciar na realização do 
evento esportivo, uma boa oportunidade da 
Bahia mostrar sua capacidade e atrair novos in-
vestimentos e empresas. A falta de um sistema 
de transporte coletivo eficiente, aliada a ausên-
cia de investimentos no setor, tem causado um 
trânsito caótico. Planejar a cidade é determinan-
te para a economia, para a qualidade de vida 
da população e para o crescimento de toda a 
região.

“É necessária a implantação do sistema de 
transporte de massas interligando o Aeroporto 
com o centro de Salvador, e ao Acesso Norte - 
através do metrô, além de fazer a ligação dos 
hotéis localizados na orla com os estádios”, 
comenta o diretor de Desenvolvimento Tecno-
lógico do SINDUSCON-BA, Marcos Galindo. E 
complementa, “É preciso resolver as demandas 
específicas para a Copa do Mundo mas, o mais 
importante, é que devemos nos preocupar com 
a questão da mobilidade de Salvador e RMS 
como um todo, pois afeta 4 milhões de habi-
tantes”.

Segundo o Superintendente do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Passageiros de Salva-
dor (SETEPS), Horácio Brasil, sediar um mundial 
vai desencadear uma reação política. “Espera-
mos que o país esteja saindo de mais de 20 anos 
de um verdadeiro “apagão” na gestão pública.

O grande legado da Copa 2014 tem sido 
despertar a administração pública para o exercí-
cio da gestão competente e deixar como heran-
ça uma infraestrutura adequada. Isso vale para 
o transporte, saúde, segurança e os subsistemas 
associados”, conclui.

Mobilidade urbana é foco para a Copa de 2014

Notícias do Setor

A sétima edição do Feirão Casa Própria da Caixa acontecerá em 13 cidades brasileiras até o dia 12 de 
junho com o encerramento em Florianópolis. Este ano, a Caixa Econômica Federal está oferecendo cerca de 
450.000 imóveis com o objetivo de movimentar R$3,500 bilhões durante o evento em todo o Brasil. A pre-
visão é de que o valor de empréstimos habitacionais seja 50% maior que em 2010. Os imóveis são voltados 
para famílias na qual a renda é superior a três salários mínimos. De acordo com a Caixa, o programa Minha 
Casa, Minha vida oferece 200 mil imóveis, 44% do total de unidades disponíveis no evento. Em Salvador, o 
evento já aconteceu, com apoio do SINDUSCON-BA, no Centro de Convenções, de 14 a 16 de maio, com 
20 mil imóveis novos à disposição do público.

Feirão da Caixa
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SINDUSCON-BA consolida parcerias 
de cunho social

Após a parceria firmada com o Cedeca – Cen-
tro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves 
de Roussan, o SINDUSCON – BA torna-se aliado 
da Casa de Apoio Lita Anastácio para contribuir 
com a Campanha de Incentivo ao Cadastramen-
to de Doadores Voluntários de Medula Óssea. A 
iniciativa tem como objetivo aumentar o número 
de doações na Bahia, já que o transplante de me-
dula óssea é a única cura para muitos portadores 
de leucemia, linfomas e aplasias e a chance de 
encontrar uma medula compatível pode chegar 
a 1 em 1 milhão de pessoas.

De acordo com Sandra Sibaldi, administrado-
ra da Casa de Apoio Lita Anastácio “a parceria 
aumenta as chances de se encontrar doadores 
compatíveis. É importante lembrar que a doação 
é um ato exclusivamente de solidariedade, pois 
o cadastramento de doador voluntário de me-
dula óssea não muda em nada a sua rotina de 

trabalho. São coletados apenas 4ml de sangue 
para a realização do exame de compatibilidade 
genética”.

Com o Cedeca, o apoio das empresas asso-
ciadas ao Sindicato vem através da contratação 
de serviços oferecidos pela organização, a exem-
plo de oficinas, palestras e produção de material 
gráfico. De acordo com Valdemar Oliveira, Coor-
denador Executivo do Cedeca, existem várias for-
mas de contribuir, o importante é participar. “Ao 
destinar recursos ao Centro, as empresas podem 
ajudar a garantir um desenvolvimento saudável 
da sexualidade das crianças, realizado através 
de atendimento psicosocial e jurídico às vítimas 
de violência e seus familiares, e da realização de 
ações preventivas como palestras, seminários em 
escolas públicas e particulares e mobilizações co-
munitárias”, afirma.

Casa Lita Anastácio: Pessoas de 18 a 54 anos podem se cadastrar no Banco de Doares de 
Medula Óssea. Basta agendar data e hora através do (71) 3492-9409 ou (71) 3326-2622. Os 
interessados também podem conhecer um pouco mais sobre a campanha no www.cala.org.br.

Cedeca: Pode ser feito doação através de depósito bancário ou por meio de cheque nominal 
ao Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan, que deve ser entregue na 
sede da instituição. Para conhecer melhor o Cedeca e buscar mais informações, acesse www.
cedeca.org.br ou entre em contato através do (71) 3243-8499.

PARA PARTICIPAR:

No dia 9 de maio, o presidente da Caixa Econô-
mica Federal, Jorge Hereda, foi homenageado em 
almoço promovido pelo SINDUSCON-BA e ADE-
MI-BA. Na ocasião, empresários de todo o setor 
da construção, além do Superintendente Regional 
da Caixa, Aristóteles Menezes, e a Deputada Esta-
dual, Maria Del Carmen, participaram do evento. 
Em seu discurso, Hereda abordou o crescimento 
de recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE) em cerca de 40%, ressaltando 
que a força do crescimento pode ser alterada, mas 
o crédito continua sustentável.

O presidente do SINDUSCON-BA, Carlos Al-
berto Vieira Lima, destacou a importância de He-

reda para o fortalecimento da construção no País. 
“Pela sua atuação na Caixa, Jorge Hereda – que foi 
responsável pela implantação do Programa Minha 
Casa, Minha Vida - desempenha papel importante 
no fortalecimento do setor no Brasil, e principal-
mente, na Bahia”, falou em seu discurso.

Homenagem a Jorge Hereda




