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Congresso Internacional da Durabilidade do Concreto 2012
Data: 20 de Setembro de 2012
Site: www.editorialmanager.com/icdc2012

CESAIE 2012 - Salão Internacional de Cerâmica para Arquitetura
Data: 25 de Setembro de 2012
Local: Bologna – Itália
Contato: www.cersaie.it

• Setembro/Outubro:

SAIE - Feira Internacional da Construção
Data: 18 de Outubro de 2012
Local: Bologna Fiere - Itália - Bolonha
Contato: www.saie.bolognafiere.it

Expo Acabamento - Feira de Materiais para Acabamento
Data:18 de Outubro de 2012
Local: FIERGS - Porto Alegre - RS
Contato: www.expoacabamento.com.br

CMAA - Conferência Nacional & Trade Show
Data: 21 de Outubro de 2012
Local: Sheraton Chicago - Chicago – EUA
Contato: www.eventsinamerica.com/events/2012

14ª Expocon - Feira de Fornecedores da Construção Civil
Data: 24 de Outubro de 2012
Contato: www.feiraexpocon.com.br

9ª FEICCAD - Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração
Data: 27 de Setembro de 2012
Local: Max Shopping Jundiaí – SP
Contato: www.feiccad.com.br

Cenário pede atenção 

A crise internacional não gerou grandes impac-
tos no Brasil, mas exige atenção redobrada do Go-
verno e dos empresários de setores que alavancam 
a economia do país. A construção civil continua com 
previsão de crescimento - a copa é um dos pilares 
deste cenário, graças a realização de obras e empre-
endimentos nas cidades que sediarão os jogos. Mas 
não há dúvidas de que o grande impulso para o setor,  
nos últimos anos, veio do Programa de Aceleração do 
Crescimento e do Minha Casa Minha Vida. 

Portanto, chega em boa hora a notícia de que o 
Ministério das Cidades promoveu um reajuste nos 
valores máximos de aquisição dos imóveis novos e 
usados do MCMV. O baixo teto era um dos maiores 
obstáculos do Programa. Para as faixas menores, de 
renda de até 1,6 mil, o aumento vai de 11 a 33%, con-
forme o estado. A decisão atende uma antiga deman-
da dos empresários e deve manter o setor aquecido. 

O Governo está mantendo o compromisso de 
priorizar o Programa, que chegou a 1 milhão de casas 
construídas em agosto de 2012. É preciso que os em-
presários também assumam sua parte investindo na 
capacitação de mão de obra e na inovação de técni-
cas construtivas mais modernas. Caminhando juntos, 
será possível manter o setor como o grande gerador 
de emprego e movimentador da economia, através de 
sua cadeia produtiva.

Carlos Alberto Vieira Lima 
Presidente
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Mesa de abertura do evento

Uma das mais importantes feiras da indústria da Construção Civil aconteceu, esse ano, de 12 a 
15 de setembro, no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador. Em sua 12ª edição, a Construir 
Bahia – Feira Internacional da Construção é um evento realizado para unir todos os segmentos do 
setor, trazendo informações sobre  novidades, tendências e produtos, e promovendo um grande 
balcão de negócios na região. Segundo a organização do evento, ao todo foram 300 marcas apre-
sentadas para um público de quase 35 mil visitantes.

Nesta edição, a Construir Bahia chamou atenção para a prática da sustentabilidade e a meca-
nização dos canteiros,  sem esquecer da capacitação da mão de obra. No dia 13, acontece o 10º 
Seminário Tecnológico da Construção Civil e o 9º Seminário de Inovação na Construção Civil, que  
trouxeram assuntos como construção enxuta, canteiro de obra de baixo impacto, BIM, industria-
lização na construção civil e  conforto acústico. Os eventos foram promovidos pelo SINDUSCON-
-BA, Senai-Ba e Sebrae-Ba. 

No dia 14, aconteceu o 3º Simpósio Internacional de Arquitetura e Construção Sustentá-
vel (SIAC’s), abordando assuntos como arquitetura de metrô, vidros de controle solar 

e eficiência energética, arquitetura sustentável, revestimentos sustentáveis, ilumi-
nação sustentável, arquitetura corporativa, luxo, sustentabilidade e design de 

interiores, entre outros.

A Construir Bahia também contou com a Expo Máquinas & Equi-
pamentos, uma exposição com os mais variados tipos de ferra-

mentas úteis para a mecanização e modernização dos cantei-
ros de obra. Além disso, foram realizados debates sobre 

as grandes questões nacionais e regionais relativas 
ao mercado da construção, dando destaque a te-

mas que têm relevância no âmbito mundial.

Outra novidade da Feira foi a 
inauguração da Escola Móvel de 
Construção Civil, iniciativa do 
Senai. O objetivo é propor cur-
sos e palestras para funcionários 
de empresas no próprio ambien-
te de trabalho. É utilizada uma 
unidade móvel equipada com 
uma biblioteca, ferramentas para 
aulas práticas e um laboratório 
de informática. Os conteúdos 
das aulas são sempre personali-
zados, adaptados as necessida-
des de cada empresa.

Construir Bahia promove 
balcão de negócios 
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Trabalhadores comemoram 
Dia da Construção Social
Foi ao som orquestrado do Hino Nacional tocado por jovens estudantes do Sesi/Itapagipe 

que a 6° edição do Dia Nacional da Construção Social (DNCS) teve início na capital baiana, 
dia 18 de agosto. Promovido pelo SINDUSCON-BA e pelo CBIC, o evento realizado em mais 
26 cidades trouxe aos trabalhadores da Construção Civil e a seus familiares um dia de cultura, 
civilidade, saúde e entretenimento.

Durante a abertura do evento, os presidentes 
do SINDUSCON-BA, Carlos Alberto Vieira Lima e 
da CBIC, Paulo Simão, o Superintendente do Sesi, 
Wagner Fernandes, e o Secretário Geral da Fetra-
con-BA, José Nivalto Sousa Lima, falaram sobre 
a importância de eventos como esse para a valo-
rização do individuo e para a construção de uma 
sociedade mais humana. 

O DNCS é o maior evento de responsabilida-
de social do setor, em todo país. Este ano, com 

o tema  “A Valorização dos Trabalhadores 
da Indústria da Construção”, contou com 
a presença de cerca de duas mil pessoas e 
mais de nove mil atendimentos nos 30 es-
tandes espalhados pelo SESI Retiro, onde 
foi realizado. 

Ajudante de uma empresa da Constru-
ção Civil em Salvador, Débora Oliveira, de 
38 anos, disse ter ficado encantada com 
a proposta. “Fiz questão de vir com meus 
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Uma das iniciativas realizadas este ano foi 
o Concurso de Redação sobre Valorização do 
Trabalhador. O vencedor foi Lívio Conceição 
Bernardo, estudante do Projeto Educação 
para Jovens  e Adultos, do Sesi, que ganhou 
uma bicicleta. Ao longo do dia,  também fo-
ram realizados dois sorteios e os ganhadores 
foram Jailson Silva de Almeida, contemplado 
com uma TV de LCD 32”, e Jucelino Alves da 
Silva que levou para casa uma moto Honda 

CG Fan 125 KS.

O DNCS tem patro-
cínio nacional da Voto-
rantim e do Sesi,  e local 
das empresas: SPE 5º 
Avenida, Civil Construto-
ra, Concreta Engenharia, 
Mills Engenharia, Odebre-
cht Realizações Imobiliá-
rias, Produman Engenha-
ria, Construtora Sertenge, 
Tenace Engenharia, CPL 
Construtora, DEC Enge-
nharia e Gráfico Empreen-
dimentos.

dois filhos celebrar esse dia”, declarou Débora. 
Não apenas ela, mas diversos trabalhadores le-
varam seus familiares para participar das ações 
desenvolvidas. Para as crianças, foram propostas 
atividades de recreação e olimpíadas com provas 
inspiradas na atividade da construção. Um estan-
de também foi montado para medir peso e altura 
dos pequenos, com informações sobre alimenta-
ção e saúde para as mães.

Quem foi ao DNCS também pôde, gratuita-
mente, fazer avaliação oftalmológica, ter dicas 
de como fazer  uma horta sustentável dentro de 
casa,  tirar a Carteira de Trabalho, CPF, ter auxiÍlio 
na produção de currículo e receber orientações 
sobre  trânsito e direito do consumidor. “Perdi 
minha carteira de trabalho e fiquei sabendo por 
um colega sobre esse evento, e, como é perto 
de minha casa, acabei vindo tirar outra via do 
documento aqui”, contou Rossimar Nobre, de 
44 anos, morador de Sussuarana, demonstrando 
que ação também gera benefícios à população lo-
cal. No total foram 36 parceiros e 300 voluntários 
envolvidos na ação, entre empresas do setor, ór-
gãos públicos e entidades não governamentais.



Entrevista Paulo Safady Simão
Engenheiro Civil e Presidente da Câ-

mara Brasileira da Indústria da Cons-
trução (CBIC), Paulo Safady Simão, fala 
sobre a campanha de valorização do 
trabalhador lançada há mais de um ano 
pela organização.  O conceito, que foi re-
plicado no Dia Nacional da Construção 
Social, tem como principal objetivo mos-
trar a importância dos diversos profis-
sionais que atuam no setor e a sua par-
ticipação no desenvolvimento do Brasil.

O que motivou a criação de uma cam-
panha de valorização dos trabalhadores da 
indústria da construção?

A indústria da Construção foi um dos seg-
mentos que mais cresceu na economia bra-
sileira. Somos atuantes no desenvolvimento 
do país e isso só é possível pela inteligência e 
experiência de milhões de trabalhadores que 
atuam nos canteiros de obras. Estamos nos 
dedicando a capacitação profissional e quere-
mos mostrar o quanto o setor da construção 
evoluiu. 

Qual o objetivo dessa campanha?

Valorizar os ganhos reais dos trabalhado-
res. O setor se profissionalizou criando novos 
cargos e funções com salários mais altos e até 
mesmo com a entrada de mulheres no mer-
cado de trabalho. São recordes sucessivos 
de contratações. Já ultrapassamos a marca 
dos três milhões de trabalhadores formais. 
E, mais do que isso, estamos gerando postos 
de trabalho cada vez mais qualificados, com 
a inclusão de inovações tecnológicas que es-
tão revolucionando o cenário da construção 
brasileira.

O que tem sido feito pelos empresários 
em prol dessa valorização?

Treinamento e capacitação profissional é 

uma característica cada vez mais atuante 
nas empresas que atuam na construção ci-
vil. 

Como as empresas da construção po-
dem alavancar ainda mais esse processo 
de valorização?

É preciso buscar, incessantemente, pela 
atenção e aplicação das leis de segurança 
do trabalho e de medicina do trabalho nos 
canteiros de obras, por exemplo, além de 
ampliar as propostas e campanhas de ser-
viços sociais, procurando cuidar não só do 
nosso trabalhador, mas também de seus 
familiares.

Os sindicatos vêm contribuindo com 
essa campanha?

Cada vez mais eles têm consciência do 
papel coletivo que possuem, organizando 
ações constantes a fim de zelar pelas em-
presas e trabalhadores do setor. Além dis-
so, é a partir das reuniões e propostas des-
sas entidades que conseguimos fazer com 
que os resultados melhorem ainda mais. 
Mais de 60 entidades sindicais já são par-
ceiras da CBIC.

Quais são os avanços alcançados nos 
últimos anos pelo setor em relação ao 
desenvolvimento humano?

A indústria da Construção Civil vem 
caminhando para fazer com que a relação 
entre empresa e trabalhador fique cada vez 
melhor. Os trabalhadores possuem um grau 
de escolaridade maior, a renda está mais 
alta, a vontade de entrar nesse segmento 
está cada vez maior. A nossa intenção é 
construir não só edifícios e estradas, mas 
também construir cidadania, o objetivo atu-
al é exatamente esse, focar no desenvolvi-
mento do país pensando no ser humano.
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parceria chegou em um momento importan-
te, já que os bancos privados tendem a res-
tringir os créditos no país.

Segundo Antonio Carlos Seixas Torres, 
gerente de negócios imobiliários do Banco 
do Brasil no Nordeste, as linhas de crédito 
se adequam a empresas pequenas, médias e 
grandes. O gerente ainda afirmou, em discur-
so durante o evento, que até 100% do custo 
direto da obra pode ser financiado pelo BB 
Plano Empresário com taxas de juros compe-
titivas, variando entre 9,2% e 12%, a depen-
der do risco do projeto.

BB amplia  linha de crédito 
para atingir construtoras
O Banco do Brasil, atualmente em 5° lugar no 

ranking, pretende chegar à vice-liderança dos 
bancos com maior índice de concessão para cré-
dito imobiliário do país. Abrindo as portas deste 
segmento na Bahia, a Gerência Regional de Cré-
dito Imobiliário do BB se comprometeu a dedicar 
atendimento diferenciado às empresas associa-
das ao SINDUSCON-BA, quando houver procura 
por esse tipo de financiamento.

Um evento promovido pelo banco para apre-
sentar as linhas de crédito disponíveis para o se-
tor, em parceria com o Sindicato, reuniu repre-
sentantes das maiores empresas da Construção 
Civil do estado. De acordo com Carlos Alberto 
Vieira Lima, presidente do SINDUSCON-BA, essa 
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Atuação conjunta visa saúde e 
segurança no setor
Uma parceria fechada entre o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do 

Trabalho e Emprego na Bahia e o SINDUSCON-BA já está rendendo frutos para a promoção de 
saúde e segurança do trabalhador da construção e consequente redução de acidentes.

 
O primeiro deles foi a aprovação, pela Escola Politécnica da UFBA, da inclusão da matéria 

Saúde e Segurança na grade curricular do curso. “O tema foi muito bem-vindo e teve votação 
unânime na Congregação”, diz o Prof. Luiz Edmundo Campos. “ Agora estamos estudando como 
viabilizar esta ideia.” 

Outro compromisso que a parceria vem buscando conquistar é a aprovação, nas exigências 
para a concessão do alvará de construção, do Programa de Condições e Meio Ambiente de Tra-
balho (PCMAT) e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). “Queremos 
que os projetos de saúde e segurança já estejam previstos no planejamento da obra”, explica 
Vieira Lima, presidente do SINDUSCON-BA.

Além destes itens, outros também estão na pauta das reuniões que acontecem regularmente 
entre os representantes das três entidades. São eles: organização do trabalho no segmento consi-
derando a subempreitada;discussão de aspectos prioritários para programas, projetos  e práticas 
de promoção de saúde e segurança; regularização do funcionamento dos Fóruns relativos à saúde 
e segurança e inclusão de jovens aprendizes no setor.



Concurso de Grafite valoriza Ecoart
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O artista plástico e grafiteiro Marcos Costa levou o primeiro lugar no concurso 
“SINDUSCON no caminho da construção sustentável”. O concurso de grafite foi re-
alizado pelo Sindicato  para fomentar uma ação de ecoarte e valorizar as questões 
voltadas ao Desenvolvimento Sustentável. Os três melhores trabalhos irão decorar os 
tapumes da obra da nova sede do Sindicato, que é fundamentada na escolha integrada 
dos processos e materiais construtivos, no uso de sistemas para redução de resíduos e 
no respeito da relação harmônica do edifício com o seu entorno. 

De acordo com o presidente do Sindicato, Carlos Alberto Vieira Lima, inicia-
tivas como essa, utilizando a arte, podem auxiliar bastante na conscientização da 
população soteropolitana. Na obra, Marcos criou uma mulher negra, representando 
a cidade de Salvador e a mãe-natureza. No desenho, ela ergue na palma da mão uma 
casa de cor verde, como se estivesse aprovando aquela forma de construção. Como prêmio, o 
artista levou um cheque de R$ 3 mil. 

Em segundo e terceiro lugar ficaram Du-
ardo Costa de Oliveira e Hilton Pereira de 
Oliveira que levaram respectivamente um 
Ipad de 60 GB (2º lugar) e um Kit Grafite, 
composto por 10 latinhas de sprays, uma 
máscara de filtro, um pilotão, um caderno 
de desenho, uma caixa de giz de cera, dois 
lápis 2B, borracha branca e uma camiseta 
personalizada por Arte Graffite (3º lugar). 
A iniciativa contou com a parceria do Ser-
viço Social da Indústria na Bahia (SESI/
DR/BA) e com a Associação de Grafiteiros 
do Estado da Bahia (Ageba).

Programa Trabalho Seguro é finalizado
O Ato Público em defesa do trabalho seguro - que vem ocorrendo nas obras dos estádios que 

receberão os jogos da Copa do Mundo em todo país - aconteceu em Salvador, no dia 13 de julho. 
Cerca de três mil pessoas participaram do evento, entre operários, empresários do setor e entidades 
que apóiam a proposta.

 
Ao mesmo tempo, o Ato foi o encerramento do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho -Trabalho Seguro, promovido pela parceria entre o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o 
Tribunal Regional do Trabalho da 5° Região (TRT-BA), com o apoio do SINDUSCON-BA. O Progra-
ma foi criado para contribuir com a conscientização e criação de uma cultura de prevenção de acidentes, 
a partir da educação de trabalhadores e empregadores. “Temos que trazer a consciência de que todos 
podem e são responsáveis pela preservação da integridade física e pela vida do trabalhador, daí a impor-
tância de parcerias como as que foram firmadas”, afirma a presidente do TRT, Vânia Chaves.


