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uma cidade com ambiente de negócio favorável é o cenário 
adequado para o desenvolvimento sustentável. Salvador está 
começando a avançar neste sentido, mas três pontos ainda 
precisam ser mais bem  resolvidos para que a construção civil 
consolide os benefícios econômicos e sociais que pode oferecer: 
a judicialização do Pddu e LouS, a reforma tributária e a 
burocracia dos cartórios.

o Pddu e a LouS tornaram-se entraves na gestão passada, por 
falta de diálogo. agora, o Ministério Público, o Poder executivo 
e a câmara dos Vereadores caminham para uma busca de 
entendimento. É fundamental que haja rapidez neste processo, 
visto que há 7 meses nenhum novo projeto tem sido liberado pela 
SucoM. atendida esta questão emergencial, a cidade conclama 
e o Setor da construção faz coro, pela construção de um marco 
regulatório que ofereça transparência e segurança jurídica.

a questão da reforma tributária tem evoluído graças ao esforço 
conjunto do SinduScon-ba, Fieb e Fórum empresarial para 
construir um diálogo transparente com a Prefeitura de Salvador e 
câmara dos Vereadores, fortalecendo teses tributárias favoráveis 
ao bom desenvolvimento do setor. um exemplo foi a retirada 
da cobrança de iSS por parte das incorporadoras. Mas existem 
outros pontos que precisam ser tratados para que esta reforma 
possa contribuir para a construção de um cenário favorável.  

Por fim, as empresas de construção civil estão penando devido 
à burocracia inaceitável do atendimento cartorial. no caso 
das empresas que trabalham com financiamento, o tempo de 
espera para o andamento dos processos pode chegar a 180 
dias. É uma situação que também exige ação do poder público 
para uma solução ágil.

o SinduScon-ba acredita que a união entre os empresários 
e a manutenção de um diálogo transparente com os poderes 
executivo, legislativo e judiciário, é o caminho para a busca de 
soluções com vistas à remoção destes entraves que prejudicam 
o setor e, em consequência, toda a cidade.

carlos alberto Vieira Lima
PreSidente do SinduScon-ba
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Foram muitos os e-mails de adesão ao concurso para a escolha do 
novo nome do informativo do SinduScon-ba.

em meio a ótimos títulos, o estudante de Jornalismo da universidade 
Federal da bahia, caique dos Santos bouza, levou o prêmio ao 
sugerir que o periódico agora venha a se chamar “canteiro de 
notícias”. Segundo caique, ele chegou ao atual nome do jornal 
logo que viu o anúncio sobre o concurso. “consegui associar 
rápido um “meio” relacionado ao que interessa ao SinduScon-ba 
com a finalidade do informativo”, declarou o futuro jornalista. 
Parabéns caique e, novamente, obrigado a todos os jornalistas 
que participaram do concurso!
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Q ualificação profissional pode ficar ainda mais fácil 

Vídeos educativos estão sendo produzidos com o objetivo 
de servir como ferramenta de instrução e aprimoramento 
de técnicas para pedreiros, carpinteiros e armador 
de ferragens que atuam na indústria da construção 
Civil. A ação faz parte do Programa de Qualificação 
Profissional para os canteiros de obras, uma parceiria 
entre o SinduScon-ba e o Senai. o objetivo é transmitir 
esse conhecimento para todo o país por intermédio dos 
departamentos regionais do Senai em cada estado, e 
suas respectivas escolas técnicas.

de acordo com tatiana Ferraz, engenheira civil e 
gerente da Área de construção civil do Senai, já foram 
elaborados os conteúdos técnicos e roteiros para as 
filmagens. “A produtora contratada pelo Departamento 
Nacional do SENAI está fazendo as filmagens em estúdio 
e em obras aqui em Salvador, uma das primeiras a 
ser filmada será a da nova sede do SINDUSCON-BA, 
na Pituba”. conforme tatiana, o programa envolve 
a qualificação de profissionais com livros didáticos, 
vídeo-aulas e monitores devidamente treinados que 
acompanharão a evolução do aprendizado dos alunos e 

esclarecerão dúvidas. contempla também a realização 
de exercícios teóricos, atividades práticas e avaliações 
teóricas e práticas para cada uma das ocupações.

a parceria entre o SinduScon-ba e o Senai vem sendo 
muito produtiva, além do programa de qualificação, a 
instituição apoia o Programa de gestão de resíduos que, 
inclusive, está sendo implantado na obra da nova sede do 
Sindicato. “Participamos do Pit – Programa de inovação 
tecnológica, no qual desenvolvemos a escola Móvel e o 
curso de gestão da inovação e neste momento estamos 
também estreitando a parceria para a implantação 
dos requisitos referentes à norma de desempenho 
de Edificações Habitacionais e programando o 11º 
Seminário tecnológico da construção civil”, concluiu 
tatiana. outro bom fruto da parceria é a inauguração do 
curso de engenharia civil do Senai, que contou e muito 
com a contribuição efetiva do Sindicato. o projeto foi 
apresentado ao MEC no final do ano passado e está 
seguindo os trâmites necessários para sua aprovação. a 
expectativa é começar a primeira turma ainda em 2014.

E  studante ganha concurso



04

G rupo de Trabalho discute RH 
o grupo de trabalho recursos Humanos (gt-rH) criado 
pelo SinduScon-ba vem se reunindo mensalmente desde 
novembro de 2012. o órgão técnico e consultivo age como 
um foro de debates composto por dezessete membros, entre 
diretores e gestores de recursos humanos de empresas ligadas 
à construção civil e a manutenção e montagem industrial. 

o objetivo deste grupo é melhorar o desempenho da gestão 
de pessoas do setor para que os projetos nesta área estejam 
alinhados ao planejamento estratégico das empresas. de 
acordo com o gerente de relações trabalhistas do Sindicato 
e coordenador do gt-rH, João batista, o grupo também 
pretende contribuir para melhorar o desempenho destes 
gestores e despertar a consciência quanto às valorizações 
das pessoas, demonstrando que esta visão gera resultados 
para as organizações dentro da indústria da construção.

os empresários da  indústria da construção civil vem sendo 
orientados pelo SinduScon-ba sobre os procedimentos 
necessários para a contratação de empresas prestadoras 
de serviço. o gerente de relações trabalhistas do 
Sindicato, João batista, também membro da comissão 
de Política de relações trabalhistas da câmara brasileira 
da indústria da construção (cbic), destaca que um dos 
principais cuidados deve ser verificar se as empresas 
terceirizadas cumprem as leis trabalhistas.

Para João Batista, é importante manter a fiscalização 
das condições de trabalho as quais os funcionários dessas 
subcontratadas são submetidos, bem como se elas atendem 
a legislação trabalhista e previdenciária. “Se uma dessas 
empresas atrasar o salário de seu funcionário ou não pagar 
horas-extras, por exemplo, a culpa acabará resvalando nos 
contratantes”, esclarece. 

O SINDUSCON-BA enviou às empresas filiadas uma 
nota técnica preparada pela comissão de Política de 
relações trabalhistas da câmara brasileira da indústria 
da construção (cbic) visando o posicionamento correto 
diante das subcontratações na indústria da construção.

o primeiro produto do grupo de trabalho foi a criação dos indicadores de desempenho de recursos Humanos. o 
projeto prevê inicialmente o acompanhamento somente pelas empresas que integram o gt-rH de indicadores que 
refletem a situação do absenteísmo, desligamentos, afastamentos, horas extras, horas de treinamento, planos de 
saúde, ações trabalhistas e fator acidentário de prevenção (FaP). “na próxima etapa, após sua validação, este 
trabalho será levado também para nossas empresas associadas”, conclui o coordenador do grupo.

o SinduScon-ba integra o Programa 
aprimorar empresas, resultado de uma 
parceria com a gerdau, Senai, Sebrae e 
uFba. uma versão piloto - que consiste em 
capacitar empresas de serviço de armação, 
formando profissionais especializados – está 
em andamento na bahia, com a participação 
de quatro empresas de Salvador e uma 
de Feira de Santana. ao longo do projeto 
as empresas participantes terão dois 
diagnósticos empresariais que avaliarão 
seus desempenho de acordo com os critérios 
de excelência da Fundação nacional da 
Qualidade. as empresas contarão com uma 
consultoria personalizada para as áreas 
de recursos Humanos; Financeira; Fiscal 
e tributária; Qualidade, inovação, Saúde 
e Segurança no trabalho. de acordo com 
o consultor do Sebrae, Marcelo guerra, 
responsável pelo diagnóstico das empresas, 
a expectativa é que em agosto haja uma 
reunião para discutir a viabilização do 
projeto em âmbito nacional.

P rograma Aprimorar EmpresasS ubcontratação exige cuidados



V ídeos online dinamizam treinamentos para a construção civil 
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a melhor ferramenta para a prevenção de acidentes é a 
informação. É esta a ideia por trás do lançamento dos 
Vídeos 100% Seguros, um produto criado graças ao trabalho 
conjunto do SinduScon-ba e do SeSi-ba e que foi abraçado 
pelo SeSi nacional e incorporado ao Programa nacional 
de Segurança e Saúde do trabalho para a indústria da 
construção em parceria com a cbic. 

O investimento para produção dos vídeos ficou em torno 
de r$ 3,5 milhões. Já estão disponíveis, pelo portal www.
sesi.org.br/construcao, para uso nos canteiros de obras 
de todo o brasil e podem ser acessados por trabalhadores, 
estudante, profissionais, empresas, sindicatos e outras 
instituições interessadas. Foram desenvolvidos 100 vídeos, 
com aproximadamente seis minutos, que geraram outros 
100 vídeos resumo de 90 segundos cada, além de dois 
vídeos aula, um vídeo debate e um manual da serie. 

Ainda segundo Robério, a iniciativa reflete o 
conceito de que a educação é um eixo fundamental 
para implantação e melhoria da segurança e 
saúde do trabalho nas empresas. os vídeos tratam 
prioritariamente da segurança e saúde no processo 
de produção, nas máquinas e equipamentos e 
dos sistemas de proteção coletivas em obras de 
construção. além de possuir orientações sobre 
o uso de equipamentos de proteção individual, 
combate a choques elétricos, cuidados para o 
trabalho em altura, entre diversas outras dicas.

Para o presidente do SinduScon-ba, carlos 
alberto Vieira Lima, os vídeos são uma ferramenta 
fundamental para a promoção da segurança e 
saúde nos canteiros. “utilizando uma linguagem 
apropriada eles tratam dos assuntos e indicam 
soluções práticas, além de ajudarem na gestão 
do canteiro a trabalhar de forma racional as 
questões de intervenção de acidentes. Precisamos 
estabelecer uma cultura de uso dessa ferramenta 
nos canteiros de obra. Sem dúvida é um salto na 
prevenção de segurança e saúde,” afirma Vieira.

“O material é didático, filmado em espaços de obras e de múltipla aplicação. Eles poderão ser assistidos 
diretamente, ou servirem como recursos didáticos em treinamentos admissionais, periódicos, palestras e ou 
seminários. o objetivo é que de forma fácil e lúdica as informações possam chegar aos diferentes atores” 
afirma o coordenador do Programa Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho para a Indústria da Construção, 
robério costa Silva. 

Matéria de Capa

P rograma Aprimorar Empresas



Avanço físico
Fundação e contenção 100%
eStrutura 100%
aLVenaria 96%
reVeStiMento interno 94%
Forro 0%
Pintura interna 4%
reVeStiMento cerÂMico 100%
PaViMentação 40%
inStaLação eLÉtrica 36%
inStaLação HidrÁuLica 21%
inStaLaçÕeS de incÊndio 0%
inStaLaçÕeS diVerSaS 36%
MontageM de eLeVador 1%
PreSSuriZação 100%
ar condicionado 15%
FacHada 65%
eSQuadriaS de Madeira 19%
eSQuadriaS MetaLicaS 96%
arreMateS 15%
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O bra da nova sede do SINDUSCON-BA garante mais um certificado AQUA
Caminhando para sua fase final, a obra da nova 
sede do SINDUSCON-BA recebeu o certificado 
aQua (alta Qualidade ambiental) com nível 
de excelência, na fase concepção. a auditoria 
presencial da Fundação Vanzolini, responsável 
pela certificação, avaliou 14 critérios que 
consideram tanto a vertente da gestão 
ambiental quanto a da natureza arquitetônica 
e técnica do empreendimento.

a obra da nova sede já conquistou, em junho de 
2012, o selo aQua na fase Programa, primeira do 
processo. agora o objetivo é a preparação para 
a penúltima certificação, a fase Realização. A 
última etapa do processo, operação e uso, é feita 
após um ano da entrega do empreendimento.

o presidente do Sindicato, carlos alberto Vieira 
Lima, lembrou e agradeceu àqueles envolvidos 
no projeto pelo alto grau de empenho e 
competência. ele destacou a parceria com 
o conselheiro thales de azevedo e frisou a 
importância da consultoria da Proactive.

Status da obra
a obra da nova sede do SinduScon-ba segue avançada e 
já com a estrutura pronta. no momento os trabalhos estão 
voltados para a fase de acabamento, dando prioridade à 
instalação da fachada ventilada do edifício, montada com 
alumínio composto, paredes em bloco de concreto e o vidro 
de controle solar. Segundo a assessora técnica do Sindicato, 
natasha tomas, o objetivo é ampliar a entrada de luz e, ao 
mesmo tempo, impedir a entrada de calor. 
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Norma de Desempenho NBR 15575 entra em vigor

o SinduScon-ba junto a outras representações da indústria baiana participou ativamente das discussões que 
antecederam o decreto Municipal n° 23.975, referente às regras sobre a operação de carga e descarga e normas de 
circulação de caminhões e tratores em Salvador. o objetivo das regras é melhorar o tráfego urbano a partir de um 
controle maior da Superintendência de trânsito e transporte de Salvador (tranSaLVador) sobre os veículos de carga 
que transitam na capital. entre as principais disposições do decreto está a impossibilidade de se praticar a operação 
de carga e descarga em Salvador de 6h às 21h de segunda a sexta-feira e sábado antes das 14h em zonas instituídas 
pelo órgão municipal de controle de trânsito. além disso, o trânsito de caminhões e tratores está proibido em áreas  
estabelecidas, entre 6h e 10h de segunda a sábado, 17h e 20h de segunda a sexta-feira; e entre 9h e 20h aos sábados, 
domingos e feriados na orla de Salvador.

Dia 08 de julho a Transalvador publicou no Diário Oficial 
do Munícipio (doM) a portaria que estabelece a primeira 
Zrcd e a primeira Área de restrição à circulação do 
município (ARC).  Segundo o texto fica proibido a carga 
e descarga no contorno da orla marítima (no trecho 
entre o Largo da calçada e o Jardim dos namorados), 
na avenida Jequitaia, túnel américo Simas, avenida 
Marechal castelo branco, avenida Vasco da gama, 
avenida Juracy Magalhães Júnior, avenida acM, 
avenida tancredo neves e avenida Magalhães neto. 
e proibida à circulação de caminhões e tratores, nos 
horários relacionados acima, na avenida acM, avenida 
barros reis, avenida Fernandes da cunha, avenida 
general graça Lessa (ogunjá), avenida San Martin, 
avenida Heitor dias, avenida Luis eduardo Magalhães, 
avenida Luis Viana Filho (Paralela), avenida Mário Leal 
Ferreira (bonocô) e avenida octávio Mangabeira (entre 
amaralina e Jardim dos namorados).

E mpresários baianos participam da composição de decreto municipal

Para o diretor de materiais e tecnologia do Sindicato, 
Marcos galindo, um dos principais pleitos da entidade 
junto ao governo municipal neste decreto foi referente 
à exceção feita à utilização do Veículo urbano de carga 
(Vuc). estes veículos poderão circular e fazer carga e 
descarga independente dos horários e das zonas e áreas de 
restrição estabelecidas. esta excepcionalidade se aplica 
também aos caminhões-betoneiras e caminhões-bombas 
utizados em concretagens nas obras. adicionalmente, as 
construtoras poderão solicitar autorizações especiais de 
tráfego, carga e descarga   junto a tranSaLVador para 
que possam efetuar estas operações fora dos horários 
permitidos nas zonas e áreas de restrição. “Precisávamos 
ampliar a possibilidade de fazer os trabalhos de 
concretagem e carga e descarga para que não fossem pela 
noite adentro, porque se não, interferiríamos na lei do 
silencio e na boa relação com a vizinhança no entorno das 
obras e a prefeitura percebeu a validade deste argumento. 
acredito que ainda terão que ser feitos outros ajustes após 
se ver na prática como essas regras irão refletir no dia a 
dia das obras, mas de imediato consideramos satisfatório 
o entendimento e estamos sempre dispostos a dialogar 
com o poder público”, acrescenta galindo.

A Norma de Desempenho - Edificações Habitacionais 
(nbr 15.575/2013), da associação brasileira de normas 
técnicas (abnt), entrou em vigor dia 19 de julho. os 
imóveis que serão construídos após essa data terão 
que cumprir critérios técnicos para quesitos como 
acústica, conforto térmico, durabilidade, iluminação, 
manutenção, entre outros. com exigências que deverão 
ser seguidas desde o projeto arquitetônico até a 
manutenção das novas edificações. 

Pela norma, todos os participantes do processo 
construtivo têm responsabilidades a serem seguidas: 
projetistas; fornecedores de material, componentes e/
ou sistemas; construtores; incorporadores e usuários, 

que deverão cumprir as orientações de manutenção. 
Para dar mais segurança ao consumidor e às empresas, 
os empreendimentos deverão ter um plano de 
qualidade e um manual abrangente de operação, uso 
e manutenção da edificação. Os empreendimentos 
iniciados após a vigência da nbr 15.575 deverão cumprir 
os critérios da norma. As edificações concluídas, 
reformas e obras provisórias ou em andamento antes 
do regulamento entrar em vigor não precisam segui-la. 
a nova norma não tem força de lei, mas o consumidor 
poderá utilizá-la como base, na justiça, exigindo as 
referências apresentadas. o SinduScon-ba e ademi-
ba promoverão, em agosto, um workshop para discutir 
e aprofundar as mudanças normativas.



Em resposta, a Embasa alegou dificuldade na 
emissão da carta de Viabilidade por conta desses 
empreendimentos estarem localizados em regiões 
críticas de abastecimento ou fora do perímetro 
urbano e que ainda não contam com projetos de 
ampliação ou financiamento para implantação 
das obras necessárias. É o caso dos bairros que se 
encontram no Sistema r-23 (Lauro de Freitas, ceasa e 
Jardim das Margaridas), Sistema Machadinho (região 
sul do município de camaçari) e o Sistema sede de 
camaçari (que atende toda região urbana da cidade).

o SinduScon-ba espera que as autoridades regionais 
encarem o atual problema de forma célere até mesmo 
para evitar o redirecionamento de grandes empresas, 
que hoje investem no estado, para outros locais 
do país que conseguiram solucionar os problemas 
de infraestrutura local e viabilizar o crescimento 
constante da indústria da construção civil.

E  ntraves dificultam o crescimento do MCMV em Salvador
um dos principais entraves encarados pela 
indústria da construção civil baiana é a falta 
de concessão da carta de Viabilidade para 
abastecimento de água a novos empreendimentos 
em alguns locais da região metropolitana. de 
acordo com o vice-presidente do Sindicato, 
carlos Henrique Passos, essa carta é crucial 
para se conseguir alvará de construção perante 
as prefeituras municipais e também garantir 
financiamento dos bancos  para a obra. 

em uma carta direcionada ao governador da 
bahia, Jaques Wagner,  o SinduScon-ba procurou 
alertar ao governo baiano sobre a necessidade 
de viabilizar obras de abastecimento de água 
nessas regiões da grande Salvador, onde existem 
construção de imóveis para atender pessoas 
que ganham até três salários mínimos e estão 
escritos no McMV. 

Diminuir distâncias é um sonho 
que construímos juntos.

Somos um país que sonha em crescer cada vez mais rápido. 
E economia em movimento significa também o movimento em 
estradas, ferrovias, portos, aeroportos. Para sustentar tamanho 
desenvolvimento, o Brasil pode confiar no aço Gerdau. www.gerdau.com.br
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