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Sinduscon-RS divulga novos valores do
CUB

 

O SUL / RS / ONLINE - NOTICIAS. Sex, 1 de Fevereiro de 2019

SINDUSCON - RS

O Sinduscon-RS divulgou nesta sexta-feira (01) o
CUB/m² - Custo Unitário Básico por metro quadrado de
construção do mês de janeiro de 2019, com base na
NBR 12.721/2006. Os insumos básicos da construção
que mais subiram em janeiro último são: Locação de
betoneira (1,33%), Registro de pressão cromado Ø
1/2? (1,08%), e Tinta látex PVA (1,06%).

Já os insumos bás ico da cons t rução que
apresentaram as maiores reduções de preços no
mesmo período são: Bacia sanitária branca com caixa
acoplada (-2,75%), Bancada de pia de mármore
branco 2,00 m x 0,60m (-1,96%), Cimento CP-32 II (-
1,82%), Tijolo 9 cm x 19 cm x 19 cm (-1,67%) e Aço
CA-50 Ø10 mm (-1,40%). CUB Sinduscon-RS

Site: http://www.osul.com.br/sinduscon-rs-divulga-

novos-valores-do-cub-5/

3



ZERO HORA / RS - ZH CLASSIFICADOS - pág.: E08. Sáb, 2 de Fevereiro de 2019

SINDUSCON - RS

4



Entidades rmam parceria para revitalizar
chafariz do Recanto Europeu do Parque

Farroupilha
 

O SUL / RS / ONLINE - NOTICIAS. Ter, 5 de Fevereiro de 2019

ASSUNTO DE INTERESSE

O Sinduscon-RS (Sindicato das Indústrias da
Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul),
a Associação Sul Riograndense da Construção Civil e
a Prefeitura Municipal de Porto Alegre firmaram
parceria para a revitalização do Chafariz Imperial do
Recando Europeu do Parque Farroupilha.

As obras de intervenção começarão ainda no início de
fevereiro, devendo o recanto ser entregue à sociedade
num prazo de três meses. Conforme a restauradora e
arquiteta Verônica Di Benedetti, a iniciativa envolve
melhorias no Chafariz Imperial, drenagem para evitar
alagamentos, restauração dos bancos, revitalização do
passeio em pedras portuguesas e ajardinamento do
local.

Nesta edição, a plataforma Resgate do Patrimônio
Histórico do Projeto Construção Cultural 2019 conta,
como parceiros, com a Prefeitura de Porto Alegre e o
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e
terá verba incentivada pelo Governo do Estado do RS,
através do programa Pró Cultura - LIC (Lei de
Incentivo à Cultura). Já participam do projeto, como
patrocinadores, a Gerdau, Tintas Killing e Braskem.

"Para os dirigentes do Sinduscon-RS é extremamente
prazeroso estar há cinco anos contribuindo para a
preservação cultural de nosso Estado. Cada vez mais
a sociedade participa de forma mais direta da gestão
da cidade. Não há mais como delegar tudo ao poder
público. Neste sentido continua sendo nosso principal
propósito, que este projeto sirva de exemplo para que
outras organizações e empresas promovam iniciativas
similares", conclui Zalmir Chwartzmann, vice-
presidente do Sinduscon-RS e coordenador do
Projeto Construção Cultural.

Chafariz Imperial

Datado de 1866, originalmente denominado Chafariz
Conde D'Eu, o Chafariz Imperial localizava-se na atual
Praça Quinze de Novembro, mas devido a enchente
de 1941 foi transferido para a Redenção. É o último
dos oito chafarizes que foram trazidos para o Brasil no
século XIX, marcando uma nova época em Porto
Alegre. Uma época em que a cidade passou a contar
com a Cia Hidráulica Porto-alegrense (1862)

fornecendo água potável aos cidadãos.

O Recanto conta com outras peças de valor histórico,
que são os bancos em concreto, acervo do antigo
Auditório Araújo Vianna (1927), quando localizado
onde hoje está construída a Assembleia Legislativa.
Os bancos em estilo neoclássico além de utilitários
acrescentam ainda mais charme ao ambiente.

Projeto Construção Cultural

Uma iniciativa do Sinduscon-RS que, criado em 2014,
já promoveu a intervenção e revitalização de 32
monumentos na capital gaúcha e realizou um estudo
com apontamento dos problemas encontrados no
monumento "O Laçador" e ações necessárias para sua
preservação.

O Projeto tem obtido reconhecimento regional e
nacional. Várias premiações foram conquistadas,
como: Top de Marketing da ADVB/RS em 2014, na
categoria Cultura; o Prêmio CBIC de Responsabilidade
Social em 2015; Prêmio Top Cidadania 2015 da
ABRH/RS. Além disso, teve o relato do projeto/case
publicado na Revista Case Studies da FGV em 2014.
Esses fatos proporcionaram um real impacto junto ao
público e foi uma das principais razões para que o
Sinduscon-RS obtivesse a primeira colocação na
pesquisa Top of Mind em 2016/2017 na categoria
Sindicatos Empresariais. chafariz Parque Farroupilha
Recanto Europeu redenção sinduscon

Site: http://www.osul.com.br/entidades-firmam-parceria-

para-revitalizar-chafariz-do-recanto-europeu-do-parque-

farroupilha/
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Entidades rmam parceria para revitalizar
chafariz do Recanto Europeu do Parque

Farroupilha
 

RÁDIO PAMPA FM 97.5 / RS - POLÍTICA. Ter, 5 de Fevereiro de 2019

ASSUNTO DE INTERESSE

O Sinduscon-RS (Sindicato das Indústrias da
Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul),
a Associação Sul Riograndense da Construção Civil e
a Prefeitura Municipal de Porto Alegre firmaram
parceria para a revitalização do Chafariz Imperial do
Recando Europeu do Parque Farroupilha.

As obras de intervenção começarão ainda no início de
fevereiro, devendo o recanto ser entregue à sociedade
num prazo de três meses. Conforme a restauradora e
arquiteta Verônica Di Benedetti, a iniciativa envolve
melhorias no Chafariz Imperial, drenagem para evitar
alagamentos, restauração dos bancos, revitalização do
passeio em pedras portuguesas e ajardinamento do
local.

Nesta edição, a plataforma Resgate do Patrimônio
Histórico do Projeto Construção Cultural 2019 conta,
como parceiros, com a Prefeitura de Porto Alegre e o
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e
terá verba incentivada pelo Governo do Estado do RS,
através do programa Pró Cultura - LIC (Lei de
Incentivo à Cultura). Já participam do projeto, como
patrocinadores, a Gerdau, Tintas Killing e Braskem.

"Para os dirigentes do Sinduscon-RS é extremamente
prazeroso estar há cinco anos contribuindo para a
preservação cultural de nosso Estado. Cada vez mais
a sociedade participa de forma mais direta da gestão
da cidade. Não há mais como delegar tudo ao poder
público. Neste sentido continua sendo nosso principal
propósito, que este projeto sirva de exemplo para que
outras organizações e empresas promovam iniciativas
similares", conclui Zalmir Chwartzmann, vice-
presidente do Sinduscon-RS e coordenador do
Projeto Construção Cultural.

Chafariz Imperial

Datado de 1866, originalmente denominado Chafariz
Conde D'Eu, o Chafariz Imperial localizava-se na atual
Praça Quinze de Novembro, mas devido a enchente
de 1941 foi transferido para a Redenção. É o último
dos oito chafarizes que foram trazidos para o Brasil no
século XIX, marcando uma nova época em Porto
Alegre. Uma época em que a cidade passou a contar
com a Cia Hidráulica Porto-alegrense (1862)

fornecendo água potável aos cidadãos.

O Recanto conta com outras peças de valor histórico,
que são os bancos em concreto, acervo do antigo
Auditório Araújo Vianna (1927), quando localizado
onde hoje está construída a Assembleia Legislativa.
Os bancos em estilo neoclássico além de utilitários
acrescentam ainda mais charme ao ambiente.

Projeto Construção Cultural

Uma iniciativa do Sinduscon-RS que, criado em 2014,
já promoveu a intervenção e revitalização de 32
monumentos na capital gaúcha e realizou um estudo
com apontamento dos problemas encontrados no
monumento "O Laçador" e ações necessárias para sua
preservação.

O Projeto tem obtido reconhecimento regional e
nacional. Várias premiações foram conquistadas,
como: Top de Marketing da ADVB/RS em 2014, na
categoria Cultura; o Prêmio CBIC de Responsabilidade
Social em 2015; Prêmio Top Cidadania 2015 da
ABRH/RS. Além disso, teve o relato do projeto/case
publicado na Revista Case Studies da FGV em 2014.
Esses fatos proporcionaram um real impacto junto ao
público e foi uma das principais razões para que o
Sinduscon-RS obtivesse a primeira colocação na
pesquisa Top of Mind em 2016/2017 na categoria
Sindicatos Empresariais.

Site: http://www.radiopampa.com.br/entidades-firmam-

parceria-para-revitalizar-chafariz-do-recanto-europeu-do-

parque-farroupilha/
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'Estátua deve permanecer na zona Norte'
 

CORREIO DO POVO / RS - GERAL - pág.: 17. Qua, 6 de Fevereiro de 2019

ASSUNTO DE INTERESSE

A estátua do Laçador, localizada em um sítio em frente
ao terminal antigo do Aeroporto Internacional Salgado
Filho, deve permanecer na zona Norte de Porto Alegre
porque a região é a principal porta de entrada da
cidade e do Estado. A avaliação é do líder comunitário
do bairro Jardim São Pedro, Armando Macário Abel,
ao afirmar que poderia ser realizado um plebiscito para
definir o local na região. "Não queremos que um
símbolo importante do nosso bairro seja transferido
para a zona Sul da cidade como vem sendo discutido.
O Laçador não tem que ir para a Orla do Guaíba",
ressaltou. Segundo Abel, a zona Norte possui ligação
com a BR 290, a freeway, com a BR 116, com a ponte
do Guaíba e com o Porto Alegre Airport - Aeroporto
Internacional Salgado Filho. "Com tantas ligações
importantes, nada mais justo que a estátua do Laçador
permaneça no mesmo lugar. A zona Norte representa
o cartão postal da cidade", acrescentou. O Sindicato
das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do
Sul (Sinduscon/RS) será o responsável pela
restauração da estátua em parceria com a Associação
Sul Riograndense da Construção Civil e a Prefeitura
de Porto Alegre, através da Memória Cultural da
Secretaria Municipal da Cultura. A obra do escultor
Antônio Caringi (1905-1981), de Pelotas, foi tombada
pelo patrimônio histórico de Porto Alegre.

A primeira fase do projeto Construção Cultural
compreendeu um diagnóstico quanto às condições
estruturais da escultura, especialmente quanto à
fissuras verificadas na base do monumento. Dois
especialistas em restauro de obras com metal foram
contratados: a brasileira Virginia Costa, engenheira
metalúrgica e consultora em conservação do
patrimônio, responsável pela coordenação de todo o
trabalho prospectivo, e o francês Antoine Amarger,
restaurador de esculturas metálicas. A obra "O
Laçador" foi criada em gesso, em 1954, como
resultado de um concurso vencido por Caringi para
executar uma escultura que identificasse o homem rio-
grandense na Exposição do IV Centenário de
Fundação de São Paulo. Como modelo de
indumentária, o artista utilizou o folclorista Paixão
Côr tes , um dos fundadores do Mov imento
Tradicionalista Gaúcho (MTG). Em 1958, a escultura
foi adquirida pela Prefeitura de Porto Alegre e foi,
então, a partir da matriz em gesso, fundida em bronze
e transportada para ser instalada sobre um pedestal
na avenida dos Estados. Em 2007, em função de
obras de trânsito na região, a estátua foi transferida
para o Sítio do Laçador, em frente ao terminal antigo
do Aeroporto Internacional Salgado Filho, onde
permanece nos dias atuais.

7



CORREIO DO POVO / RS - GERAL - pág.: 17. Qua, 6 de Fevereiro de 2019

ASSUNTO DE INTERESSE

Site:

http://digital2.correiodopovo.com.br/pub/correiodopovo/i

ndex.jsp?serviceCode=login&numero=4185&edicao=451

0#page/1
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Líder comunitário defende permanência da
estátua do Laçador na zona Norte

 

CORREIO DO POVO ONLINE / RS - NOTICIAS. Qua, 6 de Fevereiro de 2019

ASSUNTO DE INTERESSE

A estátua do Laçador, localizada em um sítio em frente
ao terminal antigo do Aeroporto Internacional Salgado
Filho, deve permanecer na zona Norte de Porto Alegre
porque a região é a principal porta de entrada da
cidade e do Estado. A avaliação é do líder comunitário
do bairro Jardim São Pedro, Armando Macário Abel,
ao afirmar que poderia ser realizado um plebiscito para
definir o local na região. "Não queremos que um
símbolo importante do nosso bairro seja transferido
para a zona Sul da cidade como vem sendo discutido.
O Laçador não tem que ir para a Orla do Guaíba",
ressaltou.

 Estátua do Laçador será restaurada em 2019

Segundo Abel, a zona Norte possui ligação com a BR
290 (a Freeway), a BR 116, a ponte do Guaíba e com
o Porto Alegre Airport - Aeroporto Internacional
Salgado Filho. "Com tantas ligações importantes, nada
mais justo que a estátua do Laçador permaneça no
mesmo lugar. A zona Norte representa o cartão postal
da cidade", acrescentou. O Sindicato das Indústrias da
Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon/RS)
será o responsável pela restauração da estátua em
parceria com a Associação Sul Riograndense da
Construção Civil e a Prefeitura de Porto Alegre,
através da Memória Cultural da Secretaria Municipal
da Cultura.

A obra do escultor Antônio Caringi (1905-1981), de
Pelotas, foi tombada pelo patrimônio histórico de Porto
Alegre. A primeira fase do projeto Construção Cultural
compreendeu um diagnóstico quanto às condições
estruturais da escultura, especialmente quanto à
fissuras verificadas na base do monumento. Dois
especialistas em restauro de obras com metal foram
contratados: a brasileira Virginia Costa, engenheira
metalúrgica e consultora em conservação do
patrimônio, responsável pela coordenação de todo o
trabalho prospectivo, e o francês Antoine Amarger,
restaurador de esculturas metálicas.

A obra "O Laçador" foi criada em gesso, em 1954,
como resultado de um concurso vencido por Caringi
para executar uma escultura que identificasse o
homem rio-grandense na Exposição do IV Centenário
de Fundação de São Paulo. Como modelo de
indumentária, o artista utilizou o folclorista Paixão
Côr tes , um dos fundadores do Mov imento
Tradicionalista Gaúcho (MTG). Em 1958, a escultura

foi adquirida pela Prefeitura de Porto Alegre e foi,
então, a partir da matriz em gesso, fundida em bronze
e transportada para ser instalada sobre um pedestal
na avenida dos Estados. Em 2007, em função de
obras de trânsito na região, a estátua foi transferida
para o Sítio do Laçador, em frente ao terminal antigo
do Aeroporto Internacional Salgado Filho, onde
permanece nos dias atuais.

Site:

https://www.correiodopovo.com.br/Noticias/Geral/2019/2/

672778/Lider-comunitario-defende-permanencia-da-

estatua-do-Lacador-na-zona-Norte
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Inicia o processo de revitalização do chafariz
do Recanto Europeu no Parque Farroupilha

 

O SUL / RS / ONLINE - NOTICIAS. Qua, 6 de Fevereiro de 2019

ASSUNTO DE INTERESSE

As obras de intervenção começarão nesta primeira
semana de fevereiro, devendo o recanto ser entregue
à sociedade num prazo de três meses. Conforme a
restauradora e arquiteta Verônica Di Benedetti, a
iniciativa envolve melhorias no Chafariz Imperial,
drenagem para evitar alagamentos, restauração dos
bancos, revi tal ização do passeio em pedras
portuguesas e ajardinamento do local.

Nestas edição, a plataforma Resgate do Patrimônio
Histórico do Projeto Construção Cultural 2019 conta,
como parceiros, com a Prefeitura de Porto Alegre e o
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e
terá verba incentivada pelo Governo do Estado do RS,
através do programa Pró Cultura - Lei de Incentivo à
Cultura (LIC). Já participam do projeto, como
patrocinadores, a Gerdau, Tintas Killing e Braskem.

"Para os dirigentes do Sinduscon-RS é extremamente
prazeroso estar há cinco anos contribuindo para a
preservação cultural de nosso Estado. Cada vez mais
a sociedade participa de forma mais direta da gestão
da cidade. Não há mais como delegar tudo ao poder
público. Neste sentido continua sendo nosso principal
propósito, que este projeto sirva de exemplo para que
outras organizações e empresas promovam iniciativas
similares", conclui Zalmir Chwartzmann, vice-
presidente do Sinduscon-RS e coordenador do
Projeto Construção Cultural.

Dados Históricos - Chafariz Imperial

Datado de 1866, originalmente denominado Chafariz
Conde D'Eu, o Chafariz Imperial localizava-se na atual
Praça Quinze de Novembro, mas devido a enchente
de 1941 foi transferido para a Redenção. É o último
dos oito chafarizes que foram trazidos para o Brasil no
século XIX, marcando uma nova época em Porto
Alegre. Uma época em que a cidade passou a contar
com a Cia Hidráulica Porto-alegrense (1862)
fornecendo água potável aos cidadãos.

O Recanto conta com outras peças de valor histórico,
que são os bancos em concreto, acervo do antigo
Auditório Araujo Viana (1927), quando localizado onde
hoje está construída a Assembleia Legislativa. Os
bancos em estilo neoclássico além de utilitários
acrescentam ainda mais charme ao ambiente.

Projeto Construção Cultural

Uma iniciativa do Sinduscon-RS que, criado em 2014,
já promoveu a intervenção e revitalização de 32
monumentos na capital gaúcha e realizou um estudo
com apontamento dos problemas encontrados no
monumento "O Laçador" e ações necessárias para sua
preservação.

O Projeto tem obtido reconhecimento regional e
nacional. Várias premiações foram conquistadas,
como: Top de Marketing da ADVB/RS em 2014, na
categoria Cultura; o Prêmio CBIC de Responsabilidade
Social em 2015; Prêmio Top Cidadania 2015 da
ABRH/RS. Além disso, teve o relato do projeto/case
publicado na Revista Case Studies da FGV em 2014.
Esses fatos proporcionaram um real impacto junto ao
público e foi uma das principais razões para que o
Sinduscon-RS obtivesse a primeira colocação na
pesquisa Top of Mind em 2016/2017 na categoria
Sindicatos Empresariais. Recanto Europeu do Parque
Farroupilha sinduscon

Site: http://www.osul.com.br/inicia-o-processo-de-

revitalizacao-do-chafariz-do-recanto-europeu-no-parque-

farroupilha/
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Chafariz Imperial da Redenção será
revitalizado (Notícias)

 

PORTO ALEGRE 24H / ONLINE / RS. Qua, 6 de Fevereiro de 2019

SINDUSCON - RS

Bruno Suarez

As obras de revitalização do Chafariz Imperial,
localizado no Recanto Europeu do Parque Farroupilha
(Redenção), começaram nessa terça-feira, 5. A
iniciativa é da prefeitura, por meio das secretarias
municipais da Cultura (SMC) e do Meio Ambiente e da
Sustentabil idade (Smams), do Sindicato das
Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio
Grande do Sul (Sinduscon-RS) e da Associação Sul
Riograndense da Construção Civil.

O Chafariz Imperial é a última das oito fontes
instaladas em Porto Alegre no século XIX. As
estruturas foram feitas após a criação da Companhia
Hidráulica Porto-Alegrense, em 1866, e serviam para
fornecer água potável para a cidade. A última
intervenção ocorreu em 1998. O monumento possui
patologias na estrutura de ferro, precisando de
impermeabilização. O processo deverá ser concluído
em três meses.

Serão executados os seguintes serviços:

- Remoção da oxidação nas superfícies do chafariz,
através de jateamento com granalha de aço;

- Correção dos revestimentos em argamassa que se
encontram fissurados;

- Manutenção dos tanques e bacias secundários para
recuperar o movimento de água original;

- Os bancos serão rev i ta l izados estét ica e
estrutura lmente;

- O pináculo (ponto mais alto) será colado por solda
fria e receberá um pino metálico interno rosqueável
para reforçar sua fixação;

- Os passeios em pedra por tuguesa serão
rev i ta l izados com mesmo mater ia l ;

- A drenagem da área contribuirá para a manutenção
do calçamento de pedras portuguesas;

- Será resgatado o conceito paisagístico do século XX.

Histórico - Originalmente denominado de "Chafariz
Conde d'Eu", foi instalado em 1866 na Praça Quinze

de Novembro, em frente ao chalé da Praça Quinze.
Após a enchente de 1941, o chafariz foi trasladado
para o Parque Farroupilha.

Fonte: PMPA

Créditos da foto da notícia: Divulgação / PMPA .

Site: https://www.poa24horas.com.br/chafariz-imperial-

da-redencao-sera-revitalizado/
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Chafariz Imperial da Redenção será
revitalizado (Últimas Notícias)

 

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. Qua, 6 de Fevereiro de 2019

SINDUSCON - RS

As obras de revitalização do Chafariz Imperial,
localizado no Recanto Europeu do Parque Farroupilha
(Redenção), começaram nessa terça-feira, 5. A
iniciativa é da prefeitura, por meio das secretarias
municipais da Cultura (SMC) e do Meio Ambiente e da
Sustentabil idade (Smams), do Sindicato das
Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio
Grande do Sul (Sinduscon-RS) e da Associação Sul
Riograndense da Construção Civil.

O Chafariz Imperial é a última das oito fontes
instaladas em Porto Alegre no século XIX. As
estruturas foram feitas após a criação da Companhia
Hidráulica Porto-Alegrense, em 1866, e serviam para
fornecer água potável para a cidade. A última
intervenção ocorreu em 1998. O monumento possui
patologias na estrutura de ferro, precisando de
impermeabilização. O processo deverá ser concluído
em três meses.

Serão executados os seguintes serviços:

- Remoção da oxidação nas superfícies do chafariz,
através de jateamento com granalha de aço;

- Correção dos revestimentos em argamassa que se
encontram fissurados;

- Manutenção dos tanques e bacias secundários para
recuperar o movimento de água original;

- Os bancos serão rev i ta l izados estét ica e
estrutura lmente;

- O pináculo (ponto mais alto) será colado por solda
fria e receberá um pino metálico interno rosqueável
para reforçar sua fixação;

- Os passeios em pedra por tuguesa serão
rev i ta l izados com mesmo mater ia l ;

- A drenagem da área contribuirá para a manutenção
do calçamento de pedras portuguesas;

- Será resgatado o conceito paisagístico do século XX.

Histórico - Originalmente denominado de Chafariz
Conde d Eu , foi instalado em 1866 na Praça Quinze
de Novembro, em frente ao chalé da Praça Quinze.
Após a enchente de 1941, o chafariz foi trasladado

para o Parque Farroupilha.

/revitalizacao

Site:

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/def

ault.php?p_noticia=999201034&CHAFARIZ+IMPERIAL+D

A+REDENCAO+SERA+REVITALIZADO
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Sinduscon cria comissões de trabalho da
construção civil
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Na semana passada, na sede do Escritório Regional
Vale do Rio Pardo do Sindicato das Indústrias da
Construção do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS),
aconteceu reunião com os part icipantes das
comissões de trabalho da construção civil, que visam a
contribuir com a melhoria do setor no município, com
construções de melhor qualidade, bem como agregar
qualidade de vida para a população. No fim do ano
passado,

o Sinduscon-RS Vale do Rio Pardo reuniu seus
associados e entidades parceiras para criar os grupos.
"Precisamos nos unir para fortalecer o setor e para
tomada de decisões", destacou o engenheiro civil,
Carlos Augusto Gerhard, que conduziu o encontro.

O objetivo da reunião era dar andamento às atividades
de cada comissão, bem como receber novos
integrantes, associados ou não, para compor os
grupos. Desde maio de 2017, o

Sinduscon-RS e demais entidades começaram a
debater sobre o assunto, com entrega de várias
sugestões para alterações no Plano Diretor.

As demandas foram protocoladas junto à Comissão de
Obras e Serviços Públicos da Câmara de Vereadores
de Santa Cruz do Sul e analisadas no início deste ano
pela Comissão Especial da Revisão do Plano Diretor
e Conselho Municipal de Planejamento Urbano -
Compur.
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Mercado imobiliário já dá sinais de
recuperação
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Após enfrentar quatro anos difíceis, o mercado de
imóveis da Capital tem esboçado sinais de que obterá
um melhor desempenho a partir do segundo semestre
de 2019. Segundo empresários do ramo, os sinais de
melhoria começaram a partir do término do processo
eleitoral no País, em novembro do ano passado.
Desde en tão , p rodutos de incorporadoras ,
construtoras e imobiliárias que estavam parados nas
prateleiras passaram novamente a ser requisitados,
segundo o presidente do Sindicato das Indústrias da
Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul
(Sinduscon-RS), Aquiles Dal Molin. E não foi somente
a disposição dos consumidores que revigorou: os
índices de confiança de todo o setor se elevaram
visivelmente, segundo estudo da empresa de
consultoria Alphaplan Inteligência de Mercado.

Tivemos um pico de otimismo no primeiro trimestre de
2018, mas, a partir do segundo semestre, os dados
mostravam que o setor imobiliário vinha perdendo o
entusiasmo , comenta o economista e diretor da
Alphaplan, Tiago Dias. Ele observa que, no ano
passado, a expectativa do setor era de que a
recuperação ocorresse mais cedo. De acordo com a
pesquisa, o Índice de Expectativa do Mercado
Imobiliário levou uma injeção de ânimo sobre o último
trimestre do ano passado, e a confiança atingiu uma
al ta recorde em comparação aos números
pesquisados desde 2015.

Os gráficos do estudo apontam que o quarto trimestre
(de outubro a dezembro) de 2018 foi, sem dúvida, o
período de maior pico de otimismo do mercado -
estendido durante janeiro de 2019. Com queda
acentuada após agosto de 2015, o ânimo do setor
reagiu (melhorando mês a mês) durante todo 2016,
patinando de forma razoavelmente estável nos dois
anos seguintes, sem alcançar o patamar atual.
Incorporadoras com projetos parados nos últimos
dois anos acenavam para uma das maiores crises que
o setor já viveu , nas palavras do presidente do
Sinduscon-RS. Esse período de baixa sacrificou o
caixa das empresas, que estavam aguardando a
melhoria do mercado para adquirir terrenos e fazer
novos lançamentos , destaca Dal Molin.

O presidente do Sinduscon-RS opina que foi a vitória
da direita que movimentou as vendas. À frente da
entidade que representa 3 mil empresas no Estado -
incluindo 400 incorporadoras e construtoras de Porto

Alegre -, ele afirma que a crise afetou muito a classe
média - e a maioria das pessoas estava aguardando o
resultado do pleito para comprar com mais segurança
(uma vez que o mercado financeiro econômico
promete se recuperar a part i r das reformas
anunciadas). Em 2012 e 2013, nós ainda tínhamos um
mercado de imóveis populares mais ascendente,
enquanto o alto padrão entrava em um momento mais
recessivo, devido à falta de liquidez , recorda o
consultor empresarial da Colnaghi Imóveis, Cesar
Pancinha.

Naquele período o mercado estava muito aquecido ,
destaca o consultor. Ocorreu um ápice grande de
vendas de imóveis de valor menor, como os
vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida,
implementado durante o governo Lula , comenta
Pancinha.

No entanto, a desestabilização da economia gerada
pelo aumento da inadimplência e do desemprego, e,
consequentemente, de distratos, inverteu o cenário: as
vendas de alto e médio padrão aqueceram, enquanto
os imóveis com preços mais baixos sofreram queda de
demanda.

O melhor ano para o setor foi o período do segundo
mandato do governo Lula , concorda o presidente do
Sinduscon-RS. Havia estabilidade econômica, pleno
emprego, financiamento abundante no mercado
imobiliário e todos os bancos fornecendo crédito, além
de pessoas confiantes dispostas a consumir - não sei
se voltaremos a esse patamar , admite.

Maioria dos lançamentos deve sair do papel a partir do
mês de abril

Com melhores perspectivas, incorporadoras e
construtoras que têm projetos para a Capital começam
a acelerar os trabalhos e pressionar a prefeitura no
que se refere ao retorno de aprovação e liberação de
licenças. Inclusive, há empresas comprando terrenos,
para a implementação de novas obras , comenta o
presidente do Sinduscon-RS, Aquiles Dal Molin. Após
dois anos com poucos lançamentos, devido às
adversidades da economia , a agenda de novos
empreendimentos residenciais e comerciais para 2019
comprova a reação e as boas perspectivas do
segmento, avalia o sócio-proprietário da 2day Gestão
de Lançamentos e Estoques, Guilherme Dutra.
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Para os próx imos se is meses, a empresa
especializada em consultoria de lançamentos e
marketing imobiliário tem previstos nove novos
produtos para apresentar ao mercado, sendo dois
ainda no final deste ano. Três serão implementados
em Porto Alegre: o residencial de alto padrão junto ao
Menino Deus e à orla do Guaíba, assinado por Celsul
e SVB Par; outro no estilo boutique, desenvolvido pela
Capitânia para o bairro Petrópolis, na avenida Bagé; e
também o Centro da Capital recebe projeto para
moradia com uma estrutura de lazer que promete ser
bastante diferenciada, anuncia Dutra.

O sócio da 2day observa que, de forma geral, o
volume de lançamentos na cidade (considerando as
previsões de diversas incorporadoras) aumentou
visivelmente, mas pondera que a procura dos
consumidores, apesar de estar melhor agora, ainda
não voltou a pleno . As empresas estão colocando os
produtos na rua, e o preço dos imóveis deve passar
por uma valorização ainda neste ano , avalia. Sócio
também da imobiliária Une, Dutra destaca que 2018 foi
um ano de sobrevivência para o mercado de compra e
venda de imóveis. Foram poucos negócios fechados,
tivemos um ano muito difícil, com os consumidores
muito inseguros. Para 2019, o empresário tem
expectativa de que as comercializações devem
crescer em 30%.

Antes das eleições, o mercado estava mesmo
bastante reprimido, mas o pessoal voltou a pesquisar,
influenciando no otimismo e na reação positiva setor ,
reforça o diretor comercial da Tomasetto Engenharia,
Romeu Tomasetto. A empresa está construindo um
condomínio (com apartamentos de mais de 200 m2 e
preços a partir de R$ 2,6 milhões) no bairro Rio
Branco, e já conta com 40% das unidades vendidas.
Também estamos em fase de aprovação de projeto
para a construção de um condomínio no bairro Mont
Serrat, cuja obra deve ser finalizada até 2022 , detalha
o empresário.

Segmento de alto padrão é o mais sólido em cenário
atual, destaca economista

Abrindo o indicador da Alphaplan Inteligência de
Mercado, o diretor Tiago Dias observa que o maior
otimismo é com o médio prazo. Por outro lado, o
índice sobre o mercado atual está mais baixo , analisa.
A expectativa é bem diferente, havendo até um
descompasso , conclui. Os índices do estudo revelam
alta de 2,9% entre os consumidores (com 106,1
pontos); elevação significativa (de 8,2%) entre
corretores e imobiliárias (140,9 pontos) e crescimento
forte (de 51,9%) no humor da incorporadoras e
construtoras (153,9 pontos). Para Dias, há uma
demanda reprimida, que deve alavancar as vendas a

partir de 2020.

O presidente do Sinduscon-RS, Aquiles Dal Molin,
concorda que, somente em 2020, quando ocorrer uma
estabilidade na economia , é que se poderá apontar
crescimento consistente do mercado, com demandas
mais definidas. Estamos a caminho de uma solidez e
maior segurança nos empregos e rendas - com o
tempo, as pessoas irão voltar a adquirir imóveis ,
considera. Se alguém está pensando em comprar
imóvel, a hora é agora. Quanto mais melhorar os
índices do mercado, mais incorporadoras podem
recuperar os valores que haviam caído , avalia.

As boas notícias já se refletem nos plantões de venda
em prédios que estão sendo erguidos. O All Lindóia,
misto de empreendimento comercial e residencial em
construção pela Mocellin Incorporações na Zona
Norte, em um terreno com 2.540 mil2, a obra (com
investimento total de R$ 28 milhões), está indo para a
primeira laje e já tem 25% das unidades vendidas .
Serão 66 salas e sete lojas, e 50 apartamentos de dois
e três dormitórios (a partir de R$ 450 mil), em
condomínio com piscina, salão de festas e sala fitness.

A procura melhorou, percebemos que os negócios
saíram da gaveta e voltaram para a mesa , comemora
o diretor da incorporadora, Fernando Mocellin. O
mercado não estava bom, e seguramos os
lançamentos para quando retomasse o bom ciclo ,
admite.

Site:

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia

/2019/02/670300-mercado-imobiliario-ja-da-sinais-de-

recuperacao.html

25



JORNAL DO COMÉRCIO / RS - ECONOMIA - pág.: 10. Seg, 18 de Fevereiro de 2019

SINDUSCON - RS

26



JORNAL DO COMÉRCIO / RS - ECONOMIA - pág.: 10. Seg, 18 de Fevereiro de 2019

SINDUSCON - RS

27



JORNAL DO COMÉRCIO / RS - ECONOMIA - pág.: 10. Seg, 18 de Fevereiro de 2019

SINDUSCON - RS

28



Inovações tecnológicas, aliadas às
perspectivas de crescimento da economia

brasileira, podem alavancar o setor da
construção civil
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Nos últimos anos, todos os setores precisaram se
reinventar para continuar crescendo ou mantendo as
operações em níveis sustentáveis. Na construção civil,
novas tecnologias, como aplicativos e softwares,
auxiliam o setor a obter uma melhora significativa na
qualidade, redução de tempo e desperdício nos
canteiros de obras.

De acordo com o vice-presidente do Sinduscon-RS
(Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado
do Rio Grande do Sul) e coordenador da Comat
(Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e
Produtividade), Alexandre Dode de Almeida, o
crescimento do setor da construção civil pode avançar
em 2019 com o apoio de novas tecnologias. "Todo
desenvolvimento tecnológico ajudará a melhorar
nossos resultados, mas somente ele não será
suficiente. São duas linhas que andam em paralelo: o
desenvolvimento setorial e o tecnológico", comentou.

O presidente do Sinduscon-RS, Aquiles Dal Molin
Júnior, destacou que o ano de 2018 ficou aquém das
expectativas em relação aos últimos quatro anos, com
a redução nas atividades da construção civil no Rio
Grande do Sul. Entretanto, o ano finalizou com boas
expectativas, em um cenário de mais confiança entre
os empresários.

Ainda de acordo com Aquiles, no terceiro trimestre de
2018 o PIB (Produto Interno Bruto) do setor da
construção civil registrou uma queda de 1% em
comparação ao ano anterior. "O ponto positivo é que
foi a queda menos intensa desde o início do período
recessivo - no quarto trimestre de 2016, por exemplo,
a queda chegou a 11,8% frente ao respectivo período
anterior -, visto isso, podemos afirmar que houve uma
melhora relativa do setor", explicou.

"Acreditamos que 2019 será marcado por mudanças
que resultarão em um ambiente mais favorável às
atividades produtivas. E, assim sendo, a consolidação
do crescimento para a construção civil, tendo em vista
o longo ciclo dos produtos de edificações, é
aguardado para 2020, não em um ritmo de alto

desempenho como o ocorrido entre 2008 e 2013,
porém, mais "saudável" e "consistente", complementa
o dirigente.

De acordo com o Fiergs, o índice de intenção de
investir divulgado neste mês ficou em 58,3 pontos, 1,4
maior do que o de dezembro e 9,7 acima da média
histórica. Acima dos 50 pontos, o indicador revela que
a intenção de investir é predominante entre as
empresas no mês. De fato, em janeiro 63,5% das
empresas pretendiam investir nos seis meses
seguintes, enquanto 36,5% não tinham tal intenção. A
indústria gaúcha prevê aceleração da demanda em
2019. Os índices variam de 0 a 100 pontos.

Benefícios da tecnologia

A tecnologia no setor da construção civil vem
evoluindo constantemente e, no mercado de negócios
atual, as construtoras que desejam se destacar
precisam buscar atualizações e inovações para o dia a
dia das obras. Com o avanço da tecnologia, é possível
obter aumento de eficiência e produtividade no setor,
entre outros resultados.

Os aplicativos e softwares são aliados importantes em
todos os ciclos do processo construtivo, desde a
elaboração do projeto até a execução e finalização no
canteiro de obras.

A diretora de Produtos da Tecnológica, empresa de TI
e negócios de Blumenau (SC), que desenvolveu o
Mobuss Construção - software para gestão de obras - ,
Adriana Bombassaro, explica que, para os gestores e
construtoras, uma das principais vantagens do uso de
inovações tecnológicas é a obtenção de mais
detalhamento e controle de obras, indispensáveis
neste segmento altamente competitivo. "Com soluções
para todos os portes de projeto, até os mais
complexos, a tecnologia auxilia em pontos importantes
como na prevenção de falhas antes mesmo que
ocorram e possam influenciar o andamento da obra",
exemplificou.
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Tendência em 2019

Para o ano de 2019, o mercado de tecnologia continua
em ascensão no setor construtivo. De acordo com o
Sinduscon-RS, as tecnologias voltadas ao BIM
(Building Information Modeling), ferramenta que busca
auxiliar na produção de modelos 3D para os projetos,
prometem ser referência nos projetos e na gestão de
obras.

O vice-presidente do Sinduscon-RS destaca que a
tecnologia BIM como modelagem, por exemplo, vem
proporcionando um menor número de problemas
construtivos e acarretando em orçamentos mais
corretos e sem surpresas. "Diante disso, neste ano os
softwares de apoio ao BIM serão destaque tanto na
utilização em canteiros de obras quanto na execução,
planejamento e controle dos projetos de construção
civil", finalizou Alexandre.

Site: http://www.osul.com.br/inovacoes-tecnologicas-

aliadas-as-perspectivas-de-crescimento-da-economia-

brasileira-podem-alavancar-o-setor-da-construcao-civil/
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