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Setor da construção comemora Dia Nacional da Construção 

Social no dia 27 de agosto de 2016
 

 

Com o tema Valores Constroem, o Dia Nacional da Construção Social (DNCS) de 
2016 será realizado no próximo dia 27 de agosto, em 32 localidades, e visa 

resgatar conceitos indispensáveis para a convivência em sociedade. A ação da 
indústria da construção é destinada à promoção do conceito de responsabilidade 

social empresarial. O DNCS é um dia de serviço gratuito dedicado exclusivamente 

aos trabalhadores do setor e seus familiares nas áreas de saúde, lazer, cidadania e 
educação, além de oferecer atividades recreativas, esportivas e culturais. 

Promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), por meio do 
seu Fórum de Ação Social e Cidadania 

especial do Seconci-Brasil, o evento deste ano visa resgatar conceitos 

indispensáveis para a convivência em sociedade, como ética, família, saúde, 
solidariedade, gentileza, respeito, amizade, educação, vida saudável 

 
Durante o Dia Nacional serão prestados diversos serviços, como: consulta e 

exames médicos, vacinação, emissão de documentos, seguro

assistência jurídica, orientação na defesa do consumidor, educação para o 
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Com o tema Valores Constroem, o Dia Nacional da Construção Social (DNCS) de 
2016 será realizado no próximo dia 27 de agosto, em 32 localidades, e visa 

resgatar conceitos indispensáveis para a convivência em sociedade. A ação da 
indústria da construção é destinada à promoção do conceito de responsabilidade 

social empresarial. O DNCS é um dia de serviço gratuito dedicado exclusivamente 

setor e seus familiares nas áreas de saúde, lazer, cidadania e 
educação, além de oferecer atividades recreativas, esportivas e culturais. 

Promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), por meio do 
(Fasc), e pelo SESI Nacional, com apoio 

Brasil, o evento deste ano visa resgatar conceitos 

indispensáveis para a convivência em sociedade, como ética, família, saúde, 
solidariedade, gentileza, respeito, amizade, educação, vida saudável e cultura. 

Durante o Dia Nacional serão prestados diversos serviços, como: consulta e 

exames médicos, vacinação, emissão de documentos, seguro-desemprego, 

assistência jurídica, orientação na defesa do consumidor, educação para o 



 

trabalho, além de recreaçã
sessões de ginástica e campeonato de futebol. Em nove anos, o DNCS já prestou 

mais de 3,4 milhões de atendimentos, beneficiando mais de 659 mil trabalhadores 
e familiares do setor da construção.

atendimentos, em 35 localidades do País, atendendo mais de 81 mil pessoas.

 
"O Dia Nacional da Construção Social é uma alegria para nós empresários e 

também para os trabalhadores do nosso setor. É um dia para conf
comemorar, em família, as conquistas do trabalho realizado ao longo dos meses", 

destaca o presidente da CBIC, José Carlos Martins, que neste ano fará a abertura 

oficial do evento no Rio de Janeiro. "Cuidar do nosso trabalhador é a nossa missão
e fazemos isso com empenho, para que ele se sinta valorizado e motivado a 

trabalhar na construção do nosso Brasil", enfatiza Martins.
 

Em 2016, 32 localidades realizarão o DNCS. São elas: Rio Branco (AC), Maceió 

(AL), Manaus (AM), Macapá (AP), Salvador (B
São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Uberaba (MG), Uberlândia (MG), Cuiabá (MT), 

Belém (PA), João Pessoa (PB), Teresina (PI), Cascavel (PR), Curitiba (PR), Londrina 
(PR), Maringá (PR), Rio de Janeiro (RJ), Volta Redonda (R

(RN), Boa Vista (RR), Bento Gonçalves (RS), Capão da Canoa (RS), Santa Cruz do 

Sul/Vale do Rio Pardo (RS), Santa Rosa (RS), Pelotas (RS), Blumenau (SC), 
Brusque (SC) e Joinville (SC). Cada localidade desenvolverá ações de acordo com

demanda de seus trabalhadores.
 

 

 

 

 

 

Setor da construção do Rio Grande do Sul conta com guia de 

sustentabilidade 
 

trabalho, além de recreação infantil, teatro, sorteio de brindes, festival de talentos, 
sessões de ginástica e campeonato de futebol. Em nove anos, o DNCS já prestou 

mais de 3,4 milhões de atendimentos, beneficiando mais de 659 mil trabalhadores 
e familiares do setor da construção. Em 2015, foram realizados mais de 272 mil 

atendimentos, em 35 localidades do País, atendendo mais de 81 mil pessoas.

"O Dia Nacional da Construção Social é uma alegria para nós empresários e 

também para os trabalhadores do nosso setor. É um dia para conf
comemorar, em família, as conquistas do trabalho realizado ao longo dos meses", 

destaca o presidente da CBIC, José Carlos Martins, que neste ano fará a abertura 

oficial do evento no Rio de Janeiro. "Cuidar do nosso trabalhador é a nossa missão
e fazemos isso com empenho, para que ele se sinta valorizado e motivado a 

trabalhar na construção do nosso Brasil", enfatiza Martins.

Em 2016, 32 localidades realizarão o DNCS. São elas: Rio Branco (AC), Maceió 

(AL), Manaus (AM), Macapá (AP), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Anápolis (GO), 
São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Uberaba (MG), Uberlândia (MG), Cuiabá (MT), 

Belém (PA), João Pessoa (PB), Teresina (PI), Cascavel (PR), Curitiba (PR), Londrina 
(PR), Maringá (PR), Rio de Janeiro (RJ), Volta Redonda (RJ), Natal (RN), Mossoró 

(RN), Boa Vista (RR), Bento Gonçalves (RS), Capão da Canoa (RS), Santa Cruz do 

Sul/Vale do Rio Pardo (RS), Santa Rosa (RS), Pelotas (RS), Blumenau (SC), 
Brusque (SC) e Joinville (SC). Cada localidade desenvolverá ações de acordo com

demanda de seus trabalhadores. 
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Em 2015, foram realizados mais de 272 mil 

atendimentos, em 35 localidades do País, atendendo mais de 81 mil pessoas. 

"O Dia Nacional da Construção Social é uma alegria para nós empresários e 

também para os trabalhadores do nosso setor. É um dia para confraternizar e 
comemorar, em família, as conquistas do trabalho realizado ao longo dos meses", 

destaca o presidente da CBIC, José Carlos Martins, que neste ano fará a abertura 

oficial do evento no Rio de Janeiro. "Cuidar do nosso trabalhador é a nossa missão 
e fazemos isso com empenho, para que ele se sinta valorizado e motivado a 

trabalhar na construção do nosso Brasil", enfatiza Martins. 

Em 2016, 32 localidades realizarão o DNCS. São elas: Rio Branco (AC), Maceió 

A), Fortaleza (CE), Anápolis (GO), 
São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Uberaba (MG), Uberlândia (MG), Cuiabá (MT), 

Belém (PA), João Pessoa (PB), Teresina (PI), Cascavel (PR), Curitiba (PR), Londrina 
J), Natal (RN), Mossoró 

(RN), Boa Vista (RR), Bento Gonçalves (RS), Capão da Canoa (RS), Santa Cruz do 

Sul/Vale do Rio Pardo (RS), Santa Rosa (RS), Pelotas (RS), Blumenau (SC), 
Brusque (SC) e Joinville (SC). Cada localidade desenvolverá ações de acordo com a 
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Com o objetivo de disseminar a necessidade de reflexão sobre conceitos de 
sustentabilidade e demonstrar a possibilidade de adoção de práticas 

ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis, o 
Sinduscon-RS lançou no último mês de junho o “Guia de Sustentabilidade na 

Construção do Rio Grande do Sul”. A public
uma construção sustentável interferem diretamente na relação do homem/meio 

ambiente e sobre questões que podem ser minimizadas quando se decide investir 

em um planejamento adequado. Apresenta também reflexões sobre o
aplicadas ou discutidas no setor da construção civil e órgãos envolvidos, na busca 

pela identificação das características técnicas que propiciem projetos e execução 
de espaços ambientalmente corretos. O guia abrange conceitos práticos, 

legislativos e de fácil aplicação. 
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WWF-Brasil lança vídeo no GBC sobre uso da madeira na 

construção civil 
 

Com o objetivo de disseminar a necessidade de reflexão sobre conceitos de 
sustentabilidade e demonstrar a possibilidade de adoção de práticas 

ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis, o 
RS lançou no último mês de junho o “Guia de Sustentabilidade na 

Construção do Rio Grande do Sul”. A publicação destaca como as características de 
uma construção sustentável interferem diretamente na relação do homem/meio 

ambiente e sobre questões que podem ser minimizadas quando se decide investir 

em um planejamento adequado. Apresenta também reflexões sobre o
aplicadas ou discutidas no setor da construção civil e órgãos envolvidos, na busca 

pela identificação das características técnicas que propiciem projetos e execução 
de espaços ambientalmente corretos. O guia abrange conceitos práticos, 

os e de fácil aplicação. 
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Com o objetivo de disseminar a necessidade de reflexão sobre conceitos de 
sustentabilidade e demonstrar a possibilidade de adoção de práticas 

ambientalmente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis, o 
RS lançou no último mês de junho o “Guia de Sustentabilidade na 

ação destaca como as características de 
uma construção sustentável interferem diretamente na relação do homem/meio 

ambiente e sobre questões que podem ser minimizadas quando se decide investir 

em um planejamento adequado. Apresenta também reflexões sobre o tema, já 
aplicadas ou discutidas no setor da construção civil e órgãos envolvidos, na busca 

pela identificação das características técnicas que propiciem projetos e execução 
de espaços ambientalmente corretos. O guia abrange conceitos práticos, 

os e de fácil aplicação.  
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Lançado pelo WWF-Brasil no stand do Programa Madeira é Legal, durante a Expo 
Green Building Brasil (GBC), o vídeo “Por que usar madeira na construção civil?”, 

propõe a utilização de madeira proveniente de manejos sustentáveis, mostrando 

que isso contribui para a preservação das florestas. Para a coordenadora técnica 
do Comitê de Meio Ambiente do SindusCon-SP (Comasp), Lilian Sarrouf, a 

participação do WWF-Brasil na promoção do uso da madeira, de forma 
responsável, na construção civil ajuda o setor a melhorar as questões relacionadas 

à cadeia produtiva. “A ideia que o vídeo transmite surgiu nas reuniões do Madeira 

é Legal, que desde 2009 vem difundindo essa ideia,” conta Lilian. 
 

O vídeo é uma das cinco animações e faz parte de uma série chamada “Tudo o 
que você queria saber sobre madeira, mas não tinha a quem perguntar”. O 

objetivo é incentivar o uso sustentável da madeira na construção. O material tem 

pouco mais de dois minutos, produzido em linguagem simples, para atingir a todos 
os públicos. Nele são enumeradas as diversas razões pelas quais construir com 

madeira pode ser mais vantajoso para construtoras, incorporadoras e empreiteiras. 
 

O SindusconSP é signatário do Programa Madeira é Legal e é apoiador da 
participação do Programa na Expo GBC 2016.  
 

Clique aqui para mais informações sobre o programa. 
 
(Com informações do Sinduscon-SP) 

 



 

 

 

 

 

 

Seconci Brasil realiza Encontro Nacional de Seconcis no 

próximo mês de setembro
 

 

 

O Sinduscon e o Seconci do Paraná recebem neste ano o Encontro Nacional dos 

Seconcis, que será realizado nos dias 22 e 23 de setembro, em Curitiba, no Paraná. 
O evento tem como objetivo reunir o Serviço Social do Sindicato da Indústria da 

Construção Civil de todo o País para a troca de informações e expertise nas áreas 

administrativa, médica, odontológica e segurança do trabalho. "Estamos felizes em 
receber aqui no Paraná este encontro nacional, promovido pelo Seconci Brasil. O 

evento contará com reuniões dentro de cada área e momentos de interação para 
que todos possam aprender e 

representatividade no setor", afirma José Eugenio Gizzi, presidente do 

Sinduscon/Seconci PR.
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O Sinduscon e o Seconci do Paraná recebem neste ano o Encontro Nacional dos 

Seconcis, que será realizado nos dias 22 e 23 de setembro, em Curitiba, no Paraná. 
O evento tem como objetivo reunir o Serviço Social do Sindicato da Indústria da 

Construção Civil de todo o País para a troca de informações e expertise nas áreas 

iva, médica, odontológica e segurança do trabalho. "Estamos felizes em 
receber aqui no Paraná este encontro nacional, promovido pelo Seconci Brasil. O 

evento contará com reuniões dentro de cada área e momentos de interação para 
que todos possam aprender e fazer com que os Seconcis ganhem ainda mais 

representatividade no setor", afirma José Eugenio Gizzi, presidente do 

Sinduscon/Seconci PR.

(Com informações do Seconci e Sinduscon-PR)  
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O evento tem como objetivo reunir o Serviço Social do Sindicato da Indústria da 

Construção Civil de todo o País para a troca de informações e expertise nas áreas 

iva, médica, odontológica e segurança do trabalho. "Estamos felizes em 
receber aqui no Paraná este encontro nacional, promovido pelo Seconci Brasil. O 

evento contará com reuniões dentro de cada área e momentos de interação para 
fazer com que os Seconcis ganhem ainda mais 

representatividade no setor", afirma José Eugenio Gizzi, presidente do 

Sinduscon/Seconci PR.  

 



 

 

 

II Encontro Nacional de Segurança e Saúde na 

Construção do Brasil
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II Encontro Nacional de Segurança e Saúde na 

Construção do Brasil 
 
Data: 27 de setembro 
Horário: 9h às 17h 
Local: Unique Palace – Brasília-DF 
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