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Stand: Sinduscon destaca modelo construtivo que reduz
custo
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O Sindicato da Indústria da Construção (SindusconCE) realiza
nesta quintafeira, às 7h30, workshop gratuito sobre a
implantação do BIM (abreviação de Building Information
Modeling). A aplicação do conceito gera redução de custos e
aumenta a produtividade. Tratase de uma plataforma que
organiza informações de todas as etapas de uma obra. A
proposta integra as fases que fazem parte de uma construção. O
workshop, que reunirá representantes da cadeia produtiva da
construção civil, será no auditório da Unichristus. O evento é
uma realização do SindusconCE, por meio do Programa de
Inovação da Indústria da Construção (Inovacon). Projetistas,
engenheiros, arquitetos e demais envolvidos no processo de
construção vão debater as vantagens da implantação do BIM.
Para o presidente do SindusconCE, André Montenegro de
Holanda, "uma das viabilidades do sistema é a de simular todas
as fases do projeto, resultando na diminuição de gastos e de
erros de planejamento no andamento da obra". A produção
virtual integra e conserva todas as informações da obra, caso,
no futuro, seja necessária a consulta. Está confirmada a
presença do consultor BIM da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), Rogério Suzuki.
A indústria nordestina pointer, pertencente ao Grupo
Portobello, lança hoje (30), às 9h, no Quality Hotel Fortaleza, a
coleção "Morada Brasileira: Cotidiano", trazendo novamente a
dobradinha Marcelo Rosenbaum e Paulo Biacchi, de O Fetiche,
que incrementam a linha Raízes. Entre as novidades da coleção,
estão as novas linhas Piasentina, inspirada na tradicional pedra
das calçadas de Roma, e Concreta, que traz a grande tendência
da arquitetura contemporânea, o cimento brilhante dos produtos
Urbana. A linha Decora ganha os modelos Diamante Puro e
Diamante Multicolor. As madeiras também estão presentes nos
novos produtos Nativa Pátina e Nativa Aroeira, da linha Lenho.
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Ganhando espaço
Hoje, 16% das aquisições de imóvel no País são feitas por meio
de consórcio, segundo dados da Abac  Associação Brasileira de
Administradoras de Consórcio. Cristiane Magalhães, diretora do
Itaú Unibanco, afirma que "o foco é oferecer produtos e serviços
planejados, para que os clientes escolham de acordo com o
estilo de vida, necessidade de consumo e perfil econômico".
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Confiança
O Índice de Confiança da Construção (ICST), medido pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV), subiu 0,7 ponto em março,
atingindo 75,1 pontos, o maior nível desde junho de 2015 (76,2
pontos), informou a instituição nesta semana. O destaque foi
para o indicador que mede o otimismo com a situação dos
negócios nos seis meses seguintes, que variou 2,2 pontos, para
90,1 pontos.
Crédito em Sobral
Moradores do centro histórico da cidade de Sobral contam com
linha de crédito especial para recuperação e restauro de seus
imóveis. Até o dia 19 de maio, interessados devem entregar
formulário de candidatura, que consta no edital de seleção para
acessar o financiamento, na Casa do Capitão Mor José Xerez
de Furnas Uchôa. À Rua Randal Pompeu, 145, Centro, Sobral.
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