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A Revista ACOMASUL nasceu da necessidade em divulgar o trabalho de união do
setor da construção civil. Ela se solidificou após lutas, feiras e apoios importantíssimos. Achamos de suma importância
trazer ao público os objetivos da Associação dos Construtores de Mato Grosso
do Sul (ACOMASUL). Juntamente com os
nossos parceiros da cadeia da construção
civil.
Representamos os pequenos empresários da construção civil, responsável
pelo preenchimento dos vazios urbanos,
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movimentação das lojas de material de
construção, a economia local e ainda colaboramos com a diminuição do déficit
habitacional. Este é o papel da construção civil para a nossa cidade, estado e
país.
Atualmente enfrentamos a insegurança jurídica, a exigência na portaria 570 do
Ministério das Cidades e, hoje, o Ministério
Desenvolvimento Regional, além do não
financiamento de imóveis pelo Programa
Minha Casa Minha Vida, que foi construído
em ruas sem pavimentação asfáltica.
Contar a nossa história de como nasceu esta Revista é divulgar ao mercado as
novidades que vem surgindo. É mostrar o
nascimento da EXPOACOM-MS, em que na
sua 2ª edição, provou que deu certo, unindo vários parceiros do seguimento.
Estamos cada dia mais unido na procura de soluções de emprego e renda, em
nossa economia local e nacional.
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HISTÓRIA ACOMASUL

DA UNIÃO NASCE

A ACOMASUL

Grandes soluções surgem de
problemas enfrentados de
cabeça erguida
Texto Jucyllene Castilho

A mistura de união, parceria e de vontade de vencer é que fizeram nascer a Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul (Acomasul). Foi no final
de 2016, que um grupo de pequenos construtores se
reuniu para protestar contra uma Portaria do então
Ministério das Cidades que impedia a venda de imóveis pelo Programa Minha Casa Minha Vida a partir de
janeiro de 2017.
Os construtores fizeram uma mobilização na praça Ary Coelho, no Centro de Campo Grande (MS). Era
um dia chuvoso, entretanto, ninguém arredou o pé e
se fez ser ouvido pela população e pela imprensa local.
Ainda no final de 2016, foi realizada uma Audiência
Pública na Câmara Municipal de Campo Grande para
discutir o assunto. Os pequenos construtores foram
além. Embarcaram em direção à Capital Federal para
conversar com autoridades do Ministério das Cidades
e da Caixa Econômica Federal (CEF).
No grupo, estavam o construtor e tecnólogo em
construção civil, Adão Castilho, e o engenheiro civil,
Luciano Rufato. Em Brasília, juntos com construto-
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res de cidades de outros estados, usaram de vários
argumentos para mostrar o equívoco de se proibir a
comercialização de imóveis onde não havia pavimentação asfáltica definitiva.
O representante do Ministério das Cidades voltou atrás na época e estendeu o prazo por mais dois
anos, para que os imóveis pudessem ser vendidos em
locais sem asfalto. Este era apenas um dos problemas enfrentados pelo setor dos pequenos empresários da construção civil. Por isso, aquele grupo que
protestou sob chuva se reuniu novamente. Estava
feito o alicerce da Acomasul.
No começo de 2017, veio a formalização da Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul. Ao
longo de três anos, a Acomasul cresceu. Centenas de
pequenos empresários do setor da construção civil
se tornaram associados. Vieram também profissionais liberais como corretores, engenheiros, arquitetos.
A Acomasul também abriu as portas para cartó-

www.acomasul.com.br

rios, lojistas, empresários que trabalham para construir um Brasil com mais oportunidade de moradia
principalmente para as famílias de baixa renda.
De 2017 até o final de 2019, a diretoria da Acomasul perdeu as contas de quantas viagens fez para fora
do Estado, principalmente a Brasília, onde buscou e
busca apoio dos parlamentares em defesa da categoria. É uma luta incessante para mostrar a importância de um setor capaz de gerar emprego imediato,
girando assim o motor da economia.
Em outubro de 2017, a categoria fez uma carreata
pelo Centro de Campo Grande em direção à Superintendência da Caixa Econômica Federal. Na época, os
construtores já sentiam na pele o contingenciamento de recursos para financiar os imóveis.
A Acomasul conquistou algo tão valioso que é o
respeito. A Associação dos Construtores de Mato
Grosso do Sul é sempre procurada pela imprensa
para comentar dados do setor e sugerir mudanças,
sempre com o objetivo de buscar o melhor para a
economia e para a sociedade.
“Vivemos em um período de auge e de declínio da
construção civil. Enfrentamos a pior recessão econômica deste país acreditando que a adversidade é
um trampolim para as oportunidades e crescimento”,
frisa o presidente da Acomasul, Adão Jorge Moraes
Castilho, que está na segunda gestão.
“Nós pequenos empresários da construção civil
não dependemos de dinheiro do governo para construir porque temos recursos próprios. O que buscamos por meio da Acomasul é que não faltem recursos para o financiamento das moradias populares.
Batalhamos pelo mínimo que se possa reivindicar em
um país que tenha também o mínimo de preocupação com o bem-estar da sociedade: garantir um dos
direitos básicos do cidadão que é a moradia digna”,
afirma Adão Castilho.

www.acomasul.com.br
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2ª EXPOACOM-MS
Prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad,
destacou que o setor de Construção Civil está retomando o crescimento na Capital e com geração de
empregos e a atuação da Acomasul é importante
para esse movimento. “Tenho contato direto com o
presidente Adão Castilho e sei da atuação. Hoje em
Campo Grande vemos obras em todos os pontos e
isso é fundamental para o reforço do orçamento
familiar de pessoas que estavam fora do mercado
de trabalho”.
José Baltazar, Anoreg explica que a Anoreg é
a Associação dos Notários e Registradores, tanto
dos tabeliães que redigem as escrituras nos cartórios quanto os registros de imóveis e civis. “Nós
estamos inseridos na parte documental dessa cadeia produtiva da Construção Civil e acreditamos

na importância de participar da Expoacom, por que
ao final da obra é necessária uma regularização documental, na compra e venda, incorporação, então
somos parceiros, somos parte desse processo de
produção imobiliária”.
O Sebrae é parceiro da Acomasul e o Diretor de
Operações, Tito Estanqueiro, afirma que o setor é
muito relevante para a economia e merece apoio.
“A Construção Civil reúne muitos empreendedores, principalmente nos bairros de Campo Grande e
cientes desse potencial fizemos uma parceria com
a Acomasul e queremos ver esse evento crescendo
cada vez mais, por que a gente acredita que empreender, acima de tudo, começa pela vontade e
pela atitude de cada um e o Sebrae é parceiro desses empreendedores aqui no Mato Grosso do Sul”.

Texto Bruno Arce / Jucyllene Castilho / Marcos Anelo / Priscilla Peres
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2ª EXPOACOM MS

“Fundamental a Universidade fazer parte
da comunidade. Conversamos com o Adão
Castilho na primeira edição da Expoacom e
vimos que era importante envolver nossos
acadêmicos que hoje são a Construção Civil e a Arquitetura e precisam ter essa convivência com profissionais e estar alinhado
com o que o mercado precisa e traz de novidade”, destaca o reitor professor Taner Douglas Alves Bitencourt.
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2ª EXPOACOM MS

ANCLA PORTAS
DE ALUMÍNIOS
Há seis anos no mercado sul-mato-grossense, a
Ancla Portas de Alumínios é uma das maiores empresas do setor e trabalha com produtos de primeira
linha, primando sempre pela qualidade. Atualmente
atende Campo Grande e outras cidades do Estado.
O sócio-proprietário Claudio Barbosa explica que
a Ancla comercializa todos os tipos de porta, entre
alumínio e linha para móveis, como guarda-roupas,
além de produtos de vidros. “Trabalhamos também
com esquadrias metálicas, que envolve portas, janelas, porta de correr com sensor de presença”, detalha.
A Ancla também atende marcenarias, construtores e o consumidor final. A empresa comercializa
ainda todos os modelos de telha, esmaltadas e lançamentos, incluindo as tradicionais romanas. “Hoje em
dia as pessoas visam muito o custo, então oferece-

mos produtos mais eficientes com menor preço, que
estão sendo os mais buscados”.
A Ancla Portas e Alumínios participou pela primeira vez da Expoacom em 2019 e afirma que superou
as expectativa. “Nos surpreendemos com os resultados, principalmente em relação ao fechamento de
negócios. Não esperávamos esses bons resultados”.

AMBIENTEC MS
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Com mais de 20 anos de mercado, a Ambientec
oferece soluções para a segurança do trabalho de
empresas, por meio de consultoria e treinamentos.
Conta com unidades de norte a sul do país e, em Mato
Grosso do Sul atua com estrutura física em Dourados
e Três Lagoas e com capacidade para atender clientes em Campo Grande.
Rodrigo Komukai é técnico de segurança e instrutor de treinamento NR33 e NR35 e explica que a Ambientec atua com gestão de segurança do trabalho,
desde o início com a documentação, até a parte de
treinamento, execução, acompanhamento e gestão
de obras.
Um dos diferenciais da Ambientec é o training
truck, um veículo adaptado para simulação dos riscos encontrados nos trabalhos em altura e espaço
confinado. Essa ferramenta é capaz de enriquecer o
conhecimento dos participantes, num ambiente controlado e seguro. A unidade móvel atende várias empresas de dentro e fora do Mato Grosso do Sul.

A Ambientec participou da 2ª Expoacom para divulgar os serviços e levar conhecimento sobre os
conceitos de segurança no trabalho para maior número de pessoas, principalmente entre acadêmicos.
A empresa é responsável pelo treinamento para a
turma de pós-graduação da universidade Uniderp,
em Campo Grande. Onde os alunos podem aprender
sobre técnicas e passo a passo para a segurança no
trabalho.
www.acomasul.com.br
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2ª EXPOACOM MS

CASA DAS
CORES
Fundada há mais de 20 anos, a Casa das Cores
inovou o mercado campo-grandense de tintas e atualmente atende em cinco lojas e emprega 75 colaboradores. Se destaca por oferecer a maior variedade
de produtos com atendimento diferenciado, onde
os vendedores atuam como consultores, aptos a dar
orientações técnicas sobre os produtos.
A Casa das Cores trabalha com as melhores marcas do ramo, entre elas Velutex, Coral e Suvinil. Oferece toda a linha de tintas imobiliárias, além de completa linha de texturas e revestimentos Velutex.
Tem disponível ainda o Sistema Tintométrico, um
sistema computadorizado de alta tecnologia capaz
de produzir infinitas combinações de cores e garantir
fidelidade nas tonalidades e representatividade em
questão de minutos.
A Casa das Tintas atende todo o Mato Grosso do

Sul e está inaugurando uma unidade em Três Lagoas.
Primeira vez na EXPOACOM com o objetivo de divulgar a empresa para o público participante, entre estudantes de engenharia e arquitetura, empresários e
construtores.

BRAAMIX
CONCRETEIRA
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Felipe João Carvalho, que trabalha com vendas,
se surpreendeu com a estrutura da EXPOACOM 2019.
“Nossas expectativas se superaram com o evento e
pelo interesse dos jovens profissionais em relação às
novidades do mercado.
Ele representa a Bramix Concreteira, que produz
cimento com concreto zinado e agregados, que pode
ser usado em piso, cerâmica. Fazem blocos de concreto e o foco é a venda para empresas e consumidores finais. Um dos destaques do empreendimento é o
zinado, que proporciona mais aderência ao cimento,
dando melhor acabamento final.
O aditivado normal é o mais vendido e consumido,
para uso em laje e piso. Além disso, Felipe garante
que oferecem produtos com mais fluidez, mais resistência e mais durabilidade. “E isso tudo pode ser visto aqui na Feira, uma grande vitrine que a ACOMASUL
nos proporciona”, afirma.
www.acomasul.com.br
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2ª EXPOACOM MS

LEROY
MERLIN

CONCREART
PRÉ-FABRICADOS
A Concreart é uma indústria de pré-fabricados no
ramo da construção civil que oferece soluções eficazes e com preço justo. Localizada em Campo Grande,
trabalha com peças para galpões, fazendas, prédios
comerciais e residenciais, além de estruturas para a
área rural, como cochos para confinamentos e mourões para cercas.
Entre as vantagens das estruturas pré-fabricadas
é possível destacar a velocidade na construção, reduzindo consideravelmente o tempo de obra. O cliente que opta por esse modelo de construção ganha
também na previsão assertiva de custos, visto que é
possível planejar de forma real o quanto será gasto.
As peças de concreto pré-moldados também são
ecologicamente corretas, podendo ser totalmente
reutilizadas, permitindo que a construção possa ser
reciclada. Com alta qualidade e preço baixo é possí-
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vel ter uma obra eficiente e segura. Os pré-moldados
não liberam nenhum tipo de substância em ambientes internos e são estáveis, evitando a necessidade
de tratamento químico.
Atende o setor rural com galpões para armazenamento de produção, garagem de equipamentos
agrícolas, pecuária, aviário e granja, entre outras finalidades. Mais informações pelo site www.concreartms.com.br.

No Brasil desde 1998 e com uma unidade em
Campo Grande desde 2015, a Leroy Merlin comercializa produtos para construção, reforma e
decoração, além de oferecer serviços para auxiliar o processo de construção civil e decoração.
A empresa tem como missão dar a possibilidade
de qualquer pessoa melhorar o seu lar.
Na EXPOACAOM, a Leroy Merlin apresentou
seu setor de serviços, que vão desde a instalação de uma lâmpada até aplicação de cerâmica. “Fazemos instalação de drywall, que é uma
construção a seco muito utilizada e estamos
apresentando para o mercado que além do produto nós temos o serviço de instalação, é uma
construção rápida, prática e que muitos clientes
têm gostado e aderido”, afirma o coordenador de
serviços, Luiz Fernando Rocha.
A loja fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, nu-

BANCO
DO BRASIL

BrDU
URBANISMO

O Banco do Brasil também esteve representado
na EXPOACOM, por José Luis Lopes, gerente-geral
da agência Cidade Morena. Ele salienta que, “a força
dos construtores estão nas parcerias que a cadeia
produtiva precisa: como material de construção,
correspondente bancário, também estão presentes.
E o Banco do Brasil tem as linhas de financiamento
imobiliário, mas também tem consórcios, produtos
de seguridade, diversos produtos e serviços”.
Na feira houve atendimento aos clientes, conforme a necessidade, podendo obter informações
gerais do Banco do Brasil, produtos e serviços, com
captação de dados para contato posterior. E a pergunta mais frisada: qual é o seu sonho? Com o contato posterior, os funcionários puderam apresentar as
alternativas para quem pode prestigiar a EXPOACOM
e confirmar que o evento foi um grande passo para pilar digital, demonstração de alta renda, atendimento

Em Campo Grande para atender clientes que sonham com a casa própria do seu jeito, a BrDu Urbanismo é uma empresa especialista em loteamentos,
transformando vazios urbanos em comunidades.
Está presente em seis estados além do Mato Grosso
do Sul, onde conta com o empreendimento Figueiras
do Parque.
Em nove anos de atuação, a empresa que nasceu
em Goiânia de uma fusão de grandes parceiras, já
comercializou aproximadamente 12 mil terrenos no
Pará, Maranhão, Goiás, Espírito Santo, São Paulo e
Mato Grosso.
Na Capital sul-mato-grossense se comercializa
áreas no loteamento Figueiras do Parque, localizada
na Avenida Conde de Boa Vista, distante 12 minutos
do Centro da cidade. Gerente de produto, Alessandro
Dourado, conta que uma exclusividade BrDU é a entrega de uma Praça de Convivência, com academia

empresarial, e atenção diferenciada para atender os
clientes de forma segmentada.
www.acomasul.com.br
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meral 6170, no Parque dos Novos Estados, em
Campo Grande (MS). Os produtos também podem
ser visto pelo site www.leroymerlin.com.br.

ao ar livre, pista de corrida, quadra de areia e mais
para aproveitamento de toda a família, que poderá
praticar esporte e se divertir.
O Figueiras do Parque está no Bairro Tijuca, próximo ao Hospital Regional Rosa Pedrossian, com 1.085
lotes disponíveis. “Nosso público é o econômico, faixa de até 4 salário mínimos. Oferecemos um produto
popular, mas em um empreendimento com infraestrutura de qualidade”, explica o gerente.
Interessados em entrar em contato com a BrDu
Urbanismo pode encontrar mais informações no site
www.brdu.com.br.
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DA COMPRA
ATÉ A INSTALAÇÃO,
COM A LEROY
VOCÊ FICA TRANQUILO.

+ de

4SE.R0V 00
IÇOS
Soluções completas na instalação de:
AR CONDICIONADO

AQUECEDOR A GÁS

BOX

CORTINA/PERSIANA

COZINHAS PLANEJADAS

FECHADURA

MÓVEIS DE BANHEIRO

MÓVEIS DE JARDIM

MÓVEIS DE ORGANIZAÇÃO

PAPEL DE PAREDE

PISO CERÂMICO

PISO LAMINADO

PISO VINÍLICO

A Leroy Merlin é a maior e mais completa loja dedicada à sua casa
no Mato Grosso do Sul.

VENTILADOR DE TETO

CONTRATE O SERVIÇO
(67) 98178-8341

São 8.000 m² de showroom com mais de 50 mil itens disponíveis
na loja e mais 30 mil opções sob encomenda.
Além dos melhores preços e marcas, você ainda conta com
serviços exclusivos para sua comodidade, como o LEROY INSTALA.
Você encontra tudo que precisa, nas melhores condições, e ainda
pode optar pela instalação pela Leroy Merlin. Tudo simples, prático
e com 1 ano de garantia.
São mais de 4.000 serviços disponíveis.

Av. Cônsul Assaf Trad
Ao lado do Shopping Bosque dos Ipês
Campo Grande - MS
www.LeroyMerlin.com.br

É tranquilidade do início ao fim.

20
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2ª EXPOACOM MS

TOCA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS
A Toca Empreendimentos e Serviços é uma empresa que atua na área de construção civil, terceirizada de grandes empreendimentos, em obras residenciais, industriais ou prediais de Mato Grosso do
Sul. Atende clientes que são construtoras, empreendedoras e clientes finais para obras residenciais.
O gerente Lucas Samuel Cortez explica que a empresa trabalha com tecnologia de construção que se
chama alvenaria estrutural, a diferença é a economia
ao final da obra. “Conseguimos reduzir o custo final
de 15% a 20% e o prazo de execução entre 40 e 50%,
dependendo do desenvolvimento do projeto. Esse
material pode ser trabalhado em qualquer obra”, explica.
Nas obras, a empresa busca pelas melhores soluções sob o ponto de vista técnico e financeiro. Atendendo aos padrões, resultando em qualidade, produ-

SOBRE A TOCA
EMPREENDIMENTOS E
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tividade, durabilidade, racionalização dos custos e
conclusão no prazo definido.
A Toca empreendimentos está localizada em
Campo Grande e Água Clara. Mais informações no
www.tocaempreendimentos.com.br.
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satisfação os seus clientes.
(67) 98128.9906

luca@tocaempreendimentos.com.br

Av. Duque de Caxias, 122 - Amambai

PROTENPAR
Nascida no Paraná, a Protenpar (Indústria de Pré-moldados Protendidos do Paraná) trabalha com trilhos para lajes protendidas, uma tecnologia nova em
Mato Grosso do Sul. Com representante comercial,
a empresa atua no Estado há pouco mais de quatro
anos, divulgando o produto entre construtores e o
consumidor final.
Eduardo Cassamale, representante da empresa
em MS, explica que o trilho protendido tem um aço
esticado dentro da vigueta que recebe concreto,
com possibilidade de atender vãos e sobrecargas
maiores, diminuindo quantidade de escoramento.
“Tem vãos que a gente não precisa de escora, diminuindo quantidade de concreto, ferragem negativa e
ganhando tempo na obra com qualidade superior aos
outros produtos utilizados”
A única laje pré-moldada no sistema “T” aprovada
e utilizada em todos os países de primeiro mundo. A
laje protendida é a solução mais barata e eficiente no
custo final da sua obra.
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Campo Grande/MS

São chamadas de pré-moldadas porque sua
montagem é feita através de viguetas de concreto
pré-moldadas, espaçadas por lajotas cerâmicas ou
E.P.S. (isopor) e capeadas com uma camada de concreto. São protendidas, pois os fios de aço contidos
nas viguetas são pré-tensionados (esticados) com
macaco hidráulico durante o seu processo de fabricação.
A empresa oferece total assistência técnica para
montagem. Mais informações no www.protenpar.
com.br ou no (67) 9 9992-0013.

Luxo é ter excelência não só no resultado e sim no conforto e
requinte durante todo o processo da sua obra.

www.acomasul.com.br

www.acomasul.com.br

UMA EMPRESA DO GRUPO TOCA EMPREENDIMENTOS

23

2ª EXPOACOM MS

VIAMONENSE
Desde 1980 a Viamonense vem diversificando sua
atuação no mercado, acompanhando as tendências e
necessidades de seus clientes. Especializada na
comercialização de porcelanatos, pisos &amp; revestimentos, portas e fechaduras, puxadores &amp;
acabamentos. E tudo isso foi apresentado na 2ª EXPOACOM, que ocorreu na Uniderp.
A empresa é uma das associadas da ACOMASUL e
faz questão de participar ativamente do progresso do
setor da construção da civil. Ela se encontra em
dois endereços, sendo a matriz, que tem o foco em
material de construção, e é localizada na Avenida
Bandeirantes, no numeral 3140, e a filial, especializada em acabamentos, fica na Rua Ceará, 1711.
O principal objetivo da Viamonense é oferecer aos
clientes uma gama de fornecedores e produtos de
qualidade, seja para obras de reforma ou construção.
Ela é uma das empresas mais tradicionais em seu
segmento em Campo Grande-MS, trazendo confiança e credibilidade ao seu nome, juntamente com a
qualidade dos serviços prestados.

INSTITUTO
MANÁ DO CÉU
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O Instituto Maná do Céu existe há mais de 10 anos
e atende crianças e adolescentes de Campo Grande.
Ela começou na região do Prosa, no Nova Bahia, e há
dois anos atua na região do Jardim Canguru, onde
são atendidas mais de 140 crianças. Elas têm o contra turno escolar, períodos matutinos e vespertinos.
De acordo com Higor Silva, coordenador de atividades, “são realizadas oficinas de cidadania e direitos
humanos, teatro, musicalização, acompanhamento
psicológico, social e médico. Se mantêm através da
captação de recursos, projetos, palestra, eventos e
venda de copos. O coral é um projeto dentro do instituto, que existe há um ano, aonde as crianças vão
muito além da música. Usamos a música como um
escape para vários sentimentos que as vezes tem
dificuldade de expressar e é trabalhado através da
musicalização”.
Convidados pela Acomasul, em parceria com a
Uniderp,se apresentarem na abertura do evento. As

crianças têm um sonho de poder fazer uma turnê em
São Paulo e conhecer o mar, a venda dos copos é feita como forma de ensinar empreendedorismo para
as crianças e arrecadar recursos para viagem.
O Instituto é uma Organização não Governamental
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem
fins lucrativos. Mais informações e detalhes, favor
entrar em contato com pelo e-mail: contato@manadoceu.org.br ou pelos whatsapps 067 99275-7723 e
067 9925-3135.
www.acomasul.com.br

www.acomasul.com.br
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SEBRAE-MS
O Sebrae – MS prestigiou a 2ª edição da EXPOACOM com informações, dicas e com muito trabalho.
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
de Mato Grosso do Sul é uma instituição técnica de
apoio ao desenvolvimento da atividade empresarial
de pequeno porte, voltada para o fomento e difusão
de programas e projetos que visam à promoção e ao
fortalecimento das micro e pequenas empresas.
Seu propósito é trabalhar de forma estratégica,
inovadora e pragmática para fazer com que o universo dos pequenos negócios no MS tenha as melhores
condições possíveis para uma evolução sustentável, contribuindo para o desenvolvimento do Estado
como um todo.
Foi criado por lei de iniciativa do Poder Executivo,
concebida em harmonia com as confederações representativas das forças produtivas. Sem essa parceria entre os setores público, privado e as principais
entidades de fomento e pesquisa, esse modelo não

SISTEMA CONSTRUTIVO
DE ALTA PRODUTIVIDADE
teria a eficiência e a eficácia que tem revelado ao longo do tempo. E sua missão é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos
negócios e fomentar o empreendedorismo.

ALVENARIA
ESTRUTURAL
CERÂMICA

scmplts t tfictent

VOLPISO
A Cerâmica Volpiso tem mais de 25 anos de experiência em cerâmica, com a fábrica localizada em Terenos e o escritório em Campo Grande. A empresa se
preocupa em garantir a qualidade de seus produtos,
investindo em variedades, tecnologia, certificações
e matéria-prima de ponta.
Como diferencial oferece aos seus clientes o serviço de consultoria com profissionais qualificados
em construção racional através da utilização de blocos cerâmicos estruturais e blocos de vedação, a fim
de se ter mais eficiência na contabilização dos custos, dos materiais necessários para a concretização
de toda a obra, entre outros benefícios.
Os produtos são certificados pelo Programa Setorial de Qualidade (PSQ) de blocos Cerâmicos que
fazem parte do Programa Brasileiro de qualidade e
Produtividade no Habitat, no Ministério das Cidades.
A empresa trabalha com blocos de vedação, blocos estruturais, lajotas e coxinhos e canaletas. Alvenaria estrutural é a melhor solução para construir
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Sempre visando o equilíbrio entre o custo, qualidade, padronização,
maior produtividade com menor tempo de execução e menos custo.
A alvenaria estrutural Cerâmica tem outros diversos benefícios.

∙ Maior Produtividade;
∙ ~eduxo de yxo e oncreto;
∙ Menor onsumo de Material;
∙ ~eduxo de rempo de |oecuxo;

com alta qualidade, desempenho final, elevada produtividade, implicando em uma obra mais rápida e
com seu custo reduzido em até 30%. Mais informações sobre a cerâmica Volpiso podem ser encontradas no site www.volpiso.com.br.
www.acomasul.com.br

∙ |conomia de yramassa;
∙ euranxa e esempeno;
∙ ylta ~esistncia Mecnica;
∙ locos Modulados¥ em esperdicio;

∙ anteiro de »bra Mais ´impo;
∙ |ocelente solamento;
∙ ~acionaliÁaxo da onstruxo;
∙ ~eduxo de yt« ª0© no usto ¯inal;

(67) 98128.9906
luca@tocaempreendimentos.com.br
Av. Duque de Caxias, 122 - Amambai
Campo Grande/MS

www.volpiso.com.br
www.acomasul.com.br

(67) 99809-8003

vendas@volpiso.com.br
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GRANDE
AÇO
A Grande Aço é uma indústria de aço no mercado
desde 2013, contribuindo para o fornecimento de materiais para a construção civil, serralheria e estrutura
metálica, com produtos de fornecedores relevantes
do setor. Realiza também exportação e vendas para
comercial exportador.
Focado em garantir um atendimento de ponta, a
Grande Aço possui uma logística aprimorada, baseada em sua frota própria para beneficiar seus clientes
com uma entrega rápida e eficiente, propiciando redução nos custos de capital de giro e armazenagem
Almir Guelen explica que a empresa vende para
lojistas, construtores pequenos e para todo o Estado, com sede em Campo Grande, na saída para São
Paulo, também com indústria de compensados, que
fabrica portas, madeirite, assoalho através do Grupo
Carlotto.

SÓ QUEM FABRICA

FEIKE MAIS BARANCB

Faça o seu
orçamento
e compre já!
ITEM

0

A Grande Aço participou das duas edições da EXPOACOM. “Esse ano foi bem maior que a passada,
com número maior de público participante. A feira é
importante para divulgar a empresa, que é nova no
mercado”, afirma.

ITEM

0

Compre direto
de fábrica
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ITEM

0¢

ITEM

AATIVA TINTAS E RIOMAR
TINTAS E REVESTIMENTOS
A Riomar Tintas e Revestimentos está no mercado desde 1998. E tem como lema: “Fabricamos e
vendemos tintas, vendemos sonhos”. O empreendimento fabrica tintas desde o revestimento até tinta
emborrachada, tinta para parede e revendemos outras marcas, como Coral e Suvinil. Atende construtoras, revendedores e também o público final.
A empresa é familiar e também faz composta pela
AATiva Tintas. “Vendemos qualidade, mas também o
sonho da pessoa. O que ela quiser fazer, vamos estar
lá para realizar. Novas cores, projetos, trabalhamos
do alicerce até a telha, da construção inicial até a reforma”, afirma o gerente Vagner Pereira dos Santos.
A participação principal na EXPOACOM é divulgar a empresa, que tem a indústria Riomar, lançando a Escola de Pintura, oferecendo treinamento para
quem tiver interesse. Aproveitar e divulgar para os
acadêmicos.

TELHAS

04

TELA  SO
COLUNA

TªEL©A

Leia-me
(67) 9.9101-8283

/grandeaco
@grandeaco
www.acomasul.com.br

www.acomasul.com.br

www.grandeaco.com.br
(67) 3393-0500

Rua Onda Verde, 628
Vila Cidade Morena
Campo Grande - MS
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DESTAK PISOS E
REVESTIMENTOS
CERÂMICAS
Destak pisos e revestimentos cerâmicos é uma
empresa genuinamente sul-mato-grossense desde
1997. Somos um grupo que tem como a principal importância fornecer aos nossos clientes produtos de
qualidade e variedade com atendimento especializado
No mercado campo-grandense há 21 anos, trabalhamos com produtos de porcelanato alto padrão,
para todos os gostos, além de cerâmica. Atendemos
80% varejo e 20% de construtoras, atende todo o
Mato Grosso do Sul, com boas vendas para Sidrolândia, Maracaju, São Gabriel, Nioaque e Chapadão do
Sul.
“Estamos participando da segunda edição da
EXPOACOM. A primeira foi um sucesso e essa ainda

mais, porque o objetivo da feira é mostrar nossa cara,
a empresa para o público e buscamos a divulgação da
marca”, comentou José Ivo Carbolieri.

SEDESC

30

Campo Grande é uma capital de economia pujante e sólida e com vocação para o agronegócio, então
a secretaria além do desenvolvimento econômico,
ciência e tecnologia e inovação, atua também com
foco no agronegócio. Temos um grande programa
de desenvolvimento, conhecido como Lei do Prodes,
que trata da atração de empresas para se instalar ou
ampliar sua atuação, que permite ao empresário buscar incentivos fiscais junto ao município, bem como a
doação de área.
“Contamos hoje com três pólos, norte, oeste e sul,
muitos de forma multidisciplinar e empresas que tem
segmentação que fazem o desenvolvimento nesses
locais. A Sedesc também cuida das quatro incubadoras municipais, uma trata especificamente de alimentos, outra de artesanato, outra têxtil e outra tecnologia voltada em buscar inovação e tecnologia de
ponta para o município”, explicou o secretário Hebert
Assunção.
No agronegócio, há hoje 1200 famílias de produtores rurais e fazem essa integração do homem do
campo com a cidade, com assistência técnica. Há um

grande projeto da gestão Marquinhos Trad voltada
para a agricultura urbana, onde já têm 80 hortas dentro da cidade e com previsão de chegar a 120 no final
de 2019, e 200 até 2020. Muitas dessas hortas estão
instaladas em entidades assistenciais, escolas e nas
comunidades, atendendo toda a população.
O “Saladão” é um ônibus que percorre alguns pontos da cidade, vendendo produção dessas hortas urbanas. Aos sábados está em frente ao Asilo São João
Bosco e os recursos arrecadados ficam com a entidade. O Asilo já arrecadou mais de R$ 5 mil em renda
da horta, que também alimentam os idosos.
www.acomasul.com.br

www.acomasul.com.br
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ELOS
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO
Renato Centurião Apolinário tem 30 anos de mercado e explica que, “a empresa vende produtos do básico ao acabamento de qualquer obra, conseguimos
desde o alicerce até a cobertura oferecer todo o material necessário, cimento, ferragens, tubos e conexões, revestimento de pisos, portas, janelas”.
Atendem o consumidor final e também as pequenas construtoras. Hoje é o cimento mais barato
do mercado. A empresa tem duas unidades e atende
apenas Campo Grande. Esta é a segunda vez que participa da EXPOACOM e a expectativa é de aumentar a
cartela de clientes e apresentar os produtos.
“A empresa oferece mais de 20 mil produtos, que
incluem tudo o que você precisa para a sua obra, com

qualidade garantida e preços imbatíveis. Além de entrega rápida em 24 horas e opção de entrega expressa em até duas horas. Duas unidades, sendo uma na
Rua Antonio Rahe esquina com a Jamil Basmage e a
segunda na Rua Pernambuco com a Avenida Ceará”,
salienta.

REDE
SUPER MS
Carla Lauton, jornalista, represntou o Canal de
TV Rede Super MS, com pontos na NET no canal 26
e 526, segmento cristão, com programação local
quanto nacional, sede em Belo Horizonte (MG) com
programação 24 horas e para toda a família. “Estamos para mostrar aos participantes uma alternativa
de divulgação para alavancar os produtos e serviços,
com restrição de álcool. Essa é a nossa primeira vez
na EXPOACOM, e estamos com expectativa que haja
muitos visitantes”.
“Somos a emissora que mais cresce em audiência
no mercado. Portanto, somos um investimento de
alto valor agregado, com uma relação custo-benefício atraente, com menor dispersão que ocorre em
outros canais”.
A Rede Super com a disponibilidade de 35% da
grade local inspira Campo Grande em um conteúdo
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cristão. Ela é a emissora mais conceituada no seguimento Cristão evangélico no país. Em 15 anos imprimiu sua marca na história da televisão brasileira com
uma propaganda de quantidade e conteúdo cristão
que tem conquistado o telespectador, desde 2002.
www.acomasul.com.br

www.acomasul.com.br
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MADEZAN
MADEIRAS
Nascida em Campo Grande há 25 anos, a Madezan
Madeiras comercializa produtos e artefato de madeira voltados para a Construção Civil. Atualmente produz móveis, como forma de utilizar a sobra de materiais e evitar o desperdício, além de agregar valor aos
produtos.
O proprietário Aldrei Zamboni explica que os produtos comercializados são provenientes de Manejo
Florestal Sustentável e que trabalha com sustentabilidade e responsabilidade ambiental. “Temos satisfação em atender nossos clientes com qualidade e
preços competitivos”, afirma.
Na parte de Construção Civil, atua com cacharia,
material para cobertura, portas, portais e móveis.
“Temos grande aproveitamento de materiais com a
confecção de móveis, pois são peças curtas, boas,
mas que para a construção civil são pouco utilizadas,

por isso a decisão de investir em móveis”.
Comercializa produtos químicos como vernizes
e solventes e ferramentas. Devido a densidade da
madeira e a dificuldade de transporte, a madeireira
atende o mercado de Campo Grande e cidades próximas.
Com olhar voltado para a responsabilidade ambiental, a Madezan Madeiras tem feito doações de resíduos de madeira para entidades beneficentes que
se empenham em recuperar dependentes em drogas
lícitas e ilícitas.Mais informações sobre a empresa
podem ser encontradas no site www.madezanmadeiras.com.br.

AÇO E AÇO
VERGALHÕES
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No mercado há 15 anos, trabalhando com aço para
construção civil a Aço e Aço Vergalhões é um distribuidor multimarcas para o Estado, com sede em
Campo Grande. Tem como diferencial o serviço de
corte e dobra, que possibilita menos perdas e economia financeira e de tempo.
O corte e dobra pronto é um serviço da Aço e Aço
criado especialmente para oferecer aos seus clientes redução de custo, aumento de produtividade, otimização e organização do espaço de trabalho e economia de mão de obra e eliminação de perdas, pois se
adapta a qualquer projeto.
José Antônio Paraná, do departamento de vendas, lembra que a empresa participou da primeira
edição da EXPOACOM, e teve boa repercussão em visitação no estande, despertando interesse dos acadêmicos, construtores, engenheiros e arquitetos.

“Devido ao bom resultado, investimos em um estande
maior e mais completo na segunda edição”.
A Aço e Aço atua em todo o Mato Grosso do sul
e em alguns estados próximos, como Mato Grosso,
Brasília e Goiás. A empresa está localizada Rua Carlos
Henrique Spengler, 1520, no Pólo Empresarial Norte
de Campo Grande. Contato pelo telefone (67) 33511510.
www.acomasul.com.br

www.acomasul.com.br
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www.acomasul.com.br

www.acomasul.com.br

37

2ª EXPOACOM MS

ATI
IMOBILIÁRIA
Quem passou pela 2ª edição da EXPOACOM também pode conferir o stand da ATI - Correspondente
Bancário Especializado em Crédito Imobiliário Banco
do Brasil. O espaço era apresentado pela correspondente Kenia Karla Haovila, que apresentou as formas
de adquirir a casa própria, sem apertar o bolso.
“Hoje há diversos consórcios e isso facilitou a
aquisição da casa própria. Muitas pessoas não acreditam que é possível realizar este sonho, mas aqui eu
mostro que é possível, sim!”, frisa Kenia, que afirma,
“fazemos diversas simulações e mostramos todas as
maneiras para ajudar o cliente. Além disso, ele tem a
facilidade de tirar todas as dúvidas”.
Na Feira, a correspondente também apresentou
outras formas de consórcios como de carro, viagem,
estética, Iphone, reforma de casa ou construção. “O
mercado apresenta uma infinita facilidade para o
cliente. Basta ele dizer o desejo, que temos algo que
cabe no orçamento”, fala.

“Agora o sonho está bem mais perto de virar realidade. Basta acreditar e me procurar”, diz a correspondente Kenia, que não perde a oportunidade de
fazer um bom negócio

CETEPS
Centro de Tecnologia e de Educação Profissional (CETEPS) é uma escola de cursos voltados para
a área imobiliária, oferece curso de corretor de imóveis e alguns que agregam na profissão, como perito
judicial de imóveis e o corretor público e EJA para
finalizar Ensino Médio e Fundamental. “Temos graduação e pós-graduação e o diferencial da escola é que
são cursos semipresenciais, ou seja, na correria do
dia a dia muita gente não tem disponibilidade de estar todo dia em sala de aula. Por ano atendemos mais
de 800 alunos, mas com expectativa de ampliar, com
a abertura do curso de enfermagem”, confirma Kaio
Cesar Costa Rodrigues, gerente comercial da rede.
Curso de Segurança no Trabalho, técnico em
condomínio para área imobiliária, é o carro-chefe. A
maioria das pessoas que faz o curso de corretor de
imóveis são pessoas que precisam trabalhar e com
o CRECI para certificação. Essa é a primeira vez na
EXPOACOM e pode perceber o público muito interessado, tanto que houve sorteio de uma bolsa no curso
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de segurança no trabalho.
Curso de Técnico em Transações Imobiliárias é o
primeiro passo para quem quer habilitar como corretor de imóveis, podendo atuar nos mais variados segmentos do ramo imobiliário, como compra e venda,
locação, incorporação, administração de imóveis,
intercâmbio e avaliação imobiliária.
www.acomasul.com.br

www.acomasul.com.br
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GOVERNO DO
ESTADO
Um dos stands da 2ª edição da EXPOACOM foi
ocupado pela Secretaria de Estado de Governo
de MS e Gestão Estratégica (SEGOV). A intenção
do órgão é integrante da estrutura do Governo de
Mato Grosso do Sul que presta assessoria direta e imediata ao governador do Estado, Reinaldo
Azambuja.
Fica a cargo da Secretaria a formulação e coordenação de diretrizes e políticas para negociações internacionais e captação de recursos
financeiros destinados a programas e projetos
do setor público estadual. Concentra ainda a responsabilidade sobre ações fiscalizadoras para
preservação do equilíbrio econômico e da eficiência técnica e em condições de regularidade
dos serviços públicos.
Como órgão de gestão, a SEGOV elabora e

executa programas e ações para melhoria em todos os âmbitos do governo estadual, bem como
efetua monitoramento da ação governamental,
de órgãos e entidades da administração pública
estadual, tendo como parâmetro as metas e os
programas prioritários definidos pelo programa
de governo.

CMC
O presidente da ACOMASUL, Adão Jorge Moraes
Castilho, é proprietário da Castilho Moraes Construções (CMC), aberta há 5 anos e a cada ano se solidifica com satisfação dos clientes e indicações.
“A empresa é familiar. O objetivo sempre foi ter um
empreendimento em que toda a família tivesse participação e foi isso já é realidade. Sou tecnólogo em
edificação e construção civil, minha filha engenheira
civil e meu genro arquiteto. Porém, minha outra filha
e esposa também participação da empresa em forma
de sociedade”.
A CMC tem os projetos assinados pelo Adão Castilho, Jucymaire Silva Castilho Uema e José Seijo
Uema Junior. Quem passou pelo stand da família que
esteve na 2ª edição da EXPOACOM pode perceber que
é possível realizar o sonho da casa própria.
“Trabalhamos com casas prontas para venda, assim como também atendemos o cliente no que deseja construir ou mesmo reforçar. Temos casas à venda, mas também construímos no terreno de quem
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nos procura. A intenção é sempre esclarecer todas
as dúvidas para que morador fique satisfeito com o
negócio, afinal, um dos maiores bens que um cidadão
tem, e ter a sua propriedade”, frisa Adão Castilho.
www.acomasul.com.br

www.acomasul.com.br
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ACOMASUL

BRASIL
MINÉRIOS SA
George Francis Rodrigues, gerente de desenvolvimento de produto e mercado, ressalta que a empresa
é de Goiânia (GO), com duas minas em Goiás. Em MS
atua com venda por meio da loja Leroy Merlin. “Somos
especializados em um mineral chamado vermiculita,
um mineral industrial utilizado no mundo inteiro e nós
produzimos e exportamos para vários países”.
A vermiculita é utilizada para reduzir a carga e o
peso, sobre a estrutura utilizando uma massa cimentícia para reboco ou contra piso, reduz o peso dessa
argamassa e isso alivia a estrutura de uma edificação. Isso pode ser usado para fazer um contra piso
leve, um reboco leve e outra característica é ela resistir a grandes temperaturas, então uma argamassa
feita com vermiculita vai isolar o calor com uma eficiência pouco encontrada em outros produtos. Poucos
materiais têm a eficiência térmica que a vermiculita
possui.

Pode ser usada em reboco, revestimento de fachada, de uma edificação, aquela que pega o sol da
tarde para reduzir o calor, uma cobertura térmica,
elimina o telhado e trata a laje de cobertura. Além
de produzir argamassas especiais que protegem a
estrutura em situações de incêndio, isso é usado no
mundo inteiro, tem lugares que são obrigados a utilizar esse tipo de argamassa.

SINDICER-MS

qualidade das construções. Os imóveis construídos
pelos associados da Acomasul são diferenciados”.
“Ficamos cerca de seis meses organizando esta
Exposição. Saio com a sensação de dever cumprido
porque praticamente tudo ocorreu como planejamos. Quero agradecer a todos os parceiros da EXPOACOM-MS, que não mediram esforços para realizar o
evento que já é referência e está incutido no calendário do nosso estado”, finalizou Castilho.

JBC PORTAS E
JANELA

O Sindicer-MS é o sindicato que representa
todas as indústrias que fabricam cerâmicas de
Mato Grosso do Sul e também fez parte da feira
da EXPOACOM. Alessa Castilho, secretária executiva do Sindicer-MS (Sindicato das indústrias
de Cerâmica do Estado de Mato Grosso do Sul),
afirmou que são 16 indústrias filiadas em Mato
Grosso do Sul.
Dentre elas estão: Cerâmica Campo Grande,
Ceramitelha e Coto figueira. “Participamos da
primeira edição com o intuito de divulgar as empresas e a atuação em todo o Estado. O resultado nos surpreendeu e por isso, estamos aqui de
novo, e a expectativa aumentaram, afinal o público é cada vez mais interessado”.
Mais informações sobre o sindicato ou solicitação para associar-se é possível fazer pelo
endereço www.sindicatodaindustria.com.br/sindicerms.
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A Associação dos Construtores de Mato Grosso do
Sul (ACOMASUL) realizou de 23 a 26 de outubro uma
Exposição que reuniu tecnologia, insumos, produtos,
ferramentas e serviços da área da construção civil. A
2º EXPOACOM-MS teve a realização conjunta do Sebrae/MS e Uniderp.
“A EXPOACOM de 2019 cresceu muito, tivemos
cerca de 50 estandes e um público estimado em 20
mil pessoas que foram em busca de produtos, serviços e conhecimento. O resultado é que a Exposição
se consolida como o maior evento do setor da construção civil de Mato Grosso do Sul”, afirmou o presidente da ACOMASUL, Adão Castilho.
O presidente da ACOMASUL salientou o compromisso de realizar a 3ª EXPOACOM-MS em 2020. “É um
trabalho árduo mas compensador. Aliás, não existe
qualidade sem suor. Nós pequenos empresários da
construção civil somos responsáveis por quase metade dos imóveis financiados pelo programa Minha
Casa Minha Vida. Entregamos sonhos para famílias
de baixo poder aquisitivo. Por isso, prezamos pela

A JBC Portas e Janelas é uma indústria pioneira em Mato Grosso do Sul. Criada há dois anos, pelo
engenheiro civil, Flávio Eduardo Buanain, a empresa
tem despontado elogios por conta do comprometimento, qualidade e responsabilidade com o cliente.
“Como profissional da área, sempre percebi a carência de haver uma indústria no Estado para atender
melhor os clientes e ter este contato”, explica.
O empresário contou que foi até a São Paulo na
intenção de fechar kits para revender de portas e janelas em Campo Grande (MS). Essa idéia surgiu por
perceber esta defasagem, porém o planejamento
mudou e acabou instalando uma indústria na capital
sul-mato-grossense.
“Campo Grande agora tem uma fábrica em maior
escala. E isso é mais garantia. Caso haja algum pro-

www.acomasul.com.br

www.acomasul.com.br

blema, nos somos os fornecedores e já atendemos
de imediato. Diferente, quando se compra material
de outro Estado, por conta da localidade, tudo é mais
moroso”, informou.
Flávio contou que há vários depósitos de Campo
Grande que já compra direto dele. “Essa visibilidade
vem crescendo a cada exposição e por ser filiado a
ACOMASUL, isso agrega mais clientes de qualidade”.
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2ª EXPOACOM MS

ANOREG
A Associação dos Notários e Registradores do
Estado de Mato Grosso do Sul (Anoreg-MS) também
se fez presente na 2ª edição da EXPOACOM. Fundada
em 2001, é filiada à Associação Nacional dos Notários
e Registradores do Brasil (Anoreg-BR) e tem grande
credibilidade perante ao envolvidos da construção
civil, dando segurança jurídica e auxiliando no que for
necessário. Uma parceria que tem dado muito certo.
A Anoreg-MS é palco das assembleias da ACOMASUL, mais uma forma de prestar apoio aos associados. E tem por finalidade congregar os titulares e
substitutos dos Serviços Notariais e de Registro do
Estado de Mato Grosso do Sul.
Que passou pelo stand pode conhecer um pouco
sobre a Associação e os cartórios que prestaram auxílios aos visitantes, tirando dúvidas e mostrando o
trabalho sério que realizam. Estiveram presentes: 5°
Ofício de Notas, 3° Ofício de Notas, 2° Cartório de Registro de Imóveis, 1° Cartório de Registro de Imóveis

e 9° Ofício de Notas. Cartórios que são administrados
por profissionais renomados e, que, ajudam ativamente o setor da construção.

JORNAL
RAIO X
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O dentista, jornalista e acadêmico de direito, Rui
Espíndola Barbosa, está há 11 anos no mercado de
comunicação com o Jornal Raio X, nascido em Bataguassu onde rodou a primeira edição. Em 2014, o
impresso foi transferido para Campo Grande.
O jornal é uma ferramenta para que, de forma imparcial, pudesse transmitir as notícias. É distribuído
gratuitamente todos os domingos na Avenida Afonso
Pena, das 8h às 11h e em pontos fixos da cidade. Política e gestão pública são os focos do impresso, que
não recebe recursos públicos e se mantém por meio
de parceria e anúncios com a iniciativa privada. “Nós
também não veiculamos mídia pública e é isso que dá
credibilidade ao nosso projeto. É em um formato tablóide, colorido e chega gratuitamente à população
todas as semanas”. Ele é um dos grande parceiros da
Acomasul, com acompanhamento desde o início da
estruturação da empresa.
www.acomasul.com.br
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2ª EXPOACOM MS

MULTIMÓVEIS
João Araújo, presidente Sindimóvies e corretor de imóveis, está há 11 anos no mercado
com a corretora Multimóveis. “Trabalhamos
com lançamentos imobiliários, imóveis nos
Estados Unidos, em Pedro Juan Cabelero (PY),
condomínio fechado com praia artificial. Tanto
que sou Corretor Internacional”.
A corretora ganhou alguns prêmios: como
melhor imobiliária em 2012 e 2013, na época
do boom imobiliário. “Depois de um período do
mercado oscilante e agora, o mercado começa
a mudar, com novas taxas de juros que beneficiam o consumidor”.
Ele explica que: “trabalhamos com compra
e venda de imóveis e avaliações, parceria com
pequenos construtores e com grandes incorporadoras, fora do país temos parceria com
importantes incorporadoras dos Estados Unidos, em Miami e Orlando,além de Portugal e
Paraguai”.

“Muitas pessoas vão visitar outro país uma
vez e na segunda acaba gostando e fazendo o
investimento para ter mais liberdade durante
a viagem. E quando estão aqui alugam os imóveis e com o dinheiro, pagam o financiamento”.

SINDIMÓVEIS
O Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato
Grosso do Sul (Sindimóveis) é uma entidade de classe
fundada em 20 de janeiro de 1963, como Associação
Profissional dos Corretores de Imóveis, transformada em Sindicato por carta expedida pelo Ministério
do Trabalho em 7 de junho de 1979, constituído para
fins de estudo, coordenação, proteção, reivindicação
e representação legal da Categoria Profissional dos
Corretores de Imóveis, com base territorial em todo o
Estado de Mato Grosso do Sul, obedecendo as Leis e
o Presente Estatuto.
Compete ao Sindicato representar, orientar, coordenar e defender a categoria perante os poderes
públicos federais, estaduais e municipais na sua
base territorial. Além disso, visa criar e manter para
seus filiados serviços de assistência médica, odontológica, assessoria jurídica, assistência social, lazer,
palestras, cursos, e principalmente incentivar a harmonia entre a classe.
O Sindicato dos Corretores de Imóveis/MS é filia-
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do à Federação Nacional dos Corretores de Imóveis
(FENACI).
www.acomasul.com.br
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2ª EXPOACOM MS

SEMPRE DÁ
PARA FAZER
MAIS E MELHOR

UNIDERP
A 2ª edição da EXPOACOM ocorreu no espaço da
Uniderp, em Campo Grande (MS). Um local amplo,
acolhedor e que pode proporcionar uma dinâmica
melhor para os trabalhos da Feira, por conta da logística e do atendimento aos expositores e visitantes. A
Universidade recebeu o setor da construção civil de
braços aberto e os professores de Engenharia Civil
da Uniderp, Camilo Mizumoto, e da coordenadora do
Curso de Engenharia Civil, Suzete Rodrigues Ferrazza.
A Universidade em parceria com a ACOMASUL
promoveu no período de 23 a 26 de outubro de 2019,
um incentivo aos acadêmicos que puderem participar de cursos, palestras e conheceram os expositores, fazendo com que a prática ficasse ao alcance
do conhecimento. Assim, agregando ensinamento
e podendo tirar dúvidas da sala de aula, afinal, eles
estarão em breve no mercado de trabalho e poderão
desfrutar destas oportunidades ainda na faculdade.
Além disso, a Universidade faz questão de trabalhar com diferenciais para a educação. A concepção

da Instituição de Ensino Superior (IES), relativa ao
processo ensino-aprendizagem, constitui, no plano
geral, busca constante de conhecimentos, os quais
visam, em essência, o crescimento humano, social e
intelectual da comunidade acadêmica.

C

M
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CAU/MS
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O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato
Grosso do Sul nasceu em 2011 e já tem abrangência
nacional. “Nosso papel é prezar pela boa arquitetura, a fiscalização do exercício profissional e também
provocar discussões importantes de implementação
de políticas públicas, como por exemplo, a Atis (Assistência Técnica para Habitação e Interesse Social).
Nós temos um grupo de trabalho desde 2018, Lei
11888/2018, que implementa em todo o país a possibilidade das pessoas terem acesso a arquitetura,
estamos fazendo discussões para beneficiar como
a conversa com a EMHA (Agência Municipal de Habitação) para fazer um edital para contratação de arquitetos e engenheiros para atuarem, outra ação é
educar: fazer uma preparação de forma estratégica
de conhecimento, de metodologia, par poder atender
essas famílias de baixa renda. Isso vai começar em
novembro e com várias ações em 2020”, explica Luiz
Eduardo Costa, presidente do CAU e titular da Semadur.

K

O CAU atua em defesa da sociedade e não só
dos arquitetos, da fiscalização do exercício ilegal da
profissão dos arquitetos e estão juntos com a ACOMASUL. “ACOMASUL tem projetos interessantes e
importantes, então estamos muito próximos, nesse
evento tentando fazer esse olhar da responsabilidade, de contratar profissionais para poder estar produzindo arquitetura e engenharia”.
www.acomasul.com.br

FAÇA JÁ
SUA PROVA
uniderp.br
Matriz - Rua Ceará, 333 - Tel.: (67) 3348-8000
Agrárias - Avenida Alexandre Herculano, 1400
Tel.: www.acomasul.com.br
(67) 3309-6583
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2ª EXPOACOM MS

CREA-MS
O engenheiro agrônomo, Dirson Artur Freitag,
atual presidente do Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) participou ativamente da 2ª edição da EXPOACOM. Além do
stand, ele levou a VAN de atendimento do Conselho,
onde explicou sobre o Crea-MS, um dos órgãos mais
importantes para a categoria da construção civil.
“O Crea-MS protege a sociedade de possíveis danos causados por trabalhos não legalizados e por
profissionais que não sejam habilitados. Com isso,
garante segurança para população e ao mercado de
trabalho para o profissional registrados”, explicou o
presidente do órgão, Dirson, que assumiu o primeiro
mandato frente à presidência do Conselho em janeiro
de 2015. Em 2017 foi reeleito para o segundo mandato, função que exercerá até 31 de dezembro de 2020.
Dentre os compromissos de Dirson à frente da
presidência do Crea-MS, que hoje conta com o registro de mais de 13 mil profissionais das áreas da
engenharia, agronomia, geografia, geologia, mete-

orologia, além de tecnólogos e técnicos agrícolas,
está o de imprimir uma gestão voltada aos resultados, priorizando a qualidade dos serviços prestados
à sociedade e a valorização dos colaboradores e dos
profissionais registrados no Conselho.

ABRH
É uma associação com o objetivo de potencializar
os Recursos Humanos, a ABHR tem vários procedimentos, eventos, que podem agregar para essas empresas. Além disso, os empresários que querem investir nesse setor, podem se associar, explica o Skill
RH, Fabio Augusto Martinez.
A Skill é uma empresa de recrutamento de seleção, atua com os candidatos que buscam uma vaga
de trabalho ou estágio, atua também com cursos
e consultorias. Sênior é um parceiro que atua com
sistemas baseado na necessidade da empresa, que
pode ser modificado.
“Gostamos da integração com o mundo acadêmico, ver quais as necessidades e como podemos auxiliar direta ou indiretamente. Ter empresas e pessoas
que compartilham suas necessidades é o nosso objetivo”.
A Associação Brasileira de Recursos Humanos
(ABRH) é uma entidade não governamental nascida no ano de 1965, através da união de profissionais
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envolvidos com a causa de promover a área de Recursos Humanos como agente de transformação que
contribui para a formação de organizações mais produtivas, melhores e mais conscientes do seu papel
no contexto socioeconômico do País.
www.acomasul.com.br
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2ª EXPOACOM MS

SICREDI
Gisele Maria Furtado, gerente de agência do Sicredi Campo Grande, explica que “o
cooperativismo está muito forte, presente
no público mais jovem, pra gente realmente
plantar essa ideia, que já é bem consolidado em outros países e que estamos cada vez
mais agregando isso aqui”.
A Sicredi tem crescido mais que as outras instituições financeiras nos últimos
anos, realmente as pessoas estão comprando essa ideia de cooperativismo. “Estamos
muito preocupados com o desenvolvimento
da região, então todo o evento que podemos,
estamos presentes, principalmente nessa
questão de sustentabilidade e que tenha
potencial para desenvolver uma região. Cooperativismo é união, onde sabemos que chegaremos mais longe juntos, o Sicredi é isso,
gente trabalhando para gente”.

CRECI
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O CRECI tem atuado principalmente na fiscalização aos contraventores, ou seja, pessoas que não
são corretores e que atuam como tal. “Tem sido nosso foco em todo o Estado. Em 2019 nós dobramos o
número de pessoas autuadas por exercício ilegal da
profissão. As pessoas autuadas são encaminhadas
ao Ministério Público Estadual após a abertura de um
processo, onde vão responder sobre”, salienta Eli Rodrigues, presidente do Conselho.
Para atuar é preciso no mínimo um curso de técnico em transações imobiliárias e ser inscrito no
CRECI, para estar habilitado a exercer a profissão.
O CRECI itinerante tem todo o serviço oferecido na
sede, como inscrição, certidão, ouvidoria, que tanto
o público quanto os corretores precisem. Por exemplo, alguém que tenham dúvida sobre algum negócio
e queira fazer uma consulta sobre a transação, pode
procurar a unidade móvel e para o corretor, emissão
de certidões, renegociação de débitos, documentação.
“Participamos para divulgar e também prestar os

serviços oferecidos, com profissionais capacitados
para isso, tirar dúvidas”.
www.acomasul.com.br

www.acomasul.com.br

53

PÓS UNIDERP

BRASIL MINÉRIOS

CONTRIBUIÇÃO
DA VERMICULITA
PARA
O DESEMPENHO
DAS EDIFICAÇÕES
Ao longo dos últimos anos, a indústria da construção civil nacional tem passado por adequações decorrentes dos requisitos de desempenho estabelecidos pela NBR 15575:13 (conhecida como Norma de
Desempenho). Construtoras de todo país têm buscado soluções de menor impacto aos padrões construtivos e aos orçamentos das obras para atendimento
aos novos parâmetros.
Para conhecer o produto entrevistamos Jeorge
Frances Rodrigues, gerente P&D, e neste contexto,
ele destaca o uso de materiais alternativos na composição dos sistemas construtivos habituais dos
edifícios residenciais e comerciais, como é o caso do
minério Vermiculita.

Como a Vermiculita contribui para o Desempenho de uma Edificação?

Pode-se aplicar para promover o isolamento térmico de uma residência, reduzir o peso sobre a estrutura, aumentar a resistência ao fogo e melhorar o desempenho acústico em sistemas de alvenaria e piso.

Quais são as opções para isolamento
acústico à base de vermiculita expandida?

Vermiculita é a denominação comercial aplicada a
uma série de micas que têm capacidade de expandir
quando aquecidas a temperaturas entre 600 e 900°C.
Na condição expandida, adquirem propriedades de
baixa massa unitária, isolamento térmico e acústico, além de absorção de água e apresentar elevada
capacidade de troca de cátions, fatores que constituem a base industrial de suas aplicações.

Foram feitos estudos e foi constatado: Isolamento de contrapiso (ruído de impacto); e Isolamento de
alvenaria (ruído aéreo).
No caso do isolamento acústico de contrapiso, a
proposta foi desenvolver um agregado para produção de argamassa cimentícia, bombeável, aplicada
de forma aderida (não flutuante) e monolítica. Até
o momento, os ensaios acústicos demonstraram a
capacidade desta argamassa atinge o desempenho
acústico mínimo exigido pela NBR 15575:13.

Qual o mercado deste minério?

Como se chamam essas soluções?

O que é Vermiculita?

A Vermiculita Expandida vem sendo utilizada no
Brasil há cerca de 40 anos, em vários mercados além
da construção civil como, agricultura, siderurgia, refratários, freios etc. Descoberta na década de 60 na
América do Norte, ficou consagrada como principal
insumo na produção de argamassas de proteção pas-
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siva contra incêndio, isolamento térmico de sistemas
drywall, argamassas leves bombeáveis, tintas intumescentes e texturas imobiliárias.

Vermifloc Acústico é o produto constituído pela
associação de Vermiculita Expandida e composto
elastomérico (látex e borracha) que é indicado para
ambas aplicações – o mesmo agregado para argamassa de contrapiso e enchimento da alvenaria
pronto para uso.

Engenharia de
Segurança do Trabalho
Engenharia de
Estruturas

Inscreva-se:
posuniderp.com.br
(67) 9 9227-1973

www.acomasul.com.br
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ARTIGO

CONSTRUÇÃO
CIVIL

PRECISA TER
SEGURANÇA
JURÍDICA
E MENOS
BUROCRACIA
Texto Bruno Arce

Ezequiel Souza, português, empreendedor que
mora no Brasil, no Estado de Goiás. Atuante no
segmento da construção civil tornou-se o primeiro presidente da Federação Nacional dos Pequenos
Construtores (FENAPC), mostrando à sociedade a
importância que tem a entidade para o desenvolvimento da economia do País.
Ezequiel defende que, “a construção civil precisa
ter segurança jurídica e menos burocracia”. Quando
esteve na presidência da FENAPC, ele assinava uma
coluna chamada “Pensando Alto”, onde fazia reflexões sobre a nossa vivência pessoal e profissional.
Em um dos textos analisou a questão do comprometimento das pessoas.
Ele escreveu assim: “falta gente que entrega as
coisas no prazo. Gente que oferece ajuda. Gente que
diz que vai e vai. Que diz que faz e faz. Que diz que dá
um jeito. Que reconhece quando erra, pede descul-
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pas e melhora na próxima. Gente comprometida. Que
chega no horário. Que dá o seu melhor em tudo o que
faz. Li outro dia que o difícil não é matar um leão por
dia. O difícil é desviar das antas. Talvez seja verdade.
Quantas vezes o nosso trabalho é inviabilizado por
alguém que simplesmente não fez o que deveria ter
feito? Não sei se o problema é de educação, de formação, de geração ou se é simplesmente egoísmo.
Em qualquer trabalho é possível fazer as coisas com
excelência, seja na limpeza do chão ou na presidência. Tem gente boa fazendo as duas coisas, mas tem
muita gente ruim fazendo as duas coisas. Acho que
trata-se mesmo de uma escolha: fazer as coisas bem
ou fazer as coisas de qualquer jeito. Há quem arrume uma cama com excelência e há quem construa
um edifício com negligência. Só que os negligentes
parecem se multiplicar, enquanto os dedicados vão
virando joias raras”.

www.acomasul.com.br
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FENAPC

UNIÃO DE CADA
ASSOCIADO

PROPORCIONA
O CRESCIMENTO
DA FENAPC
Texto Bruno Arce

Em um ato de manifestação por todo País no combate as regras do Governo Federal, a Federação Nacional dos Pequenos Construtores (FENAPC) surgiu
em 2017. Construtores civis foram às ruas e mostraram a força contra a proibição de financiamento de
imóveis dentro do programa Minha Casa Minha Vida
em locais sem pavimentação definitiva chamando
atenção do Ministério das Cidades.
A FENAPC, com sede em Aparecida de Goiânia
(GO), engloba dezenas de associações e está presente na maioria dos estados brasileiros. A entidade mantém contato frequente em Brasília (DF) com
diversas autoridades, como por exemplo, dos ministérios e da Caixa Econômica Federal. Com objetivo
de debater problemas no segmento da construção
e principalmente buscar soluções que favoreçam as
famílias que necessitam de moradia de qualidade. A
atuação dos pequenos construtores acaba favorecendo toda a sociedade, já que a cada R$ 1 investido
na construção civil, outros R$ 3 são gerados em outros setores.
A Federação Nacional dos Pequenos Construtores é filiada à Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), fundada em 1957, no Rio de Janeiro,
que tem o foco em tratar das questões ligadas à In-
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dústria da Construção e ao Mercado Imobiliário; e de
ser a representante institucional do setor no Brasil e
no exterior. A CBIC reúne 92 sindicatos e associações
patronais do setor da construção, presentes nas 27
unidades da Federação.
O atual presidente da FENAPC, Fabiano Zica é
membro da Associação de Construtores de Minas
Gerais (ASCOMIG). “Estar à frente da FENAPC, ou de
qualquer uma de nossas associações, sem dúvidas é
um desafio em prol da empregabilidade, do empreendedorismo e da enorme capacidade do nosso povo
brasileiro”, afirma Fabiano.
Ele ressalta que qualquer atividade voluntária
deve ser realizada em conjunto. “É isso que faz da
FENAPC algo possível - a união de cada um dos associados, dos dirigentes das associações e da direção
e conselho da FENAPC”, observa. “Em uma recente
convocação da CBIC, da qual fazemos parte, mais de
70 pequenos empresários ligados à construção civil
estiveram em Brasília pressionando os parlamentares em defesa do FGTS. Sempre que há necessidade,
a mobilização das associações é exemplar. Esperamos conseguir seguir o exemplo da ACOMASUL e levar para o Brasil mais capacitações e também descontos em compras”, promete Fabiano.

www.acomasul.com.br
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MATO GROSSO DO SUL

MS ESTÁ SENDO

PREPARADO
PARA O FUTURO

Nos últimos meses, a maioria dos pequenos
construtores enfrenta uma espera interminável para assinar contratos de financiamento. Em agosto, praticamente nenhum
contrato com subsídio foi assinado no País.
Ocasião que recursos destinados ao Minha
Casa Minha Vida foram realocados para
outros fins. As determinações cabem ao
Governo Federal. Mas de que forma, o Governo de MS pode ajudar nessas tratativas?

Estamos trabalhando no sentido de sensibilizar a
nossa bancada federal para que priorizem o tema. Sabemos que os pequenos construtores não dependem
de recursos públicos para construir, mas é importante
que Governo Federal mantenha vivo o Programa Minha
Casa Minha Vida, que já está bastante debilitado. Precisamos, através da nossa bancada, convencer o Governo
Federal, sobre a importância do Programa, que por si só
já revela sua sustentação ao oferecer moradia digna a
milhões de brasileiros nos últimos anos e por impulsionar a economia.

Secretário, falando um pouco de geração
de emprego. MS tem investido bastante
na política de desenvolvimento atraindo
grandes indústrias ao Estado. Já é possível sentir estes reflexos na vida do cidadão?
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Sim, hoje para vocês terem uma ideia, a indústria da
celulose já supera a atividade agropecuária. Criamos
19.170 novas vagas de emprego em MS no período de
janeiro a setembro (Caged). Mato Grosso do Sul passou
a ocupar o 2° lugar no ranking brasileiro no período, e
pode gerar mais de 5 mil vagas temporárias para o fim

Foto Barbosa

Em entrevista, o Secretário Especial do Governo de Mato
Grosso do Sul, Carlos Alberto de Assis, fala sobre os investimentos do Governo nos 79 municípios, os desafios do
Estado no projeto de modernização da máquina pública e
parceria com a ACOMASUL.
do ano. Só em junho, através do Fórum Deliberativo,
aprovamos a implantação de 4 novas indústrias em MS,
cujo investimento total previsto é de R$ 122,6 milhões.
Uma fábrica de fertilizantes da Hinove Agrociência S.A.,
em fase final de construção em Rio Brilhante. Uma unidade de Unir, Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Ltda, em Três Lagoas, uma indústria de calçados,
a Pé com Pé Calçados Ltda, que vai investir R$ 683 mil
em Paranaíba e a Coleta Reciclagem e Gestão Plena de
Resíduos S.A., que irá se instalar na Capital com investimentos de R$ 1,5 milhão em fabricação de embalagens
de material plástico.
Depois de 2 anos sem operações, a Usina Termelétrica William Arjona, instalada na região Imbirussu, em
Campo Grande, volta em meados de 2020 pela empresa
Delta Energia que já emprega 300 pessoas na produção
de energia em Rio Brilhante e Itaporã.

Em pouco mais de dez meses da sua atuação à frente da Escritório de Gestão Política de Campo Grande já é possível perceber
os investimentos do Governo do Estado na
Capital. Faltava esse “carinho”?
Faltava essa “conexão” do Governo do Estado com
a Capital. Hoje, nosso Governo está presente em praticamente todas as obras de infraestrutura da Capital. Recentemente inauguramos a nova 14 de Julho,
com investimentos do “Juntos por Campo Grande I e
II” estão as obras de contenção do rio Anhanduí, na
avenida Ernesto Geisel, orçada em R$ 48 milhões. O
projeto inclui a recomposição das margens, com a
construção de muros de gabião e placas de concreto, a implantação de ciclovia, construção de bocas de
lobo para captar a enxurrada e recomposição da pista. Além da contrapartida do Governo de MS em obras
de drenagem e pavimentação em mais de 10 bairros.

www.acomasul.com.br
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Qual é a conexão entre as economias do
Brasil e da China?
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Eu acho que é um casamento perfeito do ponto de
vista econômico. A população da China é de quase 1,5
bilhão, dos quais 750 milhões não vivem em cidades,
mas que em parte migram para aumentar sua renda.
Essas pessoas vão exigir uma demanda de alimentos.
As duas economias são muito complementares: nosso setor agrícola é altamente eficiente, assim como
a produção de insumos e a industrialização de nossas cadeias produtivas. Esse é o tipo de coisa que a
China exige e nós crescemos muito por causa dessa
demanda. Incorporamos com competência a tecnologia adequada e desenvolvemos um modelo econômico vencedor com baixo impacto ambiental. Quanto
à infraestrutura, a China é um participante importante, se não o mais importante. Tenho visto o interesse
de empresários chineses e outros líderes, mas existe
a questão prática de poder transpor nossas barreiras
naturais.

IC

SE

R

CERTIF

6

O

O jornal Economic Observer deu destaque
especial para as relações comerciais entre
Brasil e China. Nesta semana, a publicação
sino-americana exibiu uma entrevista com
o secretário de Governo de MS, Eduardo
Riedel, e o crescente interesse desse País
asiático no agronegócio e turismo regional,
além do fortalecimento das relações econômicas entre ambos.
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Onde os investimentos chineses podem ser
mais bem-sucedidos?
Há um grande potencial nas empresas que processam insumos agrícolas. Poderíamos falar do processamento de etanol a partir do milho, e também há
o investimento do BBCA em uma linha de processamento de ácido milho-ácido lático-ácido polilático,
um bioplástico feito de milho. Eventualmente, acredito que também poderia haver capital chinês na indústria de carnes (bovina e suína).

Quais as expectativas e como será lidar com
as diferentes culturas que podemos encontrar no Corredor Bioceânico?

As expectativas são as melhores possíveis. E
sim,“67” é o código de área de MS, e lançaremos a
Rota 67, que é a rodovia bioceânica, começando em
Campo Grande. De lá, você dirige para Porto Murtinho, atravessa a ponte para o Paraguai, depois Argentina e sobe os Andes. Esta é uma rota que nos
levará a diferentes culturas.

Para quais tipos de projetos MS está buscando investimento?

Temos muitos projetos em andamento com investidores privados que ajudarão o estado a se desenvolver ainda mais. Também temos um importante
pacote de desenvolvimento de infraestrutura, e é aí
que entra nossa estratégia de atrair capital privado.
Nossa empresa de saneamento começará no próximo ano por meio de um contrato de parceria público-privada (PPP), que representa R$ 1 bilhão em investimentos. Ainda não há rodovias com pedágio, mas
isso mudará em breve com nossa primeira concessão
de rodovia. Esta é uma oportunidade para os investidores. O objetivo de nossa administração é criar as
condições para o setor privado florescer.
www.acomasul.com.br
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QUEM É

ADÃO JORGE
MORAES
CASTILHO?
“Meu pai era capataz, andava sempre de revólver 38 na cintura e guaiaca cheia de bala, daqueles bravos mesmo, rigoroso ao extremo, sempre preocupado que os filhos se tornassem
cidadãos de bem”. O pai Osvaldo Farias Castilho e a mãe Maria Moraes Castilho conseguiram
o objetivo. Criaram os cidadãos: Venício, Simone, Milton, Adão e Eva. Paraíso? Não! Todos os
filhos lutaram muito para crescer na vida. O relato que vamos contar é mais que uma entrevista. É a história de um desses filhos do casal Osvaldo e Maria. Adão Jorge Moraes Castilho,
o primogênito que não esquece a primeira bicicleta, o primeiro trabalho, a disciplina do Exército, o grande amor da vida dele. Você vai ver que Adão construiu muito mais que centenas de
imóveis. Ele edificou princípios e uma família, e ganhou o principal: Respeito!
Texto Marcos Anelo

Quem é Adão Jorge Moraes Castilho?

Adão Castilho: Sou uma pessoa simples. Nasci na
Santa Casa, antigo prédio, na Avenida Mato Grosso
em Campo Grande no dia 13 de agosto de 1962. Meus
pais moravam na fazenda. Meu pai, Osvaldo era capataz e minha mãe dona de casa. Além de mim, tiveram
outros quatro filhos. Ainda criança, ajudei meu pai na
lavoura de arroz, feijão e milho. Levantava de madrugada para tirar leite.

O que você mais lembra da sua infância?

Adão Castilho: Meu pai trabalhou em várias fazendas. Ele era bravo daquele estilo antigo criado no
Pantanal. Era uma época de fartura no campo, tínhamos tudo à mesa. Na década de 1970, a família veio
para Campo Grande, onde fomos morar na Rua do Dó-
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lar, na Vila Carlota.
Chegando de mudança, meu pai construiu uma
casa em um terreno que comprou, era uma casa de
madeira. Lembro que meus avós paternos moravam
na Vila Sobrinho e meus avós materno no Jardim
Paulista.
Meu pai foi trabalhar no expresso Araçatuba como
carregador de caminhão. Na época, eu estava com
nove anos e meu irmão Mílton com 8 anos. Nós começamos a estudar na primeira Escola Batista, ao mesmo tempo em que trabalhávamos vendendo picolé na
rua de segunda a sábado.
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Que fatos marcaram para você a década
de 1970?

Adão Castilho: Estudamos na Escola Batista por
dois anos e depois fomos para a Escola Múcio Teixeira Junior onde tinha dentista, e então começamos a
tratar dos nossos dentes. Eu também gostava muito
de ler gibi. Tive uma infância boa, brincava na rua, foi
uma infância pobre, mas divertida. Minha vida era trabalhar, vendendo refresco e pipoca, principalmente
no estádio do Morenão durante os jogos do Operário
que estava no auge, além de estudar e ler gibi. Era o
tempo das calças boca de sino e do sapato tamanco.
Ainda na década de 70, mudamos para o Bairro Santo
Amaro em Campo Grande, onde fui estudar no Colégio Santos Dumont.

Como ocorreu o primeiro emprego formal?

Adão Castilho: Comecei a trabalhar no supermercado Gigante. Nessa época, ganhei do meu pai a
primeira bicicleta aos 12 anos de idade. Já meu pai
começou a trabalhar na construção civil. Quando a
gente saia do emprego, meu pai levava eu e meu irmão Milton para trabalhar na obra com ele. Eu não
gostava porque o serviço era pesado. Do supermercado, fui ser guarda mirim, trabalhei na prefeitura entregando carnê de IPTU; trabalhei na empresa SERMA, onde meu patrão era o Roberto.
Depois quando tinha 16 anos, fui trabalhar na retificadora de motores Oshiro. Lá, eu aprendi muito. Foi
engraçado porque no primeiro dia de trabalho pensei que fosse ser auxiliar de escritório. Coloquei uma
roupa impecável, e me colocaram para receber motores. No começo da noite, voltei para casa todo sujo
de óleo. Eu fique na retificadora até final de 1980.

você não pode pertencer ao furacão da cavalaria”.
Em 82, fiz o curso e fui classificado para ser promovido a Sargento. Em 1983, fui promovido a Terceiro
Sargento de Cavalaria. Como eu andava de bicicleta
para todo o canto, tinha um excelente preparo físico.
No exército, eu era atleta, fazia a famosa corrida do
Facho, tinha corpo de corredor, era atleta de orientação e de pista de pentatlo militar – PPM, eu pesava
55 quilos.

Como conheceu sua esposa?

Adão Castilho: Em 1982, comecei a namorar a Locídia. Ela trabalhava no supermercado Morita. Juntos, compramos um terreno no Jardim Panamá. Comecei a construir a nossa casa. O meio de transporte
ainda era uma bicicleta. Assim, que terminamos a
casa em 84, nós nos casamos no mês de julho. Eu tinha então 21 anos. Em 1985, nasceu a nossa primeira
filha, a Jucyllene. No ano seguinte, 1986, veio a segunda filha, Jucymaire.

Como surgiu a carreira militar na sua vida?

Adão Castilho: Em dezembro de 1980, eu saí da
retificadora Oshiro e em fevereiro de 1981 me apresentei no Exército Brasileiro. Servi no 1º/4º Esquadrão do Regimento de Cavalaria Mecanizada (1/4 R
Rec. Mec.), onde entrei como Soldado e logo nos primeiros dois meses fiz seleção para curso de Cabo.
Fui considerado o praça “mais distinto”, condecorado
com uma barreta pelo General da 4ª Brigada de Cavalaria, pelo trabalho e disciplina.
Daí, comecei a estudar no colégio Arlindo de Andrade Gomes, na Avenida Júlio de Castilho, onde fazia o segundo grau. Também fiz o curso de Sargento
temporário. Nosso lema era: “Se não tens o olhar da
águia, a rapidez do raio, a coragem do leão, para trás
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Como se envolveu com a área da construção civil?

Adão Castilho: Fiz o segundo grau na MACE com
ênfase em patologia clínica. Depois de concluir, fui
fazer a faculdade Sesup que viria depois a ser a Uniderp. Lá, cursei Tecnólogo em Construção Civil, que
era “engenheiro operacional”, depois mudou para
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“tecnologia”. Me formei em 1987.
No final da década de 1980 passei da bicicleta
para moto, depois para um Corcel branco, que pintei
de verde pinho metálico. Nessa época, ainda estava
no Exército, mais exatamente no 20º Regimento de
Cavalaria Blindado – 20º RCB, onde sai em julho de
1990. Segui a carreira militar por quase 10 anos.
Quando sai do Exército, não sabia fazer nada. Fiquei um ano sem trabalho formal, fazendo alguns bicos em vendas. Consegui um emprego na Imobiliária
Financial, onde fui contratado para criar o setor de
manutenção, responsável por vistorias e laudos dos
imóveis locados. Foram quase três anos.
Em 1995, fui vender derivados de petróleo, por
mais de um ano, tive muito sucesso, e trabalhava
muito. Daí, no ano seguinte, busquei mais qualificação e fui trabalhar na construção civil. Em 1997, me
credenciei ao CREA-MS com o registro nº 6109/D MS
o qual sou credenciado até hoje. Na época, comecei
a desenvolver projetos e execução de obras e posteriormente projetos de PPCI (Projetos de Prevenção Contra Incêndio), alguns como na Embrapa, no
frigorífico Bertin e outros. Neste período, projetei e
executei mais de 1.300 projetos. Ao mesmo tempo,
vieram as obras, algumas casas próprias para vender, outras terceirizadas.
No mesmo ano, comecei a construir e vender
imóveis no Bairro Carandá Bosque. Na época, os
terrenos eram muito baratos. Eu pagava no máximo
R$ 2 mil. Para se ter uma ideia, a Avenida Hiroshima
era só mato. E assim fomos alternando bons e maus
momentos na construção civil. O importante é que
consegui ter minha construtora, a CMC-CASTILHO
MORAES CONSTRUÇÕES. Pequena, mas que gera
emprego. Construí cerca de 400 imóveis.
Trabalhei dia e noite, de segunda a segunda, sem
férias por mais de 20 anos. Não me vanglorio por
isso, e aconselho todo mundo a tirar férias, porque
com certeza sem descanso você terá problemas de
saúde.

Como surgiu a Acomasul?

Adão Castilho: No final de 2016, estava em uma
reunião na Caixa Econômica Federal, do Jardim Ipê,
quando o superintendente da instituição disse que, ‘a
partir de janeiro de 2017 não poderíamos mais vender
imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida em
ruas sem pavimentação definitiva’. Recebi a notícia
como um tapa na cara. Dali surgiu a indignação, que
teve início a um movimento de construtores e corretores de imóveis. Buscamos apoio de políticos e de
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“

outras entidades ligadas a construção civil.
Fizemos a 1ª Audiência Pública na Câmara Municipal de Campo Grande, ainda no final de 2016. Usei a
tribuna para expressar minha indignação e disseram
que, meu discurso era de um líder. Fomos para Brasília com apoio de alguns políticos e cartórios. A imprensa deu ampla cobertura aos nossos protestos.
Na Capital federal, tivemos contato com pequenos
construtores de outras cidades e de outros estados.
Traçamos então metas orientadas pelo construtor
Ezequiel de Sousa. Fomos recebidos pelo então ministro das Cidades, Bruno Araújo. Conseguimos reverter a situação e o ministro nos deu um prazo de
dois anos para que pudéssemos vender os imóveis
em ruas sem pavimentação definitiva.
Veio então outra exigência, a que o construtor do
programa Minha Casa Minha Vida deveria ser Pessoa
Jurídica e não mais Pessoa Física. Nós concordamos
com essa norma que passou a vigorar em julho de
2017.
Diante das novas normas e problemas que estavam aparecendo, criamos uma Associação para ter
maior representatividade, perante às autoridades no
nosso Estado e também em Brasília. Foi assim que
surgiu a ACOMASUL. Outros estados começaram
também a formalizar Associações. Sentimos então,
a necessidade de ter uma Federação para englobar
todas as Associações. Assim, nasceu a FENAPC, da
qual fiz parte do conselho de administração.

Você praticamente não constrói pelo programa Minha Casa Minha Vida, então
qual a razão de se preocupar com este
segmento sendo inclusive presidente da
Acomasul?

Adão Castilho: Durante o período que construí,
eu também trabalhei assessorando vários políticos
como o saudoso senador Ramez Tebet, através do
meu primo Coronel Coaraci Nogueira de Castilho.
Trabalhei também para a filha de Ramez, a Simone
Tebet. Prestei serviços ainda para Marquinhos Trad,
Nelsinho Trad, e trabalhei com o secretário da SEMADUR, o competentíssimo engenheiro Marcos Cristaldo, grande amigo.
Com todos estes políticos aprendi muito, principalmente a me preocupar com o próximo. Vivemos
em um mundo selvagem, onde os grandes se tornam
cada vez maiores e os pequenos cada vez menores.
Para que haja um pouco mais de justiça social aceitei
o desafio. Sou presidente da Acomasul não só para
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dos imóveis financiados pelo programa Minha Casa
Minha Vida.

No lado pessoal, minha grande
alegria é quando olho para minha

O que hoje lhe causa felicidade?

família. Tenho uma esposa
companheira de toda a vida, e duas
filhas formadas e pós-graduadas.
Uma é jornalista e bacharel em
direito; e a outra é engenheira civil.
Elas estão casadas e já ganhei
uma netinha, a Laura, a minha
paixão. Tenho orgulho dos meus
genros/filhos, Júnior e Bruno, que
proporcionam as minhas filhas
cumplicidade a vida a dois.

“

trabalhar pelo pequeno construtor, mas também
para proporcionar moradia digna às famílias de baixa
renda. É uma forma de ajudar a criar uma sociedade
mais justa e isto beneficia todos nós. Virar as costas
para o problema é errado, porque um problema social prejudica a todos nós.

Tem algo que lhe causa incômodo pelo
cargo que ocupa?

Adão Castilho: Eu sempre fui indignado com a
falta de união de várias categorias. No setor da construção não é diferente. Conseguimos agregar muito com o surgimento da Acomasul. Temos grandes
parceiros como o CREA, CAU, Sinduscon, SECOV,
Sindimóveis, CRECI, Sintracom, Cartórios, Anoreg,
FIEMS, Tribunal de Justiça, CDL, Associação Comercial, corretores, lojistas, profissionais liberais,
Câmara Municipal, Prefeitura de Campo Grande, Governo de MS, entre outros. Porém, temos na Acomasul cerca de 300 associados, destes 200 são construtores, uma vez que só na Capital são por volta de
500 pequenos empresários da construção civil. Caso
nossa classe fosse mais unida, não teríamos tantos
gargalos.
Outro detalhe que me incomoda é que precisawww.acomasul.com.br

mos ter políticos na Câmara Federal engajados com
nossa causa, representantes que entendam que o
setor da construção civil é capaz de gerar emprego
imediato para mudar os rumos da economia. Sem a
força política, todos serão prejudicados. Mas, o primeiro passo já foi dado. Em Campo Grande, temos o
apoio da Prefeitura, dos vereadores e de alguns deputados estaduais.

Como você enxerga a construção civil
hoje e daqui em diante?

Adão Castilho: A missão dos pequenos construtores é preencher os vazios urbanos, é construir
onde as grandes construtoras não estão. Precisamos ter mais segurança jurídica para impulsionar
nosso setor. Durante o período de construção de um
imóvel - ou mesmo no período de venda - surgem novas exigências tanto da CEF, quanto do Ministério do
Desenvolvimento Regional. As regras não podem ser
mudadas com o jogo em andamento.
Precisamos também rever a questão da exigência
do asfalto para imóveis do programa Minha Casa Minha Cida. Hoje, a CEF e o Banco do Brasil não financiam imóveis fora do asfalto no valor de até R$ 180
mil. Muitos pequenos construtores estão migrando
para a construção de imóveis com valores maiores.
Com isso, todos perdem porque temos um déficit
habitacional perto de 8 milhões de moradias no Brasil, e diminuir este déficit depende também de nós,
já que somos responsáveis hoje por quase metade
www.acomasul.com.br

Adão Castilho: Na parte profissional, o reconhecimento que a Acomasul ganhou em tão pouco tempo de vida. Hoje, somos reconhecidos e requisitados
para discutir e elaborar normas, como por exemplo,
o Plano Diretor de Campo Grande, e o anteprojeto das
Taxas Cartorárias finalizado pelo Tribunal de Justiça
e encaminhado para votação para a Assembleia Legislativa no final agora de 2019. Somos também reconhecidos pela imprensa. As emissoras de TV, rádios,
jornais impressos, e sites sempre encontram prontamente em nós parceiros para ajudar a difundir as
informações e manter a população a par dos acontecimentos do setor da construção civil.
Também me dá grande satisfação saber que criamos a maior Exposição do setor da construção civil
do Estado, a EXPOACOM-MS realizada em 2018 no
Círculo Militar. Neste ano, a Exposição cresceu muito
e foi realizada na Uniderp de Campo Grande em parceria com a própria Universidade e o Sebrae.
No lado pessoal, minha grande alegria é quando
olho para minha família. Tenho uma esposa companheira de toda a vida, e duas filhas formadas e pós-graduadas. Uma é jornalista e bacharel em direito;
e a outra é engenheira civil. Elas estão casadas e já
ganhei uma netinha, a Laura, a minha paixão. Tenho
orgulho dos meus genros/filhos, Júnior e Bruno, que
proporcionam as minhas filhas cumplicidade a vida
a dois.
O maior presente e bem que podemos dar para
nossos filhos é o estudo. É algo que ninguém vai tirar
de você e será essencial para toda a vida.
Sinto-me muito feliz e realizado de morar próximo
de nossas filhas, ter uma família unida e abençoada,
meus pais, irmãos, tios, primos, cunhados, enfim a
grande família. Minha mãe com 77 anos tem um grande cuidado e preocupação com toda a família. Meu
pai com 80 anos ainda me acompanha nas obras.
Todos os dias, agradeço e peço ao Senhor Jesus
Cristo, à Nossa Senhora Aparecida, e ao meu padroeiro e guerreiro São ‘Jorge’, proteção para mim, minha família, meus amigos e pelo trabalho.

Você tem uma frase que costuma seguir?

Adão Castilho: Tenho duas frases. Missão dada é
missão cumprida e não basta se envolver, tem que se
comprometer. Esta revista é mais um dos desafios
que superamos. Que venha a próxima missão!
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TRAJETÓRIA
DA ACOMASUL

É MARCADA
POR PARCERIAS

Ninguém alcança sozinho o sucesso, é preciso
treino para um atleta, dedicação a um estudante e
união com parlamentares e autoridades para fazer do
País um lugar melhor. Um lugar de emprego, moradia

e de crescimento econômico. É desta forma que nasceu a Acomasul e a Fenapc, que mostraram a força
que a construção tem para com a prosperidade do
nosso Estado de Mato Grosso do Sul e nosso Brasil.

Texto Jucyllene Castilho
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LMR ENGENHARIA

5º Ofício - Cartório de Notas

CAPACIDADE
TÉCNICA E
ADMINISTRATIVA

Conheça os nossos serviços
◦ Escritura Pública em geral
◦ Inventário Extrajudicial
◦ Testamento Público
◦ Declaração e Extinção de União Estável
◦ Divórcio Extrajudicial
◦ Ata Notarial, inclusive para ﬁns de usucapião
◦ Emancipação
◦ Pacto Antenupcial
◦ Entre outros

É COM LMR
ENGENHARIA

Texto Bruno Arce

Quando se pensa em empreender no ramo da
engenharia, primeiro é necessário ter capacidade
técnica e administrativa. Ter ao redor profissionais
que vão dar assessoria e segurança para que alcance resultado, além de proporcionar o bem-estar, desenvolvimento e a preservação do meio ambiente.
É nesse sentido que a LMR Engenharia, Serviços e
Estudos desponta no mercado como alternativa na
implantação das mais variadas obras de engenharia,
proporcionando um trabalho de parceria, com eficiência, rapidez e segurança para os investimentos de
seus clientes.
À frente da empresa está Luciano Merli Rufato,
que atua desde 1995, quando se formou em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul (UFMS). Rufato trabalhou em diversas construtoras de renome dentro do Estado, prestando serviços de estudos de viabilidade de empreendimentos,
incorporações imobiliárias, instituições de condomínios, concepção e coordenação de projetos bem
como gestão de obras de engenharia.
Com a chegada do Programa Minha Casa Minha
Vida entrou na briga em prol dos pequenos construtores, para que a categoria continue empreendendo
e reduzindo o déficit habitacional. Para isso, o pequeno construtor precisa ter segurança jurídica para
seus investimentos e poder construir em vias sem
pavimentação. Rufato foi vice-presidente e fundador
da ACOMASUL, ao lado do presidente Adão Castilho,
obteve diversas conquistas em prol dos associados.

Hoje, atua como Conselheiro da ACOMASUL e também presta serviço de Assessoria Técnica aos associados.
Rufato participou da construção da Federação
Nacional dos Pequenos Construtores (FENAPC), que
conta hoje, com 23 associações espalhadas pelo
Brasil e 4 mil construtores e empresas associadas.
As investidas em Brasília (DF) para que os pequenos
construtores pudessem manter suas obras em andamento foi um marco na carreira do engenheiro, que
participou na Capital Federal de reuniões no então
Ministério das Cidades, com a presidência da Caixa
Econômica Federal, deputados federais, senadores,
e outras entidades de classes. “Juntamente com
então presidente da FENAPC, Ezequiel Souza, conseguimos que dois ministros refizessem Portaria”,
destacou Rufato – que hoje ocupa o cargo de Diretor-Técnico da FENAPC.
Devido ao enorme conhecimento das regras e
normas do Programa Minha Casa Minha Vida, o engenheiro iniciou um ciclo de palestras com o título “Meu
COT Minha Dúvida”, onde abordou detalhes do manual
da Caixa Econômica que regula as obras do programa
MCMV. COT significa Caderno de Orientações Técnicas, tão temido pelos construtores. Rufato também
já ministrou palestras de vários outros assuntos dentro da área da construção civil, sendo a última durante a 2ª EXPOACOM-MS realizada na UNIDERP em
outubro de 2019, onde dissertou sobre “Trincas e Fissuras – O que são, como evitar e como tratar”.

Atuamos com diligência para que tudo seja resolvido dentro do
menor período de tempo possível.
Basta encaminhar seus documentos pessoais e providenciamos
toda a documentação e as certidões necessárias para a lavratura.
Em seguida, encaminharemos ao Cartório de Registro competente.
Após o registro, enviaremos o documento à Prefeitura Municipal
de Campo Grande para averbação.
Tudo isso é feito sem a cobrança de taxa extra.
Mantenha contato com a gente!
Possuímos convênios com estacionamentos.
Opção 01 - Lojas Americanas

Opção 02 - Ao lado Loja Magazine Luiza
R. Dom Aquino , 1259

Não há intervalo para almoço - horário de funcionamento: das 8h às 17h
Trabalhamos com parcelamento no cartão de crédito nos serviços de Escrituras.
(.67) 3047-9105
(67) 99848-3315
contato@5cartoriodenotas.com.br
www.5cartoriodenotas.com.br/orcamento
Siga nossas Redes Sociais – 5oﬁciocartoriodenotascg
YouTube

Instagram

Facebook

O nosso compromisso é com você!
E a QUALIDADE é a nossa marca registrada!

Elder Gomes Dutra
Tabelião de Notas
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PALESTRAS E CURSOS

UNIDERP, SEBRAE E
ACOMASUL SE UNEM PARA

QUALIFICAR ASSOCIADOS

Dos dias 23 a 26 de outubro de 2019, a Uniderp foi palco da 2ª EXPOACOM,
idealizada pela ACOMASUL. A Universidade juntamente com o Sebrae/
MS buscaram garantir palestras e cursos de qualidade, com informações
atualizadas e de ponta para os acadêmicos e profissionais da área de
construção, além do setor.
O empenho para que houvesse qualidade e divulgação ficou por conta
do professor de Engenharia Civil da Uniderp, Camilo Mizumoto, da
coordenadora do Curso de Engenharia Civil e professora da Uniderp,
Suzete Rodrigues Ferrazza, e analista de Relacionamento com o Cliente
do Sebrae/MS e responsável pela Ações da Cadeia da Construção Civil,
Viviane Matos Santos.
Texto Jucyllene Castilho / Priscilla Peres

Durante a 2ª edição da EXPOACOM, o presidente
da Federação Nacional dos Pequenos Construtores
(Fenapc), Ezequiel Nuno Gomes de Sousa, palestrou
sobre a importância da Segurança Jurídica nas atividades que envolvem a construção civil e que asseguram tanto os construtores quanto os compradores.
Segundo ele, é de grande importância garantir
uma estabilidade legislativa para que o empresário
possa prever e organizar o futuro e investimento,
sem a insegurança da lei mudar constantemente,
situação que tem sido um entrave para o setor nos
últimos anos agravado pela instabilidade política e as
mudanças de ideologia
Ezequiel afirma que tem se deparado com decisões judiciais que prejudicam os empresários que
preveem determinado risco no negócio, mas que
são surpreendidos com alteração de legislação.
“Um exemplo é a lei dos extratos, para as pessoas
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que compravam imóveis na planta, mas a legislação
mudava constantemente não dando garantia para o
comprador de qual seria a penalização ao construtor
em caso de desistência ou falha no projeto”.

“Arquiteto deve se comprometer com o
Meio Ambiente”, diz Celso Costa Filho
Arquiteto urbanista, sócio-proprietário da empresa Costa Contêiner Arquitetura, Celso Costa Filho,
falou durante a EXPOACOM 2019 sobre a necessidade
de o profissional se comprometer com o Meio Ambiente e ser responsável em relação à parte técnica
dos projetos.
“Quando falamos de arquitetura remetemos muito à estética, mas o mundo precisa que a arquitetura
tome a frente da sustentabilidade. Tudo que há de estético em uma casa deve haver uma função técnica e
é a busca por profissionais da construção civil que vai
poder efetivamente mudar o norte do mundo”, afirma
ao destacar a importância da arquitetura responsável.
Celso Costa Filho defende que o arquiteto vista a
www.acomasul.com.br

camisa da sustentabilidade. “Por exemplo, o médico
jogar uma garrafa pet no lixo reciclável é o que ele
pode fazer para o meio ambiente, mas o arquiteto se
fizer só isso, ele não está fazendo nada. Ele precisa
vestir a camisa da sustentabilidade porque hoje o
mundo precisa disso”, disse. O profissional também
falou de seus projetos com contêiner, que surgiu da
necessidade de evitar o desperdício e fazer sua parte
em relação ao meio ambiente.

Vantagens do Steel Frame para obras
mais rápidas e baratas

Do Rio de Janeiro para a EXPOACOM em Campo
Grande, a arquiteta urbanista, Helena Rodrigues,
abordou o tema ‘Obra rápida, obra barata: conheça as
vantagens do Steel Frame’, em sua palestra ministrada para acadêmicos e profissionais. Com mais de 13
anos de experiência com a técnica, hoje ela trabalha
com treinamento e execução do Steel Frame.
Helena explica que o Steel Frame é uma tecnologia de construção civil a seco, uma obra que quase
não utiliza água e é pré-fabricada industrializada,
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com muitas vantagens por ser mais leve e mais rápida.
“A maioria das pessoas tem dificuldade de entender que quando se trabalha com construção a seco
há muitas vantagens e, se bem planejada e executada, gera muita economia financeira. É uma obra que
sai do padrão do mercado e muitos não sabem precificar. A ideia é mostrar como funciona e como a velocidade torna a obra mais barata”, afirma.
Para a arquiteta carioca a técnica, que pode ser
utilizada com outros sistemas construtivos, precisa
ser mais difundida. “Trabalhos como este da Acomasul contribuem muito para isso, principalmente entre
o público jovem”.

Valoração do profissional

Pensando no mercado de trabalho, nas inovações
e em valorizar o profissional é que a parceria ACOMASUL, UNIDERP E SEBRAE trouxeram bons resultados. A união fez com que palestras e cursos fossem
realizados totalmente de forma gratuita. Mais um
exemplo de que “juntos, somos mais fortes”.

75

PALESTRAS E CURSOS

Palestras:

Coordenador da Caixa Econômica Federal e Professor de Engenharia Civil, Ricardo Oliveira Souza Panorama da Construção Civil no Mercado Brasileiro.
Arquiteto e Urbanista, Celso Costa Filho - Arquitetura Responsável.
Arquiteta e Urbanista, Angela Gil - O Que Você Precisa Saber Sobre Gestão De Escritórios De Arquitetura E Engenharia?
Diretor da Fenapc e Engenheiro Civil, Luciano Rufato - Trincas e Fissuras - O Que São, Como Evitar e
Como Tratar?
Presidente do Instituto Arara Azul, professora de
Ciências Biológicas, Neiva Maria Robaldo Guedes Projeto Aves Urbanas - Araras na Cidade e a Construção de uma Cidade Sustentável.
Professor Zootecnista, Ivo Arcângelo Vendrúsculo Busato - Construções Rurais.
Arquiteta e Urbanista, Helena Rodrigues - Projeto
Dama do Gesso - Obra Rápida é Obra Barata: Conheça
as Vantagens em Fazer Projetos de Steel Frame.
Presidente da Fenapc, Fabiano Zica - A Segurança
Jurídica - O Principal Entrave para o Desenvolvimento do Setor da Construção.
Professor Engenheiro Civil, Carlos Alves de Luz
- Dimensionamento de Gabiões Para Contenção de
Encostas.
Arquiteta e Urbanista, Isadora Taborda - Sistema
de Certificação Ambiental.
Arquiteta e Urbanista. Helena Rodrigues - Projeto
Dama do Gesso - Aumente o Lucro da sua Construção
e Reduza o Tempo de Obra com Steel Frame.
Engenheira Civil, Diana Nascimento Lins - Durabilidade de Estruturas de Concreto.
Gerente Regional da Construção Civil da Caixa
Econômica Federal do Mato Grosso do Sul, Samuel
Rossoni de Carvalho - Mercado Imobiliário e IPCA.
Psicólogo e palestrante, Luciano Coppini; Dr. Administração, José Roberto Freire; Professor e administrador, Julio Cesar da Gama Fernandes - Talkshow:
Os desafios para os profissionais contemporâneos
diante das rápidas transformações no mundo do trabalho.
Professor Engenheiro Civil, Ricardo Oliveira de
Souza - A Importância do Gerenciamento de Projetos.
Arquiteto e Urbanista, Flávio Braga - Verticalização da Paisagem em Campo Grande-MS.
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Meio Ambiente e Desenvolvimento
Regional, Rosemary Matias -Riscos Químicos e Fí-
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sicos - O Que Fazer, Quando Fazer e Como Fazer na
Construção.
Secretário de Meio Ambiente e Gestão Urbana de
Campo Grande (SEMADUR) e presidente do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul
(CAU/MS), Arquiteto e Urbanista, Luiz Eduardo Costa - Desburocratização do Licenciamento Urbano e
Ambiental.
Engenheiro Civil Fernando Madeira - O que está
Mudando a Forma de Construir.
Engenheiro Civil, Gustavo Fonseca - MC Fórum
Novas Tecnologias de Aditivos Químicos para Uso em
Concreto.
Mestre Engenheiro Civil, Camilo Mizumoto - MC
Fórum Concreto Impermeável para Uso em Obras.

Cursos:

Engenheiro Ambiental, Hugo Henrique de Simone Souza - Tratamento de Efluente Doméstico Sistemas Centralizados e Descentralizados.
Professor Engenheiro Ambiental Professor,
Thiago Lechner - Automação Residencial com a
Utilização de Arduíno.
Professor Engenheiro Civil, Ricardo Oliveira de
Souza - Dimensionamento de Gabiões Para Contenção de Encostas.
Coordenadora do Projeto “Instruir é Salvar” da
Uniderp e professora, Kathiussy Goulart Sarmento - Simulação de Pronto Atendimento - Primeiros
Socorros.
Professor Engenheiro Civil, Camilo Mizumoto Desenvolvimento de Traço de Concreto e Controle
Tecnológico.
Engenheira Eletricista e de Segurança do Trabalho, Luciana Macedo Silva (CREA-MS) - Segurança do Trabalho: Fundamental em Qualquer Atividade
Programação de emergência e desastres:
Pedro de Castilho Garcia - O direito e a prevenção de desastres: quantificação do dano e responsabilidade civil.
Silvio Monteiro Júnior - Air France 447.
Cláudia Terezinha Silva de Pinho - Perdas e Luto.
Fabio Santos Coelho Catarineli - Panorama da
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.
Armindo Oliveira Franco - Panorama da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.
Liliana Andolpho Magalhães Guimarães - Transtornos por Estresse Pós-Traumático (TEPT) ligado
ao trabalho: O Caso de Alcântara, MA.
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DESAFIOS

FEIRA ESTIMULA

COMPETITIVIDADE E EDUCAÇÃO
Em mais um ano de EXPOACOM, os professores e
os acadêmicos de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo mostraram que tem competitividade, mas com
inteligência, agilidade e com preparo. A 2ª Edição da
Feira ocorreu na Uniderp, localizada na Avenida Ceará, em Campo Grande (MS), espaço onde também
ocorreu a programação dos campeonatos.
Um deles é o: “Quem sabe faz ao vivo”, onde o objetivo é preparar um traço de concreto auto-adensável,
econômico e resistente com materiais disponíveis da
região. Já a outra disputa trata-se do “Campeonato

de Concrebol/MS”, onde é preciso confeccionar uma
bola de concreto leve e estrutural para testar a habilidade dos competidores no desenvolvimento de
métodos construtivos e na produção de concretos
homogêneos com parâmetros de resistência otimizados.
As competições promoveram premiações em dinheiro sendo de R$ 500 para o 1º Lugar, R$ 300 para
o 2º Lugar e R$ 200 para o 3º Lugar. As disputas tiveram o professor e engenheiro Civil, Camilo Mizumoto,
como responsável pela fiscalização e organização.

Texto Jucyllene Castilho
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SINTRACOM

SÓ QUEM FABRICA

SINTRACOM
GANHA NOVOS
RUMOS

FEIKE MAIS BARANCB

Faça o seu
orçamento
e compre já!

E SE DESTACA EM
CAMPO GRANDE
Texto Marcos Anelo

Em 2010, José Abelha Neto, ou Abelha, como é conhecido, assumiu a presidência do Sintracom de Campo Grande. De lá pra cá, transformou o Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e no Mobiliário de Campo Grande em modelo de gestão e atuação na defesa dos interesses da categoria que reúne
cerca de 20 mil trabalhadores.
A sede própria do Sindicato foi reformada, trazendo
mais conforto para o atendimento do trabalhador. Vários convênios foram firmados para favorecer o associado e seus familiares. “Temos convênio na área médica, as consultas e exames laboratoriais são subsidiados
pelo Sindicato. O trabalhador paga um valor acessível
para poder cuidar da saúde dele e da família. Temos ainda convênio na área de lazer”, explica Abelha.
O Sintracom também oferece atendimento de graça
com advogados que resolvem questões trabalhistas e
previdenciárias. As rescisões de contrato também passam pelo crivo do Sindicato que verifica se as empresas
cumprem certinho a lei e pagam todos os direitos ga-

ITEM

rantidos na legislação.
A diretoria do Sindicato também está constantemente nos canteiros de obras para conversar, e orientar
o trabalhador. “Esse contato direto no local de serviço
é essencial para saber dos problemas do trabalhador
para que possamos buscar soluções junto às empresas”, afirma Abelha.
Ao longo do tempo em que está à frente do Sintracom, o presidente e sua equipe tem conseguido todo
ano reajuste salarial com ganho real para a categoria,
isto significa reajuste com índices acima da inflação.
“Além disso, temos conquistado e mantido benefícios
que fazem a diferença para o trabalhador, entre eles, o
desconto de apenas 3% no vale-transporte. Pela CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho), o desconto é de
6%”.
Para que o Sintracom possa continuar batalhando
pela categoria, é fundamental que o trabalhador seja
associado. Então, não perca tempo. Venha para o Sintracom. Juntos somos mais fortes!
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Leia-me
(67) 9.9101-8283
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www.grandeaco.com.br
(67) 3393-0500

Rua Onda Verde, 628
Vila Cidade Morena
Campo Grande - MS
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CONDECORAÇÕES

HOMENAGENS

A QUEM FAZ
ACONTECER

Durante a 2ª edição da EXPOACOM, a ACOMASUL contou com
vários parceiros e apoiadores, que fizeram parte da história da
feira desde a divulgação até mesmo na realização. No último
dia de evento, a diretoria da Associação dos Construtores de
Mato Grosso do Sul fez questão de homenagear estas pessoas
que dedicaram seu tempo e seu trabalho para que o evento seja
a cada ano um sucesso maior. Obrigado e parabéns por fazer
parte da nossa família!
Texto Jucyllene Castilho
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MARCOS ANELO

RODNEY JÚNIOR

MARCOS
ANELO:

RODNEY
JÚNIOR

O ASSESSOR DE
COMUNICAÇÃO
DA ACOMASUL
Marcos Anelo é formado pela
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
em 1994 onde também chegou a
lecionar. Começou no jornalismo como
produtor. Ao longo da carreira, exerceu
as funções de repórter, editor, editor
executivo, editor-chefe e apresentador.
Trabalhou em afiliadas do SBT, da Rede
Bandeirantes, Record, Globo. Em 2015,
começou a trabalhar no SBT-MS em
Campo Grande.
Anelo também é radialista, tem
programas na Rádio FM Moreninhas
106,3 onde está desde 2016. Além da
TV e Rádio, desempenha a atividade
de assessoria de comunicação na
ACOMASUL; Federação Nacional dos
Pequenos Construtores (FENAPC);
Sindicato dos Trabalhadores na
Construção Civil e no Mobiliário de
Campo Grande (SINTRACOM); e Sindicato
dos Trabalhadores na Construção
Pesada(SINTICOP-MS).
Marcos Anelo é especialista em
jornalismo empresarial e assessoria de
imprensa.
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Como você resume o trabalho de um assessor de comunicação?
Marcos Anelo: Não tem como fechar os olhos
para a informação. Entidade de respeito é entidade
que divulga as ações com total transparência. Uma
boa imagem corporativa precisa refletir os seus valores e objetivos. O meu papel é construir essa imagem
corporativa e ser um canal entre a mídia e os assessorados.

Qual a diferença entre assessoria de imprensa e assessoria de comunicação?

Marcos Anelo: Em suma, a assessoria de imprensa séria é desempenhada por jornalista que lida com
todo o processo de informações, elaborando e sugerindo pautas que podem servir de notícia para a
mídia. A assessoria de comunicação é mais ampla,
engloba também profissionais de marketing, publicidade e propaganda, relações públicas. Todos devem
falar a mesma língua para que haja uma comunicação
integrada. Com esse foco, o resultado para a corporação sempre será o mais positivo possível.

DIRETOR DE
MARKETING E
EXECUTIVO DE
NEGÓCIOS

A marca Ego Criativo completa 10 anos
de mercado e vem atuando nas áreas
de tecnologia, comunicação e eventos.
Sua missão é estruturar a comunicação
empresarial de forma eficiente e eficaz
sob a direção do empresário, Rodney
Júnior.

Como você enxerga o trabalho do assessor no mundo de hoje?

Marcos Anelo: Na comunicação contemporânea,
a tecnologia potencializou o valor da informação.
Com isso, o setor corporativo trabalha com a premissa de que não é possível mais operar sem gerenciar
as informações de forma ágil e eficaz. Isso é preceito
para o posicionamento da imagem corporativa perante a imprensa e por consequência perante a sociedade.
www.acomasul.com.br
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A Ego Criativo acredita que, através de uma comunicação bem executada sua empresa terá mais visibilidade, interatividade e retornos rápidos. De acordo com o relatório da Social Media Trends, 92,1% das
empresas estão presentes em alguma rede social.
Um dos diferenciais da empresa é a assessoria
de imprensa e planejamento estratégico de eventos,
que visa à importância de trazer o público específico
para o cliente de uma forma correta e que produza resultados positivos.
Além da criação e elaboração de campanhas
publicitárias, ações promocionais, peças de merchandising, marcas (branding), também oferecem
serviços de ilustrações, mídia indoor, consultoria e
produção de eventos, assessoria de imprensa, design de interação, desenvolvimento de websites dinâmicos e sistemas interativos.
Entre em contato através do facebook e instagram: @egocriativo e coloque sua ideia para transformar.
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IMPRENSA

RESPONSABILIDADE

COM A
INFORMAÇÃO

A imprensa tem a responsabilidade com a informação. É ela que divulga para a população, de
forma simples e clara, diversos assuntos, como política, saúde, polícia, esporte, cultura e economia.
E é neste quesito que somos procurados. A ACOMASUL tem comprometimento com a prosperidade econômica da nossa cidade, estado e país, por
meio da geração de empregos e rendas, direta e
indiretamente.

E para falar dos vazios urbanos, o plano diretor,
dentre outros assuntos de grande relevância para
a nossa economia, a Associação dos Construtores
de Mato Grosso do Sul foi chamada por diversas
vezes, em veículos que tem responsabilidade com
a informação. Estes mesmo parceiros também divulgaram a 2ª edição da EXPOACOM. A ACOMASUL
não poderia deixar isso passar em branco e homenageou estas pessoas.

Texto Jucyllene Castilho
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APOIADORES EXPOACOM-MS

tintas

tintas

tintas

tintas

Escritório de Gestão Política
Escritório de Gestão Política
Escritório de Gestão Política

Escritório de Gestão Política
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APOIADORES EXPOACOM-MS

Escritório de Gestão Política

Gestão Política
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CONFRATERNIZAÇÃO

UNIÃO É MOTIVO

DE FESTIVIDADE

Depois do dever cumprido, a ACOMASUL, seus
associados e parceiros participaram de mais uma
confraternização de fim de ano. Uma festa regada
a muita música, homenagens, alegria e carinho.
“Tudo isso é feito com atenção e zelo para recepcionar quem trabalha ao nosso lado o ano todo. E com

o apoio da nossa família, pois a ACOMASUL nasceu
da união e preza este sentido sempre”, discursou o
presidente da Associação aos lado de autoridades
que também prestigiaram este momento. O evento
foi organizado no Clube Círculo Militar, em Campo
Grande (MS).

Texto Jucyllene Castilho
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