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Santos, 17 de agosto de 2018.

• FICON 2018
Na última quarta-feira (15 de agosto), aconteceu, no auditório da 
Associação Comercial de Santos, a sétima edição do FICON – 
Fórum da Industria da Construção de Santos e Região, 
organizado pelo Grupo A Tribuna e que contou com o apoio da 
ASSECOB, do SECOVI/SP, e o patrocínio ou copatrocínio de 
diversas construtoras e incorporadoras que atuam na Baixada 
Santista.
A solenidade de abertura, contou com a presença de diversas 
autoridades, entre elas: o prefeito municipal de Santos, Paulo 
Alexandre Barbosa; o presidente da câmara de vereadores de 
Santos, Adilson Júnior; e o deputado federal João Paulo Tavares 
Papa. 
Durante seu discurso, o prefeito de Santos revelou que 
comerciantes, construtores e compradores de imóveis terão 
incentivos fiscais se investirem no Centro de Santos. Um projeto 
de lei esmiuçando esses benefícios será enviado à Câmara nos 
próximos dias.  A intensão é atrair o setor varejista, estimular a 
revitalização de edifícios degradados e a construção de novos 
prédios, visando repovoar a região central do município.
A primeira palestra da programação foi “Perspectivas do setor 
sobre o aspecto Político Econômico”, ministrada por José Carlos 
Rodrigues Martins, Presidente da CBIC - Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção. 
Durante sua explanação, José Carlos apresentou um panorama 
geral da situação do setor em nível nacional e destacou a 
importância dos segmentos em trabalharem unidos com o 
objetivo do desenvolvimento do município. O presidente usou o 
exemplo da cidade de Maringá e citou outras iniciativas 
semelhantes que surgiram desde então. A sugestão para que 
fosse criado um grupo em Santos, contando inclusive com maior 
detalhamento das demais experiências, foi muito bem recebida 
pelos empresários presentes.
Na sequência do evento, foi a vez de Vitor Amuri Antunes, 
advogado especialista em direito da infraestrutura pela FGV, 
falar sobre as PPPs para as Smart Cities. Tema muito atual e que 
chamou a atenção dos presentes, principalmente pela questão da 
utilização das tecnologias em prol do desenvolvimento e melhor 
qualidade de vida para as cidades. O referido painel contou ainda 
com a participação do vice-presidente do SINDUSCON/SP, 
Ricardo Beschizza; do presidente da ASSECOB, Gustavo 
Zagatto Fernandez e do secretário de desenvolvimento urbano 
de Santos, Júlio Eduardo dos Santos, que participaram de uma 
mesa redonda com palestrante, mediados pelo jornalista Márcio 
Calves.
Após a pausa para o almoço, a assistência do FICON teve a 
oportunidade de ouvir Guilherme Werner, da Brain - Bureau de 
Inteligência Corporativa, que discorreu sobre o tema 

“Tendências do mercado imobiliário”. Entre os assuntos 
abordados por Werner, destaque para: os empreendimentos 
segmentados para públicos específicos como: coliving, 
coworking, senior living e students living. As apresentações 
traçaram paralelos entre a realidade já vivida em outros países e 
as perspectivas para esses tipos de empreendimentos aqui no 
Brasil.
Outro ponto interessante destacado por Werner trata dos cinco 
tópicos com maior consideração e peso na hora de se definir a 
compra de um imóvel, são eles, em ordem de importância, 
segundo pesquisa desenvolvida por sua empresa: Localização, 
Segurança, Preço, Formas de pagamento e Áreas de lazer.
O arquiteto Anthony Ling, ficou responsável pela quarta palestra 
do dia. O tema de sua apresentação era: “A difícil relação entre 
crescimento e qualidade de vida”. Ling apresentou uma série de 
e x e m p l o s ,  d e v i d a m e n t e  i l u s t r a d o s ,  d e  c o m o  o s 
empreendimentos podem ter um melhor aproveitamento do lote, 
com recuos menores, fachada ativa e aproveitamento máximo, 
fazendo com que mais pessoas possam morar próximos aos 
grandes centros e áreas com infraestrutura já devidamente 
instaladas. O Guia de Gestão Urbana, de autoria do palestrante, 
encontra-se  à  d isposição para  download no l ink: 
https://caosplanejado.com/guia/
Finalizando a programação o evento teve uma nova mesa 
redonda, cujo tema foi: As alavancas do crescimento na região” 
e que contou com a participação de Maurício Juvenal, titular da 
Casa Civil do Estado de São Paulo; Fabricio Pierdomênico, 
consultor portuário; André Ursini, diretor presidente da Ursini 
Participações; e José Roberto dos Santos, diretor Geo Brasilis. 
Além de cada um dos membros da mesa redonda destacar ações 
ou empreendimentos que devem gerar postos de trabalho e mais 
atividade para o setor da construção civil em curto ou médio 
prazo, os presentes tiveram a oportunidade de saber em 
primeiríssima mão que o governo do estado deve editar, nos 
próximos dias, um decreto que estipula o prazo máximo de15 
dias para que os órgãos públicos estaduais respondam às 
solicitações de pessoas físicas ou jurídicas, incluindo pedidos de 
licenciamento por parte da Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb). 
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