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09 de outubro

A reunião do Consic discutiu o impacto da indústria 4.0 na construção, com 

exposição dos engenheiros Orestes Marraccini Gonçalves e Fabiano Correa, 

da POLI-USP. O conselheiro Antônio Sander apresentou dados e perspectivas 

sobre a agenda de crescimento de países emergentes, incluindo o Brasil.



10 de outubro

O GT Sistemas Prediais discutiu, entre outros temas, os dados econômicos do 

setor a serem incorporados no 13º ConstruBusiness e o planejamento do 

Workshop Sistemas Prediais 360° sobre projetos.

23 de outubro

O COMIN foi representado no seminário “O IPHAN no licenciamento 

ambiental: diálogos e perspectivas jurídicas”, realizado em Brasília pelo 

SENAI, CBIC e IPHAN. A divisão participou do painel “Critérios para atuação 

do IPHAN em empreendimentos de mineração”.



23 de outubro

O Deconcic esteve presente na cerimônia de comemoração dos 102 anos do 

Instituto de Engenharia; e no Prêmio Potência de Inovação Tecnológica, ambos 

realizados em São Paulo.



24 de outubro

• A reunião extraordinária do GT Sistemas Prediais contou com a 

apresentação da Rede BIM Senai-SP – Roadshow 2018, discutindo 

entraves, oportunidades e a necessidade de apoiar a disseminação do 

conceito BIM no Brasil.

• O Deconcic esteve presente no evento da Abilux em comemoração ao 

Dia da Iluminação, realizado no edifício-sede da Fiesp.



Presença do departamento no 15º Prêmio Abecip de Jornalismo, que contou 

com as categorias “Financiamento Imobiliário”, “Fontes de Recursos para o 

Mercado Imobiliário” e “Educação Financeira e Responsabilidade Social na 

Construção Civil”.

25 de outubro

30 de outubro

O Deconcic esteve presente no 12º Prêmio MasterInstal, realizado pelo 

Sindinstalação e Abrinstal, que destacou iniciativas pioneiras, melhores 

práticas e inovações do setor.



07 de novembro

O Deconcic participou do 1º Prêmio BIM da Administração Pública, promovido 

pela Frente Parlamentar em Defesa da Utilização, por Órgãos Governamentais, 

da Tecnologia de Modelagem de Informação da Construção. A Escola Senai 

“Orlando Laviero Ferraiuolo” foi premiada na categoria Educacional.

08 de novembro

O Deconcic participou do 13º Tendências do Mercado da Construção, 

promovido pela revista M&T com o apoio da Sobratema, entidade que 

comemorou 30 anos de existência na ocasião.



09 de novembro

Participação na reunião da Frente Reformar para Mudar, realizada no 

Sinaenco. O encontro tratou, entre outros temas, sobre previdência 

municipal e ações do setor frente ao atual cenário político e econômico.
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