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Deconcic e FPIC buscam perspectivas para o 
setor junto às secretarias estaduais 
 
Representantes do Deconcic e da Frente Parlamentar da Indústria da 
Construção (FPIC) participaram de uma série de encontros promovidos junto 
às secretarias paulistas de Logística e Transportes, Planejamento e Gestão, 
Casa Civil e Fazenda. O objetivo dos encontros foi buscar medidas 
emergenciais para a recuperação do setor em curto prazo. “É fundamental ter a 
visão dos planos do governo para o investimento em obras ainda esse ano, 
para que as pequenas e médias empresas possam se planejar, sobreviver e 
gerar empregos”, afirmou o diretor titular do Deconcic, Carlos Eduardo Pedrosa 
Auricchio. Leia mais no Observatório da Construção 
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São Vicente apresenta legislação sobre 
inspeção predial no Deconcic 
 
O grupo de trabalho sobre Segurança em Edificações do Deconcic recebeu o 
secretário de Obras Particulares da Prefeitura Municipal de São Vicente, Elizeu 
Gonzalez Cação, durante reunião na última quinta-feira (01/06). Na ocasião, o 
secretário detalhou a lei municipal que obriga as edificações públicas e 
privadas a obterem o laudo técnico de certificação de inspeção predial. “Desde 
a implantação da lei, já foram analisadas 70% das edificações no município”, 
afirmou o secretário. Apesar disso, ele reconheceu que há um número reduzido 
de fiscais e por isso as análises têm sido diversificadas e de acordo com a 
demanda. Leia mais no Observatório da Construção 
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Deconcic participa de missão empresarial do 
setor de agregados à Europa 
 



 

O diretor titular do Deconcic da Fiesp, Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio, 
integrou um grupo de empresários e executivos do setor de agregados no 
Brasil que participou de uma missão empresarial à Europa, voltada para as 
boas práticas nas áreas de extração e processamento de agregados. A viagem 
foi organizada pela Associação Nacional das Entidades de Produtores de 
Agregados para Construção (Anepac) e a Liebherr Brasil. Auricchio destacou 
que a mineração brasileira está no mesmo nível dos países visitados. Leia mais 
no Observatório da Construção 

Financiadora da construção, poupança tem 
captação positiva pela primeira vez em mais 
de 2 anos 
 
O saldo global de depósitos de poupança do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE) encerrou o mês de maio em R$ 
517,582 bilhões, segundo o Relatório de Poupança divulgado pelo 
Banco Central o Brasil. Apesar de este saldo ser apenas 0,1% superior, 
em termos reais (considerando a projeção de mercado para a inflação 
do mês de maio), ao do fechamento do mês anterior, ele é 1,2% maior 
do que o registrado em maio de 2016, também em termos reais. Assim, 
na comparação com igual mês do ano anterior, o saldo global do SBPE 
já acumula dois meses seguidos de variação positiva. Leia mais no 
Observatório da Construção 

 

 

Indicadores da Construção Período Unidade Valor 
Variação 

acumulada 
no ano (%) 

Variação em relação 
a igual período do 
ano anterior (%) 

Nível de atividade 

PIB da construção I Trim 
2017 R$ bilhões 75,95 -6,3 -6,3 

Produção de materiais abr/17 Índice 65,70 -7,1 -12,4 

Financiamentos 

Caderneta de poupança 
(SBPE) - Saldo mai/17 R$ 

milhões 517.582 - 1,2 

Fontes: IBGE e BACEN. Elaboração: Deconcic/Fiesp e Ex Ante Consultoria Econômica. 



 

 

Semana das Tecnologias Integradas para 
Construção, Meio de Ambiente e 
Equipamentos 

O evento acontece de 7 a 9 de junho, em São Paulo, e 
integra a BW Expo 2017, Construction Expo 2017, a 
M&T Peças e Serviços 2017 e o Sobratema Summit 
2017. Leia mais 

  

 

2ª edição do Prêmio de Excelência BIM 

O prazo de inscrições termina em 30 de junho de 2017. 
O evento de premiação acontece no dia 26 de outubro, 
em São Paulo. Leia mais 
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