
 

Fiesp lança hotsite Guia da Edificação
Segura

  
A Fiesp lançou, por meio do Deconcic, o hotsite Guia da Edificação Segura
durante workshop que reuniu autoridades, especialistas e empresários do setor,
no dia 30 de outubro. O projeto nasceu a partir da preocupação do setor com a
segurança das edificações mais antigas, em especial com mais de 15 anos
após a emissão do Habite–se. O objetivo desta iniciativa é promover a
conscientização da sociedade sobre a importância de realizar a inspeção e a
manutenção em construções públicas e privadas. O guia contém textos
didáticos, que serão atualizados periodicamente. Leia mais no Observatório
da Construção
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Encontro Comin/Fiesp e FPAM debate
planejamento da mineração Paulista

  
O Comin/Fiesp e a Frente Parlamentar de Apoio à Mineração (FPAM)
promoveram reunião conjunta na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp), no final de outubro, para discutir a inserção do setor de
mineração nos instrumentos municipais e estaduais de planejamento urbano,
visando a preservação das minas e o fornecimento de recursos para as
gerações futuras. Durante a reunião, foi definida proposta para elaboração de
um projeto de lei de política estadual de mineração, feito em conjunto entre o
Comin/Fiesp, a Anepac, o Governo do Estado de São Paulo e lideranças do
setor. Leia mais no Observatório da Construção

Deconcic promove primeira reunião do GT
Sistemas Prediais

  
O Grupo de Trabalho Sistemas Prediais promoveu a primeira reunião no âmbito
do Deconcic, no dia 18 de outubro, sob coordenação do diretor Carlos Eduardo
Marchesi Trombini. Na ocasião, foi realizada a apresentação institucional do
departamento com a discussão de temas de interesse do setor. Participaram
da reunião representantes da Abrasip, Abrava, Sindicel, Abrinstal, BCA Chapter
Brasil, Chaguri Consult, Instituto de Engenharia, Sindinstalação e Sindratar.

Reunião debate criação de Código de Obras
referência

  
Em continuidade às ações previstas no protocolo de intenções assinado entre a
Federação do Estado de São Paulo (Fiesp), a Frente Parlamentar da Indústria
da Construção (FPIC) e a Associação Paulista de Municípios (APM), no 12º
ConstruBusiness, representantes das três entidades se reuniram no dia 27 de
outubro, no Deconcic, para tratar da criação de um Código de Obras referência
para os municípios. Houve avaliação da minuta do termo de referência, que
será encaminhada as entidades participantes para validação final.

Deconcic integra júri do 2º Prêmio de
Excelência BIM

  
No dia 26 de outubro, ocorreu a cerimônia de premiação do 2º Prêmio de
Excelência BIM, onde foram anunciados os vencedores das categorias
academia, fornecedor, projetista, contratante e construtor. O Deconcic integrou
o júri da premiação. No mesmo dia, foi realizado o Seminário Internacional BIM,
com a apresentação de algumas soluções inovadoras, além dos desafios para
a implementação do conceito BIM no setor da construção.

Deconcic participa de reunião sobre
concessões de transporte em Brasília
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Workshop Pavimento de Vias no Brasil

O evento será realizado no dia 30 de
novembro no prédio da Fiesp, com
lançamento do estudo Pavimento de vias no
Brasil: Infraestrutura de transportes terrestres
rodoviários e cadeias produtivas da
pavimentação. Inscreva-se

 

 
Os diretores titulares adjuntos do departamento, Newton Cavalieri e Cristiano
Goldstein, e o gerente do departamento técnico do Sinicesp, Carlos Eduardo
Prado, reuniram-se com o secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura,
Hailton Madureira de Almeida e equipe, no dia 01 de novembro, na sede do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Durante o encontro
foram apresentadas propostas para dinamizar as concessões rodoviárias e
ferroviárias. A reunião é resultado do encontro entre o Ministro Dyogo Oliveira e
o presidente da Fiesp Paulo Skaf, realizada em setembro, para debater
propostas para destravar o setor da construção.

Indicador Período Unidade Valor Variação
mensal (%)

Variação
no ano

(%)

Variação nos
últimos 12
meses (%)

Índice Nacional da Construção Civil - SINAPI

Total (Brasil) set/17
R$ /
m2 1.057,99 0,27 2,98 4,25

Materiais set/17
R$ /
m2 539,52 0,45 1,58 1,63

Mão de obra set/17
R$ /
m2 518,47 0,08 4,52 7,18

Fonte: IBGE. Elaboração: Deconcic-Fiesp.
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