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Desenvolvimento da mobilidade urbana depende 
da estruturação de bons projetos 

 
Em sua primeira reunião deste ano, no dia 8 de maio, o Conselho Superior da 
Indústria da Construção da Fiesp (Consic) trouxe como tema, apresentado por 
Inácio Bento de Morais Junior, secretário nacional de mobilidade urbana do 
Ministério das Cidades, a necessidade do desenvolvimento da mobilidade 
urbana e a estruturação de bons projetos nessa frente. 
Leia mais no Observatório da Construção 
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Programa de parcerias de investimentos (PPI) 
busca promover o efetivo diálogo entre os setores 
público e privado, diz secretário 

 
O Departamento da Indústria da Construção – Deconcic da Fiesp, realizou no 
dia 14 de maio, sua reunião plenária de diretoria, que trouxe como tema 
principal o programa de parcerias de investimentos (PPI), comandado por 
Adalberto Vasconcelos, secretário especial da secretaria do PPI, que chamou 
atenção para o desafio em prospectar e destravar concessões públicas e 
parcerias público-privadas na área de infraestrutura. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

   

Produção de materiais de construção cresce 1% no 
primeiro trimestre 

 
O acompanhamento dos indicadores da cadeia produtiva, mostra que a 
produção física dos insumos da construção teve crescimento acumulado de 
1,0% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2017, 
e que as vendas de materiais de construção tiveram variação acumulada de 
6,8% no primeiro bimestre de 2018, frente ao mesmo período do ano anterior. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

Comunicados: 
  

Guia da Edificação Segura, da Fiesp, dá dicas para manter 
edifícios em boas condições 
O desabamento do edifício localizado no Largo do Paissandu, em São Paulo, 
depois de um incêndio, demonstra a necessidade, defendida pela Fiesp, de criar 
uma rotina de inspeção periódica nas edificações, em especial as mais antigas 
(acima de 15 anos de construção), acompanhada do devido plano de 
manutenção, para garantir a vida útil da edificação e – principalmente – a 
segurança de seus usuários. Leia mais no Observatório da Construção 
  

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,4852914,ce65842b,2373,4
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,4852914,ce65842b,2373,6
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,4852914,ce65842b,2373,7
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,4852914,ce65842b,2373,5


Vídeo do IBRAM destaca a presença de minérios no dia a dia da 
construção civil 
Vídeo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM, com 
contribuições de entidades do setor de agregados da Divisão da Cadeia 
Produtiva da Mineração – COMIN do DECONCIC, traz a importância da 
mineração para o setor da construção. Com foco na sociedade, vídeo mostra 
que os produtos do setor mineral são essenciais e encontram-se presentes 
em todos os elementos de uma edificação. 
Acesse aqui o vídeo 
  
Programa de certificação BIP é apresentado em reunião do GT 
Sistemas Prediais 
O grupo de trabalho – GT Sistemas Prediais do Departamento da Indústria da 
Construção, realizou reunião no dia 09 de maio, para discutir entre outros 
assuntos o programa de certificação BIP – Building’s Instalation Performance. 
Alberto Fossa, diretor executivo da Abrinstal, apresentou o programa e sua 
estrutura de avaliação de desempenho e certificação. 
  
Substituição Tributária (ST) 
No último dia 28 de abril, foi publicada a Portaria CAT nº 34/2018, que 
prorrogou os prazos para realização da pesquisa de substituição tributária 
para materiais de construção e congêneres. Acesse aqui, a portaria. 
  

 Até 31/05/2018: Comprovação da contratação da pesquisa de 
levantamento de preços. 

 Até 31/10/2018: A entrega da pesquisa de preços. 
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