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"Se não integrarmos tudo, não temos indústria 4.0", diz 
professor da USP em reunião na Fiesp 
 
O debate foi sobre novos rumos. Para a economia brasileira e para a construção. 
Com esse foco, foi realizada na manhã do dia 09/10, na sede da Fiesp, a reunião 
do Conselho Superior da Indústria da Construção (Consic) da federação. O 
encontro foi coordenado pelo presidente interino do conselho, Manuel Carlos de 
Lima Rossitto.  
Leia mais no Observatório da Construção 
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Plenária do Deconcic discute plano de governo dos 
presidenciáveis 

 
O plano de governo dos candidatos definidos para o segundo turno das eleições 
presidenciais, foi objeto de discussão em reunião plenária do Departamento da 
Indústria da Construção (Deconcic), realizada no dia 08/10 e coordenada por seu 
diretor titular, Carlos Auricchio. Foram analisadas questões que impactam 
diretamente o setor, tais como, desenvolvimento urbano, infraestrutura econômica 
e política ativa para geração de emprego. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

 

  

Divisão da mineração debate ações com representantes do 
setor 

 
Em reunião realizada no dia 27/09, a Divisão da Cadeia Produtiva da Mineração – 
Comin do Departamento da Indústria da Construção da Fiesp, recebeu o 
coordenador de planejamento ambiental da Secretaria do Meio Ambiente – 
CPLA/SMA, Gil Kuchembuck Scatena, que apresentou os detalhes do Zoneamento 
Ecológico-Econômico do Estado de São Paulo – ZEE.  
Leia mais no Observatório da Construção 
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Confiança dos construtores volta a crescer em agosto 
 
Após recuar 1,4 ponto em julho, o nível de atividade em relação ao mês anterior do 
setor de construção paulista voltou a avançar em agosto, passando de 47,3 para 
49,3 pontos. Apesar da alta, o resultado consolida a sétima leitura consecutiva do 
indicador abaixo da linha dos 50,0 pontos. Em agosto de 2017, o indicador 
registrava 45,0 pontos.  
Leia mais no Observatório da Construção 

 

Cai ritmo de expansão da venda de materiais de construção 
 
Após a forte recuperação apresentada em junho, as vendas de materiais de 
construção, de acordo com a Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE, tiveram uma 
evolução mais moderada em julho na comparação com o mesmo mês de 2017, 
com expansão de apenas 2,2%. Na comparação com junho, porém, o volume de 
vendas desses materiais teve retração mensal de 2,7%, com base na série com 
ajuste sazonal.  
Leia mais no Observatório da Construção 

 

IBGE mostra estabilidade na produção de materiais de 
construção em agosto 
 
Em agosto, a produção industrial dos insumos típicos da construção civil ficou 
estável em relação ao mesmo mês de 2017, após registrar dois meses de 
crescimento nessa base de comparação interanual, de acordo com a mais recente 
Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. Com esse resultado, a expansão acumulada 
do ano desacelerou, passando de 1,2% no período de janeiro a julho para 1,0% 
entre janeiro e agosto em relação ao registrado no mesmo período do ano 
passado.  
Leia mais no Observatório da Construção  
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Secovi Talks  

O evento acontece no dia 19 de outubro, na sede do 
Secovi-SP, Rua Dr. Bacelar, 1.043 - Vila Clementino. 
Leia mais 

 

 

 

Seminário Internacional BIM: Uma agenda 
para o Brasil  

O evento acontece no dia 06 de novembro, no Teatro Hotel 

Jaraguá, Rua Martins Fontes, 71 – Bela Vista. Leia mais 
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