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Deconcic vê início da recuperação da 

cadeia produtiva da construção em 2018 

 

Em sua primeira reunião plenária do ano, realizada no dia 16 de abril, o 

Departamento da Indústria da Construção (Deconcic-Fiesp) apresentou os 

números de 2017 e início de 2018 da cadeia produtiva da construção, 

debatendo suas perspectivas de crescimento em meio ao atual cenário 

econômico e político. 

Leia mais no Observatório da Construção 
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Deconcic promove Workshop Sistemas 

Prediais 360° 

 

O workshop Sistemas Prediais 360º - A importância na indústria da 

construção, que aconteceu nesta quarta-feira (18/4), na Fiesp, promovido 

pelo Deconcic, abordou a importância e representatividade do setor de 

sistemas prediais na cadeia produtiva da construção. O evento foi 

conduzido por Carlos Trombini, diretor do Deconcic e coordenador do GT 

Sistemas Prediais e contou com a presença de diversos representantes 

de entidades do setor e profissionais envolvidos com o tema. 

Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

Balanço de 2017 mostra queda de 0,6% no 

investimento em obras 

 

O ano de 2017 foi marcado por nova retração dos investimentos em 

obras. As despesas com obras e serviços realizadas no ano totalizaram 

R$ 525,7 bilhões (valores a preços de 2016). Em relação ao ano anterior, 

os investimentos caíram 0,6%, em comparação aos últimos três anos 
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houve queda acumulada 18,0%. Leia mais no Observatório da 

Construção 

 

Divisão da Mineração recebe diretor do 
DNPM em reunião do setor 

 

A Divisão da Cadeia Produtiva da Mineração - Comin, recebeu no último 

dia 15 de março, o diretor geral do Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM), geólogo Victor F. Bicca, que falou sobre o processo de 

transição do atual DNPM para Agência Nacional de Mineração (ANM).  

Leia mais no Observatório da Construção 

 

Deconcic participa do 2º Fórum Mineração 
de Agregados 

 

Realizado em Porto Alegre (RS), nos dias 17 e 18 de abril, o evento 

organizado pelo Anepac, Sindibritas e Agabritas apresentou entre outros 

temas, os indicadores e perspectivas de crescimento do setor de 

mineração. Carlos Auricchio, vice-presidente da Fiesp e diretor titular do 

Deconcic, participou de mesa redonda debatendo as recentes alterações 

na legislação mineral.  

Leia mais no Observatório da Construção 

 

Comunicados: 
  
Projeto de modernização da Lei de Licitações – PL 
1292/1995 
No último dia 13 de abril, o Deconcic, entidades do setor e 
áreas técnicas da Fiesp, se reuniram para discutir pontos 
prioritários do projeto de modernização da Lei de Licitações 
(PL 1292/1995). Foi ressaltado pelo Deconcic, a importância 
de incluir a contratação do Seguro Performance Bond, para 
obras e serviços de engenharia. 
  
Portaria nº 261 de 29 de março de 2018 - DNPM 
Foi publicado no Diário Oficial da União, pelo Departamento 
Nacional de Produção Mineral – DNPM, Portaria Nº 261 de 29 
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de março de 2018, que dispõe sobre a unidade de medida 
padrão para os produtos minerais de que trata o art. 1º da Lei 
nº 6.567, de 24 de setembro de 1978. Acesse aqui a portaria 
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