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Investimento em obras cresce 1,4% no primeiro 
trimestre 

 
As despesas com obras e serviços realizadas nos primeiros três meses do 
ano totalizaram R$ 137 bilhões, o que equivaleu a 8,3% do PIB do país. Em 
termos reais, houve crescimento do investimento de 1,4%, marcando o 
terceiro resultado positivo consecutivo na comparação interanual. A despeito 
do crescimento, o nível de investimentos observado no primeiro trimestre de 
2018 foi R$ 34,8 bilhões menor que o valor dos investimentos em obras 
realizados no primeiro trimestre de 2014. 
Leia mais no Observatório da Construção 
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Confiança dos construtores volta a ter queda em maio 
 
O nível de atividade em relação ao mês anterior do setor de construção 
paulista teve nova baixa em maio, indo de 44,7 pontos para 41,8 pontos na 
passagem mensal. Com o resultado, que consolida seu quarto mês 
consecutivo abaixo da linha dos 50,0 pontos, o indicador voltou ao mesmo 
patamar de novembro de 2017 (41,6 pontos). Em relação à pontuação de 
maio de 2017 (quando registrou 46,5 pontos), o indicador também apresentou 
forte queda. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

No cumprimento da Lei do ar-condicionado 13.589/2018, 
todos têm a sua responsabilidade! Você sabe qual a 
sua? 
 
Proprietários de imóveis, Locatários, Gestores de facilities, todos têm a sua 
parcela de responsabilidade no cumprimento da Lei 13.589/2018. A Lei obriga 
todos edifícios de uso público ou coletivo a terem o Plano de Manutenção, 
Operação e Controle (PMOC) dos sistemas de climatização, que deverá 
atender e observar os parâmetros normativos e de qualidade regulamentados 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  
Leia mais no Observatório da Construção 
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Deconcic participa de Solenidade de Posse do Conselho 
de Administração da Absolar 

 
Carlos Auricchio, vice-presidente da Fiesp, representou a entidade na 
solenidade de posse da nova diretoria da Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica – Absolar, realizada no dia 4 de junho, e que passa a ser 
presidida por Ronaldo Koloszuk, também diretor do Deconcic da Fiesp. Na 
ocasião, Auricchio destacou importantes trabalhos realizados em conjunto, no 
âmbito do Deconcic. Em especial, no contexto do Protocolo de Intenções, 
firmado entre Fiesp, Ministério das Cidades e Ministério do Trabalho, durante 
o 12º ConstruBusiness – Congresso Brasileiro da Construção, que resultou na 
publicação da Portaria nº 643 de 2017, que dispõe sobre as condições gerais 
para provisão de sistemas alternativos de geração de energia para o 
Programa Minha Casa, Minha Vida. 
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