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‘Recuperar a força que já teve a construção civil é um 
caminho para a retomada do emprego’, afirma Roriz em 
reunião na Fiesp 
 

Foi realizada na segunda-feira (30/07), na sede da Fiesp, reunião conjunta do 

Conselho Superior da Indústria da Construção (Consic) e do Departamento 

da Indústria da Construção (Deconcic). Na pauta, as ações para a retomada 

da cadeia produtiva da área e os programas da Caixa Econômica Federal 

para o setor. O presidente em exercício da federação, José Ricardo Roriz 

Coelho, participou da abertura do evento e disse que “Recuperar a força que 

já teve a construção civil é um caminho para a retomada do emprego”.  

Leia mais no Observatório da Construção 
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Deconcic apresenta detalhes do caderno de propostas 
sobre o setor da construção 
 

Durante a reunião plenária do Deconcic, no dia 16 de julho, foram 

apresentados o diagnóstico, necessidades e as propostas do setor da 

construção nas áreas de habitação e saneamento, com vistas às eleições 

de 2018. As propostas em discussão também farão parte do caderno 

técnico a ser apresentado na 13ª edição do ConstruBusiness – Congresso 

Brasileiro da Construção, a ser realizado no fim desse ano.  

Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

Grupo de trabalho sobre segurança em edificações 
retoma suas atividades sob nova coordenação 
 

O Grupo de Trabalho – GT Segurança em Edificações do Deconcic, realizou 

no dia 12 de julho, sua primeira reunião sob a coordenação de Enio 

Rodrigues, diretor executivo do Sindicel. A reunião contou, também, com a 

presença de novos representantes de entidades que compõe o grupo. Foram 

discutidos e deliberados os assuntos à serem tratados pelo grupo em 2018.  

Leia mais no Observatório da Construção 
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Confiança dos construtores volta a subir em junho 
 

O nível de atividade em relação ao mês anterior do setor de construção 

paulista voltou a subir em junho, indo de 41,8 pontos para 48,7 pontos na 

passagem mensal. O resultado, embora interrompa uma sequência de dois 

meses consecutivos de queda, consolida a quinta leitura do indicador abaixo 

da linha dos 50,0 pontos. Em relação à pontuação de junho de 2017, quando 

registrou 43,6 pontos, o indicador apresenta alta.  

Leia mais no Observatório da Construção 

 

Desembolso do BNDES para construtoras cai 27,2% no 
primeiro semestre 
 
No primeiro semestre de 2018, o Sistema BNDES desembolsou R$ 690,5 
milhões para as construtoras, em valores correntes, o que representa uma 
queda real de 27,2% em relação ao desembolsado no mesmo período de 
2017. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, no entanto, o 
valor desembolsado em junho último para as construtoras foi 10,1% maior, 
em termos reais, sendo esta a primeira variação positiva desde outubro de 
2017 nessa comparação interanual. O assunto foi destaque na coluna 
Mercado Aberto da Folha de São Paulo, no dia 02 de agosto. 
Leia mais no Observatório da Construção  

 

Com greve de caminhoneiros, produção de materiais de 
construção cai 8,9% 

 
Segundo Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, de maio, a produção industrial 
nacional sofreu os impactos da paralisação dos caminhoneiros ocorrida na 
segunda quinzena do mês, que desorganizou a produção, a distribuição de 
insumos e de produtos acabados. A produção física industrial dos chamados 
insumos típicos da construção civil, recuou 8,9% em relação ao mesmo mês 
do ano passado, o que reduziu substancialmente o crescimento acumulado 
no ano frente ao mesmo intervalo de tempo de 2017: de 3,0% entre janeiro e 
abril para apenas 0,5% no período entre janeiro e maio.  
Leia mais no Observatório da Construção  
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Convenção Secovi 2018 

Evento acontece nos dias 26, 27 e 28 de agosto, na sede 
do Secovi-SP. Leia mais 
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