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Construção civil pode ser beneficiada com investimento nos 
setores aeroportuário e ferroviário 
 

O aumento da capacidade aeroportuária e o investimento no setor ferroviário 

foram os principais temas debatidos durante a reunião plenária do Conselho 

Superior da Indústria da Construção (Consic) da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (Fiesp), no dia 7 de fevereiro. Um dos efeitos positivos é 

a geração de emprego na construção. 

Leia mais no Observatório da Construção 
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Deconcic recebe Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo 
 

Combate ao excesso de peso em rodovias e segurança das barragens de 

mineração no Estado de São Paulo, foram pauta de debate em reunião 

plenária do Departamento da Indústria da Construção e Mineração (Deconcic 

/ Fiesp) no dia 11 de fevereiro. Presente na reunião, Marcos Penido, 

Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, falou sobre a 

necessidade de disseminar a cultura da manutenção e conservação de 

nossas obras, de se mudar a prática de contratação dos serviços de 

engenharia. 

Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

Comin participará de Grupo de Trabalho sobre barragens do 
Governo do Estado de São Paulo 
 

O Comin foi convidado pelo Governo do Estado de São Paulo, para contribuir 

com o grupo de trabalho criado para atualizar e recomendar soluções para 

reduzir os riscos produzidos por barragens dentro de seu território. O convite 

foi prontamente aceito, sendo designado o diretor do Deconcic, Daniel 

Debiazzi, para tal função. 

Leia mais no Observatório da Construção 
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Ponte de negócios divulgou 225 oportunidades no setor da 
construção civil em 2018 
 

Em 2018 o App Ponte de Negócios publicou 225 oportunidades de negócio no 

setor da Construção Civil, esse número corresponde a 30% de todas as 

oportunidades de negócio divulgadas pelo aplicativo. Em 2019, 42% das 

oportunidades divulgadas até agora, são para o setor da Construção Civil. 

Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

Produção de materiais de construção fecha 2018 em 
crescimento 
 

Em 2018, a produção industrial dos insumos típicos da construção civil 

apresentou o primeiro crescimento anual desde 2013, com expansão de 1,2% 

em relação ao registrado em 2017. Apesar desse avanço, a queda acumulada 

da produção desses bens é de ainda 28,5% em relação ao nível médio de 

produção de 2013, ano que marcou o melhor resultado recente 

Leia mais no Observatório da Construção 
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Desembolso do BNDES para o setor da construção cai 34,3% 
em 2018 
 

Em 2018, foi desembolsado pelo Sistema BNDES para o setor da construção 

R$ 1,182 bilhão, em valores correntes, o que corresponde a uma redução de 

34,3%, em termos reais, em relação ao montante desembolsado em 2017. 

Quanto ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), o saldo 

global de depósitos de poupança em janeiro de 2019 atingiu R$ 611,002, 

4,9% maior do que o saldo registrado em fins de janeiro de 2018, em termos 

reais.  

Leia mais no Observatório da Construção 

  

 

Sistemas de ar condicionado – esclarecimento à sociedade 
sobre seu uso 
 

Face aos recentes acontecimentos relacionados ao uso do ar condicionado, o 

Comitê Nacional de Climatização e Refrigeração, formado por 10 entidades 

do setor, entre elas o Sindicato das Indústrias de Refrigeração, Aquecimento 

e Tratamento de Ar no Estado de São Paulo (Sindratar-SP), integrante do 

Grupo de Trabalho sobre Segurança e Sistemas Prediais do Deconcic/Fiesp, 

disponibilizou nota informativa sobre as boas práticas de manutenção para os 

sistemas de ar condicionado, que devem seguir as normas e leis que regem o 

setor.  

Leia mais no Observatório da Construção 
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