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Em encontro, Consic debate agenda prioritária da cadeia produtiva 
da construção 
 
Reunião do Conselho Superior da Indústria da Construção (Consic), realizada em 
06 de junho, prioriza debate sobre agenda prioritária da cadeia produtiva da 
indústria da construção, no que diz respeito ao desenvolvimento urbano, 
infraestrutura econômica e seu impacto na geração de emprego e renda a 
sociedade. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

Representantes do Deconcic discutem a importância da mineração 
em reunião plenária 
 
A reunião da Divisão da Cadeia Produtiva da Mineração (Comin) desta segunda-
feira (17/06) recebeu o diretor-geral, Victor Hugo Froner Bicca, e o gerente regional 
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de São Paulo, Marcus Vinicius de Oliveira, da Agência Nacional de Mineração 
(ANM), além do coordenador de Petróleo, Gás e Mineração da Secretaria do 
Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, José Carlos Garcia 
Ferreira, que discutiram sobre a relevância do setor de mineração para o Estado de 
São Paulo. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

Guia para estrangeiros que desejam investir no país é apresentado 
na Fiesp 
 
Bilhões de reais serão investidos nos próximos anos em todas as áreas do setor de 
infraestrutura no Brasil. Para fazer frente a esses desafios, o país precisará atrair o 
capital privado nacional e internacional. A fim de orientar estrangeiros, a Fiesp e o 
Ciesp, em parceria com o escritório Madrona Advogados e a Alvarez & Marsal 
Consultoria Empresarial do Brasil, lançam o guia “Doing Infrastructure in Brazil” 
durante o workshop “Novos Investimentos em Infraestrutura”. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

Deconcic participa de projeto sobre código de obras no âmbito do 
Governo Federal 
 
O Deconcic / Fiesp apresentou no último dia 12 de junho, em Brasília, proposta 
para simplificação e padronização dos requisitos para as edificações presentes nos 
códigos de obras municipais. Ela visa a criação de um Guia que estabeleça 
diretrizes para a padronização do desempenho físico das edificações em todos os 
municípios do país. A adesão será facultativa, permanecendo sob responsabilidade 
dos municípios, conforme atribuição constitucional, a legislação a respeito do uso e 
ocupação do solo. 
 
Leia mais no Observatório da Construção 
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Movimento Responsabilidade de Peso é tema de audiência no DER 
 
Representantes do Deconcic e de entidades do setor de mineração, estiveram 
reunidos com o superintendente do DER, Paulo César Tagliavini, para discutir sobre 
o Programa Movimento Responsabilidade de Peso, em audiência promovida pela 
Frente Parlamentar de Apoio a Indústria da Construção e Mineração. Dando 
continuidade às reuniões de trabalho do grupo, foram discutidas novas práticas e 
propostas para melhorias, apontando prioridades a serem tratadas em curto prazo.  

Leia mais no Observatório da Construção 
  

 

Fiesp firma parceria com entidades para melhoria da mobilidade 
urbana 
 
Melhoria da mobilidade urbana é um dos temas que tem ganhado corpo na Fiesp. 
No final de maio, foi assinado o plano de trabalho para um futuro acordo de 
cooperação técnica entre Ministério de Desenvolvimento Regional, representado 
pela Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos, Fiesp, ABNT, ABCP e 
Anamaco, com o objetivo de transferir conhecimento, desenvolver normas e 
promover capacitação.  
Leia mais no Observatório da Construção 

 

Sistema de climatização é incluído no Guia da Edificação Segura 
 
O sistema de climatização está presente no dia a dia da população, seja ele para 
garantir conforto humano, ou mesmo para atender as condições necessárias aos 
processos comerciais e industriais. Com uma temática voltada a segurança dos 
usuários, o tema foi incorporado ao Guia da edificação segura, uma iniciativa da 
Fiesp, que conta com a colaboração de várias entidades representantes do setor 
Acesse aqui o Guia 
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GT Segurança e Sistemas prediais realiza reunião para atualização 
e direcionamento das frentes de trabalho  
 
No dia 12 de junho, foi realizada a quinta reunião plenária do Grupo de Trabalho – 
GT Segurança e Sistemas Prediais, sob coordenação de Carlos Trombini, diretor 
do Deconcic. Durante o encontro, foram apresentados os trabalhos em andamento 
e definição dos próximos passos de cada uma das cinco frentes de trabalho – 
Comissionamento e Inspeção; Comunicação; Conformidade e Desempenho; 
Legislação e Normalização e Tecnologia e Inovação. 
Acesse aqui a apresentação dos trabalhos 
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