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Mudanças no MCMV estimulam a
construção, segundo Deconcic
O Deconcic esteve presente na cerimônia sobre o anúncio das mudanças
do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), realizada na última
segundafeira (06/02) no Palácio do Planalto, em Brasília. Segundo o
governo federal, o objetivo é ampliar o acesso ao programa e gerar cerca
de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. As medidas estimulam a
construção, na avaliação do Deconcic. Na opinião de Manuel Rossitto,
diretor titular adjunto do Deconcic, que representou o departamento na
cerimônia, a indústria da construção está preparada e motivada para
atender às demandas do mercado.
Leia mais no Observatório da Construção

Produção de materiais de construção fecha
2016 com queda de 11,8%
A produção física de materiais de construção fechou o ano de 2016 com

uma queda de 11,8% em relação ao volume produzido em 2015, segundo
a Pesquisa Industrial Mensal do IBGE. Esse recuo foi ligeiramente inferior
ao da passagem de 2014 para 2015, quando a produção desses bens
declinou 12,5%. Considerando apenas a produção registrada no mês de
dezembro último, a retração em relação ao mesmo mês de 2015 foi de
5,7%. Ainda que esta tenha sido a 34ª taxa negativa consecutiva na
comparação com o mesmo mês do ano anterior, ela correspondeu ao
menor declínio percentual mensal em 2016 nessa comparação interanual.
Leia mais no Observatório da Construção
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12º ConstruBusiness apontou novos rumos
para o Brasil
Relembre os principais destaques do evento, realizado no dia 5/12 na
Fiesp, em São Paulo, que trouxe o tema “Investir com Responsabilidade”.
O congresso reuniu autoridades como os ministros da Fazenda, do
Trabalho e das Cidades, além do presidente da República, Michel Temer,
que participou por telefone. Na ocasião foram assinados três protocolos
de intenções para dar andamento as questões importantes para o setor de
construção. Também foram realizados dois painéis técnicos sobre os
desafios para a infraestrutura econômica e desenvolvimento urbano no
Brasil.
Leia mais no Observatório da Construção
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