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Estamos num período de recuperação da
economia, diz na Fiesp o ministro do
planejamento
O ministro Dyogo Oliveira (Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
participou na última sextafeira (17/2) de reunião do Conselho Superior da
Indústria da Construção da Fiesp (Consic). Em sua apresentação, disse
que “o pior já passou”. Segundo o ministro, “está bem claro que estamos
num período de recuperação da economia brasileira. O contato dia a dia
com o setor produtivo me mostra que os empresários estão recuperando a
confiança. A inflação está controlada, e isso não é pouca coisa”, disse
Oliveira. Os investidores estão mais confiantes, e o risco país está abaixo
de 279 pontos, aproximandose do nível de quando o Brasil tinha grau de
investimento.
Leia mais no Observatório da Construção
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Deconcic recebe o Secretário Nacional de
Saneamento Ambiental
O secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das
Cidades, Alceu Segamarchi Júnior, foi um dos convidados da reunião
plenária do Departamento da Indústria da Construção (Deconcic),
realizada na última segundafeira (20/02), com coordenação de Mario
William Esper, diretor titular adjunto. Na ocasião, o secretário afirmou que
passados 10 anos da criação da Lei de Saneamento (nº 11.445), mais se
prometeu do que se entregou em termos de realização. Além do
saneamento básico, outras prioridades da pasta são as questões dos
resíduos sólidos urbanos e a drenagem.
Leia mais no Observatório da Construção
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Gestores da Cetesb e do DNPM/SP
participam de reunião no Comin
O Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração (Comin) da Fiesp recebeu
nesta quartafeira (22/02), durante a primeira reunião plenária do ano, o
engenheiro Geraldo do Amaral Filho, novo diretor de Controle e
Licenciamento Ambiental da Companhia Ambiental do Estado de São

Paulo (Cetesb) e o geólogo Paulo Afonso Rabelo, novo superintendente
do Departamento Nacional de Produção Mineral em São Paulo
(DNPM/SP). Os gestores apresentaram os planos de ações para este
ano.
Leia mais no Observatório da Construção

Deconcic, FPIC e APM debatem medidas
previstas em protocolo de intenções
Representantes do Departamento da Indústria da Construção (Deconcic),
da Frente Parlamentar da Indústria da Construção (FPIC) e da Associação
Paulista de Municípios (APM) se reuniram na última segunda feira (20/02)
na Fiesp para tratar das ações previstas no protocolo de intenções,
assinado entre as partes, por ocasião do 12º ConstruBusiness, realizado
em dezembro de 2016. O protocolo prevê ações relacionadas aos
códigos de obras municipais e ao Licenciamento Integrado de Obras nas
prefeituras do Estado de São Paulo.
Leia mais no Observatório da Construção

Venda de materiais de construção recua
10,7% em 2016
Pelo segundo ano consecutivo o volume de vendas de materiais de
construção apresentou retração, de acordo com a última Pesquisa Mensal
de Comércio (PMC) do IBGE. A queda registrada no fechamento de 2016
foi de 10,7% frente ao ano de 2015, superando o declínio de 8,4%
observado em 2015 e a estabilidade em 2014, também na comparação
anual. O recuo de 2016 é o maior da série história do IBGE, superando até
a queda registrada em 2009 (6,6%), ano da crise financeira internacional.
Leia mais no Observatório da Construção
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