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Vicente Lôbo detalha propostas para o setor
mineral no Comin
O secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGTM) do
Ministério de Minas e Energia, Vicente Lôbo, foi um dos convidados da
reunião plenária do Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração (Comin) da
Fiesp, realizada na última quintafeira (30/03). Lôbo destacou as principais
ações do governo federal para a revitalização do setor mineral brasileiro,
solicitando apoio da iniciativa privada para a retomada do setor de
maneira sustentável. “Essas medidas”, afirmou o presidente da Fiesp e do
Ciesp, Paulo Skaf, “são essenciais e vão ao encontro dos anseios do
setor para a recuperação das atividades”.
Leia mais no Observatório da Construção

Comin lança publicação sobre a indústria
mineral paulista
O Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração (Comin) da Fiesp lançou a
publicação “A indústria mineral paulista: síntese setorial do mercado
produtor”. Eduardo Rodrigues Machado Luz, diretor titular do comitê, disse
que o livro nasceu da necessidade de retratar para a sociedade, de forma
simples, a importância que os bens minerais têm para a pujança industrial
da maior economia do país. O trabalho teve início a partir da coleta de
dados e informações que estavam disponíveis de forma dispersa sobre
cada segmento do setor produtivo. A publicação apresenta o potencial
mineral do Estado de São Paulo, a indústria mineral brasileira e a paulista
dividida por segmentos.
Leia mais no Observatório da Construção

Indicador de nível de atividade da
construção tem alta, mas continua abaixo da
linha de estabilidade
O nível de atividade do setor de construção de São Paulo em fevereiro
registrou alta na comparação com o mês anterior, mas mesmo passando

de 36,0 para 40,1 pontos, permaneceu abaixo da linha de estabilidade
(50,0 pontos), sinal de contração. No que se refere à mensuração da
atividade em relação ao usual, o indicador alcançou a maior pontuação
desde junho de 2015 (33,1) ao crescer de 24,4 para 30,0 pontos no mês.
Os dados são da Sondagem da Construção do Estado de São Paulo,
levantamento feito pela CNI e pela Fiesp, com o apoio da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção e do Sindicato da Indústria da
Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado de São Paulo.
Leia mais no Observatório da Construção

Construção fecha 526 mil vagas em relação a
fevereiro de 2016
Entre janeiro e fevereiro de 2017, o nível médio do pessoal ocupado com
carteira assinada na cadeia produtiva da construção brasileira teve queda
de 8,3% frente ao nível médio registrado no mesmo intervalo de tempo de
2016, de acordo com estimativas elaboradas com base no Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.
Com respeito apenas ao pessoal empregado no último mês de fevereiro,
a estimativa é de que tenham sido fechados no país 526,1 mil postos de
trabalho com carteira assinada em toda a cadeia em relação ao mesmo
mês do ano passado. Indicadores do setor mostram também queda nos
financiamentos imobiliários e nos desembolsos do BNDES. Leia mais no
Observatório da Construção

Deconcic participa de evento sobre
licenciamento em Bauru
O Encontro Estadual sobre Licenciamento da Construção, realizado pela
Prefeitura Municipal de Bauru, no dia 22 de março, apresentou as
experiências de alguns municípios do Estado de São Paulo e do país para
tornar o processo de licenciamento na construção mais ágil e eficiente,
com aperfeiçoamento do código de obras. O professor Sérgio Leusin, que
representou o Deconcic, expôs o Sistema Integrado de Licenciamento de
Obras (Silo), desenvolvido pelo departamento em 2015, e falou sobre a
proposta do Deconcic para criação de um Código de Obras
Referência. Leia mais no Observatório da Construção

Indicadores da Construção

Emprego

Período

Unidade

Valor

Variação
acumulada
no ano (%)

Variação em
relação a igual
período do ano
anterior (%)

Indústria

fev/17

Pessoas

750.746

7,4

7,2

Materiais de
construção

fev/17

Pessoas

691.529

7,3

7,1

Máquinas e
equipamentos para a
construção

fev/17

Pessoas

59.217

9,4

9,1

Construção Civil

fev/17

Pessoas

2.198.709

14,8

14,8

Edificações

fev/17

Pessoas

811.367

16,5

16,4

Infraestrutura

fev/17

Pessoas

402.853

13,6

13,8

fev/17

Pessoas

981.575

4,9

4,8

Atacadista

fev/17

Pessoas

60.352

5,3

5,3

Varejista

fev/17

Pessoas

921.223

4,9

4,7

fev/17

Pessoas

1.930.505

2,0

1,9

Engenharia e
arquitetura

fev/17

Pessoas

255.151

9,1

8,6

Demais

fev/17

Pessoas

1.675.354

0,8

0,8

Comercio de materiais de
construção

Serviços

Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração: Deconcic e Ex Ante Consultoria Econômica

Feicon Batimat
O Salão Internacional da Construção e Arquitetura, que
completa 23 anos, será realizado no São Paulo Expo,
entre os dias 04 e 08 de abril de 2017. Leia mais

3ª Expo Arquitetura Sustentável
Paralela a Feicon Batimat, a mostra acontece entre os
dias 04 e 07 de abril de 2017 no São Paulo Expo. Os
profissionais do setor poderão conhecer normas e
conceitos, além de tendências do setor de construção e
da arquitetura sustentável. Leia mais

ConstruBR 2017
O Congresso Brasileiro da Construção busca identificar
as necessidades do setor, com foco em inovação,
produtividade e melhoria do ambiente de negócios.
Leia mais
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