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Secretário de Habitação de SP destaca
potencial de parcerias públicoprivadas
O secretário estadual de Habitação de São Paulo, Rodrigo Garcia, fez na
última terçafeira (11/4) exposição sobre os planos de sua pasta, com
destaque para a implantação de parcerias públicoprivadas (PPP),
durante reunião do Conselho Superior da Indústria da Construção da Fiesp
(Consic). Antes da exposição do secretário, José Carlos de Oliveira Lima,
presidente do Consic, ressaltou a importância do setor. “A construção é a
primeira engrenagem” para girar a economia, disse, defendendo o
trabalho conjunto de governo e empresas para permitir essa
retomada. Leia mais no Observatório da Construção

Helcio Nagamine/Fiesp

Secretário de Mobilidade Urbana diz que tem
focado em gestão de projetos
O secretário nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades,
José Roberto Generoso, foi um dos convidados da reunião plenária do
Departamento da Indústria da Construção da Fiesp (Deconcic), realizada
na última segundafeira (10/4). Na ocasião, disse que tem focado na
gestão e na discussão das dificuldades com estados e municípios para a
retomada de projetos. Representantes da cadeia produtiva da construção
pediram celeridade para retomada das atividades do setor, que já
apresenta uma queda de 26% desde 2014.
Leia mais no Observatório da Construção

Arrecadação de ICMS na cadeia da
construção de SP cai 22,2% desde 2014
O total de ICMS arrecadado pela cadeia produtiva da construção do
Estado de São Paulo acumula uma queda em termos reais de 22,2%
desde 2014, e de 23,8% desde 2013, ano em que foi registrada a maior
arrecadação anual no período recente. No fechamento de 2016, em
relação ao ano de 2015, a queda foi de 13,4%, retração superior à
registrada na passagem de 2014 para 2015, quando a arrecadação anual
declinou 10,8%. Em relação aos investimentos em obras e instalações,
desde 2014 a queda acumulada é de 54%, já considerando o valor
esperado para 2017. Leia mais no Observatório da Construção

Produção de materiais de construção cai
8,7% no 1º bimestre
A produção física de materiais de construção apresentou retração de 8,7%
em fevereiro frente ao observado em relação a igual mês do ano passado,
a 36ª taxa negativa consecutiva na comparação com o mesmo mês do ano
anterior. Em termos da variação acumulada, no primeiro bimestre do ano a
produção desses bens teve queda de 6,2% frente ao resultado dos dois
primeiros meses de 2016. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal do
IBGE referente ao mês de fevereiro. Já o Custo Nacional da Construção
avançou 0,46% em março frente a fevereiro deste ano, mas ficou abaixo
do observado em março do ano passado (0,82%). Leia mais no
Observatório da Construção
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Seminário "Parcerias PúblicoPrivadas na
Construção Civil"
Evento que busca compartilhar informações,
conhecimento e experiências sobre PPPs, será
realizado no dia 9 de maio, na sede do SindusConSP.
Leia mais
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