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Deconcic divulga Silo e Código de Obras
Referência em Congresso de Municípios
O Deconcic participou do 61º Congresso Estadual de Municípios, em
Campos do Jordão, organizado pela Associação Paulista de Municípios
(APM). Na ocasião foram apresentados o Sistema Integrado de
Licenciamento de Obras (Silo), desenvolvido pelo departamento em 2015,
além da proposta de criação de um Código de Obras Referência. Carlos
Eduardo Pedrosa Auricchio, diretor titular do Deconcic, destacou que a
divulgação dos projetos para as prefeituras do Estado de São Paulo faz
parte do andamento do protocolo de intenções assinado durante o 12º
ConstruBusiness. Leia mais no Observatório da Construção

Grupo de Trabalho Segurança em
Edificações planeja atividades para 2017
O Grupo de trabalho Segurança em Edificações do Deconcic se reuniu
para debater as legislações sobre inspeção predial, a retomada da
discussão sobre o tema mão de obra no âmbito do GT, além da proposta
de criação do hotsite “Guia da Edificação Segura”. Valdemir Romero,
coordenador do GT, comentou sobre andamento dos projetos de lei
estadual nº 869/2016 e federal nº 6014/2013 e da intenção de convidar
representantes de municípios paulistas que possuam leis sobre inspeção
predial para apresentálas nas próximas reuniões. Leia mais no
Observatório da Construção

Emprego na cadeia produtiva da construção
cai 8,2% no primeiro trimestre
No primeiro trimestre de 2017, o nível médio do pessoal ocupado com
carteira assinada na cadeia produtiva da construção brasileira foi 8,2%
menor do que o nível médio registrado no mesmo período de 2016,
percentual praticamente em linha com o observado nos dois primeiros
meses deste ano (8,3%). As estimativas foram feitas com base no
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério
do Trabalho. Leia mais no Observatório da Construção

Ainda abaixo da linha de estabilidade, nível
de atividade da construção paulista tem
terceira alta seguida
O nível de atividade do setor de construção de São Paulo voltou a registrar
alta na passagem mensal, pelo terceiro mês seguido. Em março, o

indicador subiu de 40,1 para 41,1 pontos, permanecendo abaixo da linha
de estabilidade (50,0 pontos) e ainda sinalizando contração. No que se
refere à mensuração da atividade em relação ao usual, o indicador sofreu
uma leve queda em relação ao mês anterior, quando foi alcançado o maior
patamar desde junho de 2015, indo de 30,0 pontos para 29,9. Leia mais
no Observatório da Construção

Cai produção física de materiais de
construção
A produção física de materiais de construção, tal como acompanhada pela
Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, declinou 3,6% em março deste ano
frente ao mesmo mês do ano passado. Apesar de ser a 37ª taxa negativa
consecutiva nesta base de comparação interanual, este é o menor recuo
percentual desde março de 2015, quando a produção desses bens
registrou queda de 3,3% em relação ao mês de março do ano
anterior. Leia mais no Observatório da Construção

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

Período
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mar/17

Pessoas

745.837

7,2

6,9

Materiais de
construção

mar/17

Pessoas

686.914

7,1

6,8

Máquinas e
equipamentos para a
construção

mar/17

Pessoas

58.923

8,9

7,9

Construção Civil

mar/17

Pessoas

2.189.443

14,6

14,3

Edificações

mar/17

Pessoas

803.954

16,3

16,0

Infraestrutura

mar/17

Pessoas

404.265

13,9

14,4

mar/17

Pessoas

975.214

4,8

4,7

Atacadista

mar/17

Pessoas

60.282

5,2

5,0

Varejista

mar/17

Pessoas

914.932

4,8

4,7

mar/17

Pessoas

1.927.566

2,0

1,9

Engenharia e
arquitetura

mar/17

Pessoas

256.333

8,6

7,5

Demais

mar/17

Pessoas

1.671.233

0,9

0,9
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