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Consic discute competitividade,
desburocratização e garantias em obras
Presidida por José Carlos de Oliveira Lima, a reunião do Conselho
Superior da Indústria da Construção da Fiesp (Consic), realizada no dia 16
de maio, contou com a participação de João Carlos de Souza Meirelles,
secretário da Energia e Mineração de São Paulo, que abordou
compliance e performance bond. Também estiverem presentes Abdo
Hadade, vicepresidente do Ciesp, que explicou as ações do Comitê de
Desburocratização da Fiesp e Orestes Marraccini, professor da PoliUSP,
que falou sobre competitividade. Leia mais no Observatório da Construção
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Cetesb propõe ampliação do prazo de
vigência do licenciamento ambiental para
mineração
O diretor presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(Cetesb), Carlos Roberto dos Santos, anunciou durante reunião do Comitê
da Cadeia Produtiva da Mineração (Comin) da Fiesp, na última quinta
feira (25/05), que enviou ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin, uma proposta de alteração de três para cinco anos do prazo de
vigência do licenciamento ambiental para o setor de mineração. “O
desempenho ambiental apresentado pelo setor mineral faz com que a
gente deposite mais uma vez esse voto de confiança para que o setor
possa ter mais fôlego e um tratamento digno”, disse. Leia mais no
Observatório da Construção
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Volume de vendas de materiais de
construção tem alta de 9,4% em março

De acordo com a Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE, o volume de
vendas de materiais de construção registrou alta de 9,4% em março, em
relação ao mesmo mês de 2016, segunda variação positiva no ano nesta
base de comparação interanual – a primeira foi o crescimento de 4,7%
observado em janeiro, resultado que interrompeu a sequência de 18
meses seguidos de taxas negativas nesta base de comparação. Já o
emprego apresentou queda de 8,1% de janeiro a abril em comparação
com o mesmo período de 2016. Os dados foram destaque da coluna
mercado aberto do Jornal Folha de S. Paulo da edição do dia 26/05. Leia
mais no Observatório da Construção

Nível de atividade do setor paulista de
construção cai em abril
O nível de atividade do setor de construção de São Paulo voltou a
apresentar queda no mês de abril, passando de 41,1 para 38,8 pontos e
permanecendo abaixo da linha de estabilidade (50,0 pontos), o que
sinaliza contração. No que se refere à mensuração da atividade em
relação ao usual, o indicador também sofreu nova queda em relação ao
mês anterior. A pontuação passou de 29,9 para 26,4 pontos. Os dados
são da Sondagem da Construção do Estado de São Paulo, levantamento
feito pela CNI e pela Fiesp, com o apoio da CBIC e do Sinicesp. Leia
mais no Observatório da Construção
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Índice

91,50

4,2

9,4

BNDES – Construtoras

Abr/17

R$ milhões

77,0

64,1

67,1

BNDES –
Infraestrutura*

Abr/17

R$ milhões

2.568,7

1,0

9,0

Indicadores da
Construção

Nível de atividade
Vendas de materiais
de construção
Financiamentos

(*) Transportes, energia, saneamento e telecomunicações.
Fontes: IBGE e BACEN. Elaboração: Deconcic/Fiesp e Ex Ante Consultoria Econômica.

Semana das Tecnologias Integradas para
Construção, Meio de Ambiente e

Equipamentos
O evento acontece de 7 a 9 de junho, em São Paulo, e
integra a BW Expo 2017, Construction Expo 2017, a
M&T Peças e Serviços 2017 e o Sobratema Summit
2017. Leia mais

Gestão do NTEP – FAP e RAT
O workshop promovido pelo SeconciSP, SindusConSP
e FIESP será realizado no dia 30 de maio, no Teatro
SeconciSP, em São Paulo. Leia mais
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