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Na FIESP, presidente da câmara brasilchina critica juros altos
Charles Andrew Tang, presidente da Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-China (CCIBC), participou de reunião do Conselho Superior da
Indústria da Construção da Fiesp – Consic, nesta terça-feira (8 de agosto).
José Carlos de Oliveira Lima, presidente do Consic, conduziu o evento,
que teve também apresentação do projeto GMT, um supertelescópio no
Chile que busca a participação de indústrias paulistas em sua construção.
Tang, entende que a China é único país que reúne a disponibilidade
financeira com a disposição de investir no risco Brasil. Há uma visão de
longo prazo no país, e isso é uma grande chance para o Brasil. A vinda de
mais investimentos, que vai acontecer, dará alento a construtoras e
empreiteiras, disse. Leia mais no Observatório da Construção

Comitê da cadeia produtiva da mineração
da FIESP reúne representantes do setor
para discutir medidas provisórias
anunciadas pelo governo
As recentes mudanças nas regras do setor de mineração anunciadas pelo
governo, por meio de três medidas provisórias, foram discutidas nesta
quinta-feira (3/8) com representantes de diversos segmentos do setor
mineral paulista, em reunião do Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração
(Comin) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O
Plano de Desenvolvimento Urbano (PDUI), instrumento legal que
estabelece, com base em processo permanente de planejamento, as
diretrizes e as ações para orientar o desenvolvimento da Região
Metropolitana, com destaque também para temas do ordenamento
territorial, mobilidade urbana, meio ambiente e desenvolvimento
econômico, também esteve presente na pauta do Comin. Leia mais no
Observatório da Construção

Levantamento do IBGE confirma
estimativas do 12º Construbusiness
O Deconcic analisou a edição 2015 – a mais recente, divulgada em junho
pelo IBGE – da Pesquisa Anual da Indústria da Construção de 2015 (Paic)
e confirmou o que foi mostrado no 12º ConstruBusiness. O ano marcou o
início da crise no setor da construção, provocada pelo ajuste fiscal e pela
elevação das taxas de juros. O investimento realizado em 2015 foi, em
termos nominais, R$ 40,773 bilhões menor que o realizado em 2014,
indicando queda de 10,3% no ano. Em termos reais, ou seja,
considerando a evolução de preços do setor, a queda foi de 17,5%, o que
equivale a uma redução de R$ 74,931 bilhões em incorporações, obras e
serviços da construção a preços de 2015. Leia mais no Observatório da
Construção

Produção física de materiais de
construção recua 6% em relação a junho
de 2016
A produção física de materiais de construção voltou a registrar
queda em junho, segundo a Pesquisa Industrial Mensal divulgada
do IBGE. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a
produção desses materiais recuou 6,0%, a 40ª taxa negativa
consecutiva nesta base de comparação interanual. No acumulado
no primeiro semestre do ano, a produção física desses produtos
teve queda de 6,8% em relação ao mesmo período de 2016. Leia
mais no Observatório da Construção
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Fonte: IBGE. Elaboração: Deconcic/Fiesp e Ex Ante Consultoria Econômica

Concrete Show South America 2017
O evento acontece entre os dias 23 a 25
de agosto, no Centro e Exposições São
Paulo Expo, em São Paulo, reunindo
players da cadeia produtiva do concreto.
Leia mais
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