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13º CONSTRUBUSINESS
Obras paradas desperdício de recursos e futuro

 

02 DE DEZEMBRO DE 2019 (Prédio da Fiesp)

Nesta 13ª edição, vamos falar sobre o amplo custo das obras atrasadas e
paralisadas no País; discutir os principais obstáculos e as ações necessárias para
dinamizar o ciclo de obras, abordando temas como infraestrutura, segurança
jurídica, meio ambiente e recursos financeiros.

Não fique de fora. Venha participar de um dos principais fóruns de discussão de
políticas públicas para a cadeia produtiva da construção.

Edição 078 - 18 de novembro de 2019.
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PECs 45 e 110, que tratam da Reforma Tributária, são debatidas
pela Indústria da Construção

O Conselho Superior da Indústria da Construção (Consic) debateu os impactos da
Reforma Tributária na Cadeia Produtiva da Construção. Advogados tributaristas,
especialistas no tema, foram convidados para comandar essa discussão, e tiveram
como base as PECs 45 e 110, que tratam da reforma Tributária.
Leia mais no Observatório da Construção

Programa do Governo Nossa Casa busca parceria com setor
privado para construção de unidades habitacionais

O Deconcic recebeu Flávio Amary, Secretário de Habitação do Estado de São
Paulo, que falou sobre o programa Nossa Casa, voltado à construção de unidades
habitacionais destinadas à população de baixa renda. “Queremos menos Estado e
mais parceria do setor privado”, disse Amary, ressaltando ainda, que o orçamento
mais restritivo imposto para 2020, não representará grandes problemas para
viabilizar novas contratações.
Leia mais no Observatório da Construção

Deputado Arnaldo Jardim apresenta principais pontos do novo
Marco Regulatório de Concessões e PPPs na Fiesp

O deputado federal Arnaldo Jardim, relator na comissão especial que está
preparando o novo Marco Regulatório de Concessões e PPPs, debateu o tema no
Deconcic. Carlos Auricchio, diretor titular do Deconcic, disse que o setor da
construção começa a apresentar alguns sinais de ligeira recuperação, mas para
que isso realmente ocorra é necessário melhorar o ambiente de negócios e é isso
que o investidor espera desse novo Marco Regulatório. 
Leia mais no Observatório da Construção
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Fiesp recebe diretora da Agência Nacional de Mineração - ANM

Presente em reunião do Comin / Fiesp, a diretora da Agência Nacional de
Mineração (ANM), geóloga Debora Puccini, falou sobre as vantagens da recente
implantação do protocolo digital, novo canal da ANM para gestão dos processos
minerários, que inclui diversas facilidades, sem a necessidade de  deslocamentos. 
Leia mais no Observatório da Construção

Fiesp apresenta proposta sobre inspeção e manutenção predial ao
presidente da APM

O presidente da Associação Paulista de Municípios (APM), Carlos Alberto Cruz
Filho, foi o convidado da reunião do Grupo de Trabalho – GT Segurança e
Sistemas Prediais do Deconcic / Fiesp. Durante o encontro, foi apresentado por
Carlos Trombini, diretor do Deconcic e coordenador desse GT, a proposta de
projeto de lei que institui a obrigatoriedade de inspeção e manutenção periódica
nas edificações.
Leia mais no Observatório da Construção
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Emprego na Cadeia Produtiva da Construção apresenta expansão
de 1,5%

Segundo estimativas elaboradas com base nas informações do Caged, o nível
médio do pessoal ocupado com carteira assinada na cadeia produtiva da
construção entre janeiro e setembro do ano teve expansão de 1,5% frente ao nível
médio estimado para o mesmo período do ano passado. Em relação apenas a
setembro de 2018, o crescimento foi de 2,0%, a maior taxa registrada no ano
nessa base de comparação interanual. 
Leia mais no Observatório da Construção
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