
No ConstruBusiness, vice-presidente Mourão aceita sugestão da
Fiesp: Grupo de Trabalho para retomar obras paradas

Com o objetivo de retomar obras paralisadas e impulsionar o desenvolvimento do
país, o vice-presidente da República Antônio Hamilton Martins Mourão, concordou
com sugestão feita pela indústria paulista, durante abertura do 13º Congresso
Brasileiro da Construção (ConstruBusiness). Hamilton Mourão, afirmou que o setor
é um dos motores do desenvolvimento do país e acrescentou o fato de o governo
estar comprometido com a criação de ambiente mais favorável para os negócios.
Leia mais no Observatório da Construção
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Setor da Construção precisa de quase R$ 1 trilhão de investimentos
por ano até 2030, mostra estudo da Fiesp
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De acordo com o estudo, os quase R$ 1 trilhão farão a cadeia produtiva alcançar
14,4 milhões de empregos diretos, indiretos e induzidos. No primeiro semestre
deste ano, os investimentos em obras atingiram 74% do patamar desejado. Mas o
entendimento é que a retomada da área de habitação já está em curso e a de
infraestrutura deve ganhar velocidade em 2020 e 2021 em função da melhoria do
ambiente de negócios e da agenda de Concessões e PPPs.
Leia mais no Observatório da Construção

Faça aqui o download do estudo técnico

 

O presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo –
Fiesp/Ciesp, Paulo Skaf, realizou a entrega do estudo técnico da 13º edição do
ConstruBusiness ao vice-presidente da República, Antônio Hamilton Martins
Mourão. A solenidade contou também, com a presença de José Carlos de Oliveira
Lima, vice-presidente da Fiesp e presidente do Conselho Superior da Indústria da
Construção da Fiesp – Consic e de Carlos Eduardo Auricchio, vice-presidente da
Fiesp e diretor titular do Departamento da Indústria da Construção e Mineração da
Fiesp – Deconcic.

 

Fiesp lança Radar Brasil: Monitoramento de Obras Públicas

Nesta segunda-feira (2/12), a Fiesp lançou o portal Radar Brasil: Monitoramento de
Obras Públicas, que traz análises periódicas sobre a evolução física e financeira de
empreendimentos nas áreas de Desenvolvimento Urbano (Habitação,
Saneamento, Mobilidade Urbana e Outras Edificações) e Infraestrutura Econômica
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(Transportes, Energia e Telecomunicações) no Brasil, a partir de dados oficiais
abertos ao público. O estudo elenca também, alguns dos principais motivos para o
atraso e a paralisação de obras no país.
Acesse e conheça mais sobre o Radar Brasil

 

ConstruBusiness apresenta estudo sobre obras paralisadas

Agência CBIC - O tema central do 13º ConstruBusiness – Congresso Brasileiro da
Construção, promovido pela Fiesp tratou sobre obras paralisadas. O presidente da
Comissão de Infraestrutura da CBIC e da Apeop, Carlos Eduardo Lima Jorge,
participou do evento como moderador do painel ‘Infraestrutura Urbana e
Desenvolvimento Humano’. “Tive oportunidade de colocar todos os trabalhos que o
setor vem desenvolvendo, com destaque para a pesquisa CBIC que foi lançada em
abril deste ano, para equacionar o maior número possível de contratos
paralisados”, ressaltou Lima Jorge. Leia mais

 

Retomada de obras de infraestrutura é pauta do 13º
ConstruBusiness

Painel temático, moderado pelo presidente do Sinicesp, Luiz Albert Kamilos,
abordou os principais entraves enfrentados pelo setor da construção pesada,
debatendo propostas de ações para a retomada das importantes obras de
infraestrutura, que se encontram paradas, represando não somente o crescimento
da construção, mas de todo o país. O painel contou com representantes da
iniciativa privada o do Tribunal de Contas da União.
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A 13º edição do ConstruBusiness gera grande repercussão na
mídia  

O tradicional evento promovido pelo Departamento da Indústria da Construção e
Mineração (Deconcic) da Fiesp, contou a presença de dezenas de jornalistas, na
última segunda-feira (02.12), no teatro do Sesi-SP. Os diversos temas debatidos no
encontro, foram amplamente repercutidos Brasil afora, em quase 180 canais de
comunicação. Agradecemos a presença desses profissionais, que como sempre,
engrandecem nossos eventos.
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