
Deconcic analisa os indicadores de fechamento do primeiro
trimestre de 2020

O Departamento da Indústria da Construção e Mineração da Fiesp (Deconcic),
realizou no dia 29 de maio, sua reunião plenária de diretoria, onde foram
apresentados os indicadores do setor, referentes ao fechamento do primeiro
trimestre de 2020. O diretor titular do Deconcic, José Romeu Ferraz Neto, lembrou
da importância do decreto que incluiu a construção civil na lista de atividades
essenciais, garantindo assim, a manutenção das obras que estavam em
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Indústria da construção tem queda nas vendas e perde 22 mil
empregos

O Conselho Superior da Indústria da Construção da Fiesp (Consic) se reuniu, para
debater sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na cadeia produtiva da
construção. No encontro, realizado no dia 28/5, conselheiros apresentaram suas
análises e perspectivas para o enfrentamento da crise gerada pelo coronavírus. 
Leia mais no Observatório da Construção
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andamento.
Leia mais no Observatório da Construção

Fiesp participa de reunião do conselho temático de mineração da
CNI

O diretor da Divisão da Cadeia Produtiva da Mineração da Fiesp, Antero Saraiva
Junior, representou essa entidade, no dia 19 de maio, em reunião do Conselho
Temático de Mineração da Confederação Nacional da Indústria (Comin/CNI),
conduzida por Sandro Mabel, presidente da Federação das Indústrias do Estado de
Goiás (Fieg). Durante o encontro, foram discutidas as principais ações e resultados
da atuação desse Conselho durante a crise.
Leia mais no Observatório da Construção

Comin da Fiesp retoma atividades do grupo de trabalho técnico

A Divisão da Cadeia Produtiva da Mineração (Comin) do Deconcic da Fiesp,
retomou nesta quinta-feira (28/05), as atividades do seu grupo de trabalho – GT
Técnico, em reunião conduzida pelo diretor dessa Divisão, Antero Saraiva Junior,
que apresentou a proposta da nova estrutura, integrantes e forma de atuação,
alinhada ao novo cenário econômico e as necessidades específicas do setor. As
principais ações conduzidas por esse grupo, estão relacionadas ao ordenamento
territorial.
Leia mais no Observatório da Construção
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GT Segurança e Sistemas Prediais debate sobre as perspectivas do
segmento

O Deconcic realizou no dia 27 de maio, a terceira reunião em 2020, do Grupo de
Trabalho – GT Segurança e Sistemas Prediais, conduzida por Carlos Trombini,
diretor do Deconcic e coordenador desse GT, que atualizou os participantes sobre
a evolução da proposta de projeto de lei sobre inspeção predial, de autoria desse
grupo. Na sequência os participantes tiveram a oportunidade de apresentar a
situação e perspectivas dos segmentos que representam.
Leia mais no Observatório da Construção

Portal Indústria x Coronavírus

Em meio à crise atual causada pela Covid-19, Fiesp, Ciesp, Sesi, Senai e IRS
estão empreendendo esforços para ajudar nosso país, nossas empresas e toda a
sociedade a atravessarem da melhor maneira possível este período difícil. Neste
portal, estão reunidas suas principais ações e notícias nesse sentido.
Acesse aqui e conheça mais

 

OBSERVATORIODACONSTRUCAO.COM.BR

Compartilhe o Boletim da Construção em suas redes sociais

Se não deseja mais receber nossas mensagens, acesse aqui para cancelar.

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6269095,ce65842b,4ed7,6
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6269095,ce65842b,4ed7,7
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6269095,ce65842b,4ed7,8
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6269095,FCB_ce65842b,f903,0
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6269095,TWT_ce65842b,3e0f,0
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6269095,WSP_ce65842b,d2b5,0
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?8,6269095,ce65842b,4ed7

