
Ministro do Desenvolvimento Regional integra reunião transmitida
para lideranças da construção

Mais de 100 líderes empresariais do setor brasileiro da construção civil e da
mineração estiveram conectados, incluindo o ministro do Desenvolvimento
Regional, Rogério Simonetti Marinho, que tratou sobre temas relevantes para o
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O novo marco regulatório do saneamento é analisado em reunião
da Fiesp

A reunião plenária da diretoria do Deconcic / Fiesp, realizada do dia 31/07,
conduzida pelo diretor titular, José Romeu Ferraz Neto, trouxe para o debate, o
novo marco regulatório do saneamento e as propostas de reforma tributária, que se
encontram em tramitação, com seus respectivos impactos para o setor.
Leia mais no Observatório da Construção

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6364658,ce65842b,8047,1


impulso do segmento. A reunião, aconteceu na sede da Fiesp.
Leia mais no Observatório da Construção

Déficit de saneamento 2019

Deconcic apresenta análise técnica sobre o déficit de saneamento. O atraso
relativo do saneamento no Brasil é um problema histórico. Nas últimas décadas, a
situação melhorou, mas o ritmo de crescimento foi muito lento e os desafios ainda
são gigantescos.
Leia mais no Observatório da Construção

Avanços nas condições habitacionais e demanda futura por
moradias

Deconcic apresenta análise técnica sobre as condições habitacionais. Nos últimos
doze anos, as políticas de desenvolvimento urbano foram restabelecidas e
receberam novas regulamentações e um volume considerável de recursos para o
financiamento dos programas federais de apoio a estados e municípios.  O volume
de investimentos foi crescente até 2014, mas a crise instaurada desde então
provocou escassez de recursos, com cortes de despesas públicas e racionamento
de crédito, o que provocou forte redução dos investimentos.
Leia mais no Observatório da Construção
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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
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