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Redução da taxa de juros, reforma em moradias precárias e a
geração de milhões de empregos são pontos positivos do
programa Casa Verde e Amarela

Com foco na regularização fundiária e na redução da taxa de juros para
aumentar o acesso dos cidadãos ao financiamento da casa própria, o presidente
da República, anunciou a criação do programa habitacional Casa Verde e
Amarela. Entre as principais metas, estão o financiamento de 1,6 milhão de
unidades residenciais, a regularização de 2 milhões de moradias, melhorias em
400 mil unidades habitacionais e a geração de até 2,3 milhões de empregos
diretos, indiretos e induzidos.
Leia mais no Observatório da Construção

Cadeia produtiva da construção avalia política habitacional em SP
durante a pandemia e sua retomada
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Habitação: Financiamento ficará mais barato para famílias de baixa
renda

A afirmação é do secretário nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos,
que participou da reunião do Consic, no dia 19/8, e apresentou aos conselheiros,
as principais ações da Secretaria, incluindo o novo programa do Governo Federal,
que movimentará o setor da construção civil.
Leia mais no Observatório da Construção

O setor da construção, no país, cresce mesmo com crise gerada pela pandemia do
Coronavírus. O debate sobre o tema se deu no dia 27/8, durante reunião plenária
do Deconcic da Fiesp, que também, apresentou uma plataforma criada para
fomentar inovação e empreendedorismo no setor, unindo empresas, organizações,
empreendedores e centros de conhecimento e tecnologia. 
Leia mais no Observatório da Construção

Norma sobre inspeção predial é debatida em reunião de Grupo de
Trabalho na Fiesp

O Deconcic realizou no dia 19/8, a reunião do Grupo de Trabalho – GT Segurança
e Sistemas Prediais, conduzida por Carlos Trombini, diretor do Deconcic e
coordenador desse GT. O encontro realizado por videoconferência, contou com
cerca de 50 representantes da cadeia produtiva da construção, que debateram a
Norma ABNT NBR 16747:2020 - Inspeção predial.
Leia mais no Observatório da Construção
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Serviços auxiliares da construção crescem em meio à crise, com
projeção de alta de 4,5% no faturamento em 2020

Análise Deconcic - a despeito da crise causada pelo Coronavírus, os dados
acumulados até o primeiro semestre de 2020 permitem antever um crescimento
expressivo do faturamento bruto do setor de serviços auxiliares da construção, que
abrangem os segmentos de sistemas prediais e obras de acabamento. Este ano,
as receitas do setor devem atingir a cifra de R$ 78,579 bilhões, estimativamente.
Leia mais no Observatório da Construção

Empresário da construção paulista está menos pessimista, mas
nível de atividade em relação ao usual ainda está abaixo do
observado antes da pandemia

O nível de atividade da construção paulista em relação ao mês anterior teve em
julho o melhor resultado desde agosto de 2019, chegando à linha dos 50,0 pontos,
indicando que o pessimismo e a incerteza trazidos pela pandemia possam ter
ficado para trás. É o que mostram os dados da mais recente Sondagem da
Construção da CNI, com apoio da CBIC.
Leia mais no Observatório da Construção
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Desembolso do BNDES para o setor da construção cresce 87,7% no
primeiro semestre de 2020

No primeiro semestre de 2020, o Sistema BNDES desembolsou para as empresas
do setor da construção R$ 531,6 milhões, em valores correntes, o que
correspondeu a um crescimento em termos reais de 87,7% em relação ao valor
desembolsado em idêntico período de 2019.
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
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