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O novo marco legal do saneamento e as oportunidades para o setor
da construção são debatidos em reunião da Fiesp

Em reunião plenária de diretoria do Deconcic, o Secretário Nacional de
Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão,
apresentou as ações e perspectivas de sua Secretaria e os desafios e
oportunidades para o setor. O setor está maduro e apresenta viabilidade
econômica com uma taxa de retorno atrativa ao investidor, afirmou. 
Leia mais no Observatório da Construção

Prevenir conflitos é melhor do que judicializar, defende Ellen
Gracie, referindo-se a controvérsias em contratos de obras de
construção e infraestrutura

Ex-ministra do STF e vice-presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e
Arbitragem Ciesp/Fiesp explicou, em reunião conjunta de Conselhos Superiores,
ferramentas que evitam a judicialização, como o dispute boards. Durante a
abertura, o presidente da Câmara, Sydney Sanches, defendeu a necessidade de
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Desburocratização e perspectivas para o setor da mineração são
ponto central de reunião do Comin/Fiesp

Com o objetivo de debater ações do governo estadual no setor de mineração, o
Comin da Fiesp, realizou no dia 11 de setembro, videoconferência conduzida por
Antero Saraiva Junior, diretor dessa Divisão, contando com a presença do
coordenador de Petróleo, Gás e Mineração da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo (SIMA), José Carlos Garcia Ferreira,
e do gerente regional São Paulo da Agência Nacional de Mineração (ANM), Marcus
Vinícius de Oliveira. 
Leia mais no Observatório da Construção

se buscar soluções mais simples, o que passa pela mediação e arbitragem. 
Leia mais no Observatório da Construção

Hugo Bethlem, em webinar, enfatiza sustentabilidade na mineração
e necessidade de redefinir o capitalismo

Em contraponto ao capitalismo selvagem, webinar organizado pelo Comin da Fiesp
contou com o cofundador e presidente do Conselho do Instituto Capitalismo
Consciente Brasil, Hugo Bethlem, para apresentar o conceito e abordar essa nova
forma de gerir os negócios, defendendo um novo contrato social, centrado na
dignidade humana, e a prática do capitalismo consciente. 
Leia mais no Observatório da Construção
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O novo normal na indústria de agregados

Fernando Mendes Valverde, presidente execu�vo da ANEPAC, publicou ar�go sobre o
impacto da pandemia da Covid-19 no setor de mineração de agregados para construção. 
Acesse aqui o artigo

Construção paulista mantém otimismo e tem a maior utilização da
capacidade operacional desde fevereiro

Apesar de ligeira queda nas expectativas quanto à situação atual, os empresários
da indústria da construção paulista estão mais otimistas para os próximos seis
meses, de acordo com a Sondagem da Construção da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), com apoio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC). 
Leia mais no Observatório da Construção

PIB da cadeia produtiva da construção apresenta queda de 7,3% no
primeiro semestre de 2020 na comparação com o mesmo período
de 2019
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Na comparação com os primeiros seis meses de 2019, houve queda real de 7,3%
no PIB da cadeia produtiva da construção. O PIB da indústria de materiais,
máquinas e equipamentos de construção registrou queda real de 12,1% e o valor
adicionado pelo comércio de materiais caiu 2,0%. As atividades das construtoras,
por outro lado, tiveram aumento real de PIB de 2,8%, o que indica um sinal de
sustentação das atividades do setor durante a crise. 
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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