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Em outubro, crédito imobiliário da CAIXA alcançou R$ 500 bilhões.
Otimismo impera e 2021 deverá ser promissor para a construção
civil
Os dados foram apresentados por Alexandre Martins Cordeiro, superintendente
nacional de Habitação Pessoa Jurídica (Suhaj) da Caixa Econômica Federal, em
encontro on-line, promovido pela Fiesp, por meio de seu Conselho Superior da
Indústria da Construção (Consic). Outro tema tratado, o Custo Brasil, esteve a
cargo de Jorge Lima, CEO do Projeto de Redução do Custo Brasil da
Subsecretaria de Ambiente de Negócios e Competitividade do Ministério da
Economia.
Leia mais no Observatório da Construção

Relatório sobre insumos básicos para construção é apresentado a
representantes do setor em reunião da FIESP
Em reunião plenária da diretoria do Departamento da Indústria da Construção e
Mineração (Deconcic), foi apresentado um estudo sobre matérias-primas para o
setor da construção, elaborado pelo Departamento de Competitividade e
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Tecnologia (Decomtec). Outro assunto que pautou a reunião, foi a evolução dos
indicadores da cadeia produtiva da construção.
Leia mais no Observatório da Construção

Em reunião estratégica, GT Segurança e Sistemas Prediais define
próximos passos para atuação
Em reunião do Grupo de Trabalho de Segurança e Sistemas Prediais do Deconcic,
realizada no dia 28 de outubro, foram definidos os assuntos estratégicos para
atuação e as próximas ações que serão desenvolvidas por esse GT. As cinco
Comissões Temáticas – Comissionamento e Inspeção; Comunicação;
Conformidade e Desempenho; Legislação e Normalização; e Tecnologia e
Inovação serão retomadas, de forma online, para subsidiar os trabalhos do grupo.

Confiança da construção paulista segue crescendo e capacidade
operacional em setembro é a mais alta de 2020
A confiança do empresário da indústria da construção paulista manteve a trajetória
de crescimento em setembro, de acordo com a Sondagem da Construção da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), com apoio da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC). O nível de atividade em relação ao mês anterior
atingiu 59,0 pontos em setembro, quinto maior resultado mensal desde o início da
série histórica.
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

COMUNICADO IMPORTANTE:
Em atendimento a demanda da Divisão da Cadeia Produtiva da Mineração
(Comin/Fiesp) e entidades do setor de mineração, com auxílio da Frente
Parlamentar de Apoio a Indústria da Construção e Mineração, foi publicada a
Portaria SUP/DER-064 de 23/10/20, que define a retomada da pesagem de
veículos de carga nas rodovias do Estado de São Paulo a partir do dia 26/10/2020.
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