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Em 2021, ambiente de negócios será melhor para construção civil,
prevê secretário do Ministério da Economia
Na avaliação do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade
(Sepec) do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa, que participou da
reunião do Conselho Superior da Indústria da Construção (Consic/Fiesp), no dia
10/12, em mais dois anos o Brasil ocupará o Top 50 no Doing Business.
Leia mais no Observatório da Construção

Deconcic debate perspectivas do setor para 2021
Em reunião plenária da diretoria do Deconcic, realizada no dia 11 de dezembro,
conduzida pelo diretor titular, José Romeu Ferraz Neto, foi apresentado um
panorama da cadeia produtiva da construção. Lideranças dos segmentos de

Arquitetura e Engenharia Consultiva; Mineração de Agregados; Materiais de
Construção; Aço; Construção Pesada; Construção Civil; e Imobiliário apresentaram
os resultados preliminares de 2020 e as perspectivas, que de forma geral, apesar
das grandes incertezas, é de crescimento moderado para 2021, em relação ao ano
atual. Não ocasião, também foi apresentado um balanço das ações no âmbito do
Departamento e o planejamento para o próximo ano.
Acesse as apresentações setoriais no Observatório da Construção

Grupo de Trabalho sobre Segurança e Sistemas Prediais realiza
última reunião de 2020
O Deconcic realizou no dia 16 de dezembro, a última reunião de 2020 do Grupo de
Trabalho - GT Segurança e Sistemas Prediais, conduzida por Carlos Trombini,
diretor do Departamento e coordenador desse GT. O encontro realizado por
videoconferência, contou com lideranças do setor que fizeram um balanço do ano e
debateram perspectivas para 2021, além da definição de pauta prioritária para
atuação do grupo no próximo ano.

ANÁLISE: Novo Marco Legal do Saneamento Básico
Em julho passou a vigorar no país o novo Marco Legal para o setor de Saneamento
Básico, na forma da Lei nº 14.026/2020, a qual alterou uma série de dispositivos
legais, particularmente a legislação anterior, dada pela Lei nº 11.445/2007. O
Deconcic elaborou uma análise sobre a nova legislação.
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:
Informamos que a Fiesp entrará em recesso a partir do dia 21/12/2020, retornando
suas atividades em 11/01/2021.
A equipe do Deconcic deseja a todos um feliz natal e que 2021 seja um ano repleto
de oportunidades!
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