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Com taxa de juros baixa, construção civil deverá seguir forte em
2021, avaliam especialistas
 
No entendimento geral dos membros do Consic, 2021 será bem melhor que ano
passado. Eles se reuniram no dia 4/2, sob a direção do presidente do Conselho,
José Carlos de Oliveira Lima, para analisar as projeções do setor. 
Leia mais no Observatório da Construção

 
Construção civil registra geração de emprego, mas cenário
econômico merece atenção com segunda onda de Covid
 
SP, MG e PR responderam por 65% do saldo líquido de empregos em 2020, mas
segunda onda de Covid-19 e fim do auxílio emergencial podem trazer impactos,
alertam especialistas da FGV-IBRE. 
Leia mais no Observatório da Construção
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Grupo de Trabalho sobre Segurança e Sistemas Prediais define
ações prioritárias para atuação
 
O Deconcic realizou no dia 27/01, a primeira reunião do GT Segurança e Sistemas
Prediais, no ano. Na ocasião, representantes das cinco Comissões Temáticas,
criadas no âmbito desse GT, apresentaram as atividades realizadas no ano
passado e definiram prioridades para atuação, além de metas a serem atingidas
em 2021.
Leia mais no Observatório da Construção

 
Percepção da construção paulista sobre situação atual recua, mas
prevê melhora na atividade para os próximos meses
 
O empresário da construção paulista fechou o ano de 2020 mais pessimista quanto
à situação atual, em comparação com novembro, mas com resultados
praticamente estáveis com os registrados em dezembro de 2019.
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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