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Edição 91 - 16 de março de 2021.

 
Retomada de obras, previsibilidade e segurança jurídica são temas
essenciais à indústria da construção
 
Retomada de obras com previsibilidade e segurança jurídica foi analisada, na
Fiesp, por especialistas que participaram de debate do Consic e elencaram
preocupações setoriais. Em meio à crise da pandemia de Covid-19, a construção
puxou a economia e gerou empregos, o que aponta a essencialidade da atividade,
mesmo diante da crise sanitária.
Leia mais no Observatório da Construção

 
Representantes do setor da construção debatem pauta legislativa
para 2021
 
Durante a reunião plenária da diretoria do Deconcic, foi apresentado os principais
pontos da agenda legislativa de 2021, com impacto direto no setor construção,
além da atualização do estudo sobre matérias-primas, elaborado pelo
Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp. 
Leia mais no Observatório da Construção
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Guia do crédito
 
Dentre diversos produtos e soluções da Central de Crédito FIESP/CIESP,
disponibilizamos o “Guia do Crédito”, um roteiro de apoio as principais linhas de
financiamentos com as características dos produtos e FAQ´s de cada linha.
Faça o download do Guia de Crédito

 
Construção paulista registra aumento no nível de atividade e na
utilização da capacidade operacional no primeiro mês do ano
 
As expectativas para os próximos seis meses registraram melhor situação desde
outubro de 2020, com praticamente todos os indicadores acima de 60,0 pontos. A
intenção de investimento foi o único da categoria que apresentou queda, chegando
a 40,7 pontos.
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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