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Edição 92 - 16 de abril de 2021.

 
Para Gustavo Ene, somente o ataque ao custo Brasil resolverá
problema da desindustrialização
 
O Secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura, participou de reunião do
Consic / Fiesp e afirmou que os principais fatores do custo Brasil estão
relacionados ao emprego de capital humano, seguido pelo tributário e estoque de
infraestrutura.
Leia mais no Observatório da Construção

 
Concessões, PPPs, nova Lei de Licitações e indicadores
econômicos foram tema de encontro na Fiesp
 
Em reunião plenária do Deconcic / Fiesp, foi apresentada a carteira de
estruturações de concessões e Parceria Público-Privada (PPPs) dos setores de
saneamento, rodovias e portos do Brasil, financiados pelo Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Leia mais no Observatório da Construção
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Deconcic debate conformidade e desempenho nas instalações
prediais
 
Durante a última reunião do Grupo de Trabalho (GT) sobre Segurança e Sistemas
Prediais, do Deconcic, realizada no dia 17/03, coordenada pelo diretor Carlos
Trombini, foi debatida a questão sobre a Conformidade e Desempenho nas
Instalações Prediais. Presente no encontro, José Jorge Chaguri Junior, presidente
da Abrinstal, realizou apresentação sobre o tema, que pode ser acessada aqui.

 
Perspectivas para o setor de mineração paulista são debatidas em
reunião na Fiesp
 
Com o objetivo de atualizar as ações do governo estadual com foco no setor de
mineração, a Divisão da Cadeia Produtiva da Mineração (Comin) da Fiesp, realizou
videoconferência, 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. 
Leia mais no Observatório da Construção

 
Portal Indústria x Coronavírus
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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

Informes:

CONSULTA PÚBLICA Nº 08/2021 do Ins�tuto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO): visa obter informações e subsídios
referentes a proposta do Modelo Regulatório do Inmetro.
 
CONSULTA PÚBLICA Nº 03/2021 do Ins�tuto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO): visa obter informações e subsídios
referentes a Proposta de aperfeiçoamento dos Requisitos de Avaliação da
Conformidade para a Eficiência Energé�ca de Edificações.
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