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Fiesp, Ministério do Desenvolvimento Regional e ABNT firmam
Acordo de Cooperação Técnica
 
Objetivo é acelerar processos produtivos e reduzir custos de homologação de
produtos e sistemas inovadores, atuando em 3 eixos: GT para análise da
viabilidade das propostas; criação de canal de comunicação e formação de
comissão de estudos especiais na ABNT.
Leia mais no Observatório da Construção

 
Live debate obrigatoriedade para novos condomínios que devem
oferecer soluções para carregamento de veículos elétricos
 
O GT Segurança e Sistemas Prediais realizou no dia 20 de abril o Workshop
Sistemas Prediais 360°: “Implementação de Solução para Recarga de Veículos
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Confiança da construção paulista apresenta ligeiro crescimento
 
Segundo a Sondagem da Construção da Fiesp publicada no mês de abril, a
expectativa dos empresários da construção paulista para os próximos seis meses
se manteve estável, acima dos 50 pontos, em patamar considerado otimista. 
Leia mais no Observatório da Construção

Elétricos em Edifícios”, para discutir aspectos da Lei Municipal 17.336/2020, sobre
a obrigatoriedade da previsão de solução para carregamento de veículos elétricos
em edifícios no Município de São Paulo.
Leia mais no Observatório da Construção

 
Deconcic debate conformidade e desempenho nas instalações
prediais
 
O GT Segurança e Sistemas Prediais realizou sua reunião mensal no dia 27 de
abril, com a participação do Gerente de Projetos e Coordenador do Grupo de
Trabalho de Modernização do Modelo Regulatório do Inmetro, Marcos Aurélio Lima
de Oliveira. Na ocasião, foram apresentadas as fases do projeto de modernização
do modelo regulatório do órgão. 
Clique aqui para fazer o download da apresentação

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6831453,8f28d0cb,3a05,5
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6831453,8f28d0cb,3a05,3
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6831453,8f28d0cb,3a05,4


12/05/2021 Boletim da Construção - Edição 93

emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?1,6831453,8f28d0cb,3a05 3/3

 
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

Informe

O Deconcic está acompanhando a tramitação dos vetos à nova Lei de Licitações
com subsídios das entidades do setor e apoio do Escritório da Fiesp em Brasília e
do Núcleo de Acompanhamento Legislativo (NAL) da Fiesp. A pauta está
tramitando no Congresso Nacional por meio do Veto nº 13/2021, que aguarda
apreciação.
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Se não deseja mais receber nossas mensagens, acesse aqui para cancelar.
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