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Deconcic promove última reunião do ano e
apresenta balanço do setor em 2017

  
O Departamento da Indústria da Construção – Deconcic da Fiesp, realizou na
última segunda-feira (11 de dezembro), na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo – Alesp, sua última reunião plenária de diretoria do ano, presidida
pelo seu diretor titular Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio, que apresentou a
estrutura e ações do departamento, agenda com as secretarias de Estado de
São Paulo e Governo Federal, além da visão do departamento sobre a
estrutura da cadeia produtiva da construção. Por ocasião, foi apresentada a
conjuntura econômica do setor, que mostra sinais de uma ligeira melhora.

 Leia mais no Observatório da Construção
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Deconcic lança estudo com agenda
propositiva para a pavimentação no país

  
No último dia 30 de novembro, foi realizado na Fiesp, o workshop “Pavimento
de Vias no Brasil”, que marcou o lançamento de estudo com o mesmo nome. O
evento apresentou uma análise da cadeia produtiva da pavimentação no país,
destacando os problemas que impactam o desenvolvimento da atividade a
apontando soluções. O workshop foi mediado pelo diretor titular adjunto do
Deconcic, Newton Cavalieri, que comentou que as principais questões
envolvidas no tema envolvem planejamento, manutenção e adequação da
demanda às estimativas de uso do pavimento.

 Leia mais no Observatório da Construção

 

Comin analisa medidas provisórias e decreto
que altera regras do licenciamento ambiental
do setor

  
A última reunião plenária de 2017 do Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração
(Comin) da Federação do Estado de São Paulo (Fiesp), realizada na última
quinta-feira (7/12), analisou as Medidas Provisórias (MPs) 789, 790 e 791/2017,
além do decreto nº 62.973, assinado pelo Governador Geraldo Alckmin, que
prevê mudanças referentes ao licenciamento ambiental para o setor mineral.
Eduardo Rodrigues Machado Luz, diretor titular do Comin, comentou que
representantes da Fiesp, do Comin e da Anepac estiveram em Brasília
acompanhando as votações das MPs.

 Leia mais no Observatório da Construção
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Diretor do Deconcic fala sobre excesso de
peso nas rodovias

  
O diretor titular adjunto do Deconcic, Newton Cavalieri, falou à Folha de SP e a
TV Brasil sobre o excesso de peso nas rodovias. O setor de construção pleiteia
aumento de valor e aplicação de multas para veículos que carregam excesso
de peso nas rodovias públicas e concessionadas do país. Uma das propostas é
o fim de uma tolerância de até 5% além do peso máximo permitido por rodovia,
diz Cavalieri.

 Leia mais no Observatório da Construção

Deconcic promove última reunião no ano do
GT Segurança em Edificações
 
O Grupo de Trabalho Segurança em Edificações promoveu sua última reunião
de 2017, no dia 07 de dezembro, sob coordenação do diretor Valdemir Romero.
Na ocasião, foi realizado um balanço do Workshop Edificação Segura,
realizado no dia 30 de outubro, e definida agenda de trabalho para o ano de
2018.

GT Sistemas Prediais debate planejamento
para 2018
 
O Grupo de Trabalho Sistemas Prediais promoveu sua terceira reunião no
âmbito do Deconcic, no último dia 13 de dezembro, para discutir o
planejamento das ações para o ano de 2018. Assuntos relacionados à
conformidade técnica de produtos, levantamento de indicadores do setor e um
evento para conscientizar sobre a importância dos sistemas prediais, na
construção, deverão ser introduzidos na agenda de trabalho para 2018.
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Nível de atividade da construção em SP
atinge maior patamar em 4 anos

  
O nível de atividade do setor de construção de São Paulo subiu de 42,8 pontos
em setembro para 51,6 pontos em outubro, maior patamar desde novembro de
2013 (53,0 pontos). Valores acima de 50,0 pontos indicam otimismo. Também o
indicador Número de Empregados voltou a indicar expansão e chegou ao maior
patamar desde novembro de 2013, com 50,5 pontos, contra 40,2 de setembro.
O levantamento mostra também que a Utilização da Capacidade de Operação
(UCO) cresceu para 60,0%, frente a 56,0% de setembro, atingindo assim a
maior porcentagem desde agosto de 2016.

 Leia mais no Observatório da Construção

Indicador Período Unidade Valor Variação
mensal

Variação
no ano (%)

Variação no
últimos 12
meses (%)

Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física

Produtos de
madeira set/17 Índice

(2012=100) 97,6 -2,2 1,3 3,8

Produtos de
minerais não-
metálicos

set/17 Índice
(2012=100) 80,7 -0,1 -0,1 3,5

Produtos de
metal set/17 Índice

(2012=100) 67,7 -1,6 0,9 -0,9

Máquinas e
equipamentos set/17 Índice

(2012=100) 76,7 0,8 9,3 5,5

 
Fonte: IBGE. Elaboração: Deconcic-Fiesp.

Informamos que as atividades da Fiesp se encerram no dia 20 de
dezembro de 2017, retornando no dia 08 de janeiro de 2018.

  
O Deconcic deseja a todos um feliz natal e que 2018 seja repleto de
conquistas.
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