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Jornada Senai-SP para transformação digital na construção civil é
apresentada para empresários do setor em encontro da Fiesp
 
A evolução da indústria caminha ao lado da digitalização do processo produtivo.
Esse tema permeou a última reunião do Consic/Fiesp, que contou com a
participação do Senai-SP, apresentando seu projeto, além de empresas parceiras
que mostraram seus cases de sucesso na aplicação da metodologia BIM. Leia
mais no Observatório da Construção

 
Avanços e segurança jurídica da nova lei geral de licenciamento
ambiental são avaliados por representantes da área da construção
 
A nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental (PL 3729/04) foi tema de debate em
reunião plenária do Deconcic da Fiesp e do Ciesp, no dia 28/5. Aprovada no
plenário da Câmara dos Deputados na primeira quinzena do mês de maio, a norma
estabelece regras gerais desse procedimento a serem seguidas por todos os
órgãos licenciadores, como prazos de vigência, tipos de licenças e
empreendimentos dispensados de obtê-la. Leia mais no Observatório da
Construção
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PIB do 1º trimestre indica que crescimento da economia pode
chegar a 6% neste ano
 
Nesta terça-feira (1/6), o IBGE divulgou o PIB do 1º trimestre do ano, que avançou
1,2% sobre o trimestre anterior, com crescimento de 2,1% no setor da
Construção. A Fiesp espera continuidade do crescimento da economia no ano, com
previsão de variação de 5,7% do PIB brasileiro no fechamento de 2021. Leia mais
na página da Fiesp

 

 
GT SSP do Deconcic debate sinergia com trabalho realizado pelo
Sinduscon-SP
 
O Grupo de Trabalho Segurança e Sistemas Prediais do Deconcic (GT SSP)
recebeu em sua última reunião, realizada no dia 26 de maio, o engenheiro Renato
Genioli Junior, vice-presidente de Tecnologia e Qualidade do Sinduscon-SP, que
apresentou as principais atividades do GT de Sistemas Prediais desse Sindicato.
Segundo Carlos Trombini, coordenador do GT SSP, existe sinergia entre os temas
tratados pelos dois grupos, que poderão ser conduzidos de forma conjunta.
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Sondagem da construção mostra arrefecimento da atividade em
abril
 
Segundo a Sondagem da Construção paulista publicada no mês de maio, o setor
vê pessimismo no nível de atividade e queda na utilização da capacidade instalada,
mas cresce a expectativa de contratação e investimento para os próximos
meses. Leia mais no Observatório da Construção

 
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

Informes:
 

1) Guia de Crédito: uma nova atualização do Guia está disponível para as
empresas. O material é um roteiro de apoio das principais linhas de financiamentos
com as características dos produtos, com destaque para: alongamento de carência
e suspensão de parcelas do Pronampe, suspensão temporária de linhas da
Desenvolve SP, cartão BNDES e o ranking das taxas médias por instituição nas
linhas de Capital de Giro e Desconto de Duplicatas. Acesse aqui e conheça mais
 
 
2) Licenciamento Ambiental: A FIESP e o CIESP orientam seus filiados e
associados, àquele que necessitar obter ou renovar a licença ambiental junto a
CETESB, diante do novo momento processual, com decisão desfavorável às
substituídas dessas Entidades. Acesse aqui o comunicado na íntegra
 
 
3) Novo Marco Legal do Saneamento: O Decreto 10.710/21, um dos mais
importantes para regulamentação do Novo Marco Legal do Saneamento foi
publicado, nesta terça-feira (01/06), no Diário Oficial da União (DOU). Esse Decreto
estabelece os critérios para comprovação de todos os contratos regulares em vigor
para atingirem as metas de universalização do saneamento até
dezembro/2033. Acesse aqui o Decreto na íntegra

OBSERVATORIODACONSTRUCAO.COM.BR

Se não deseja mais receber nossas mensagens, acesse aqui para cancelar.

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6873027,ce65842b,1a45,5
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6873027,ce65842b,1a45,6
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6873027,ce65842b,1a45,7
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6873027,ce65842b,1a45,8
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6873027,ce65842b,1a45,9
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6873027,ce65842b,1a45,10
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?8,6873027,ce65842b,1a45

