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A importância e os efeitos do ESG na cadeia de suprimentos é tema
de reunião da Fiesp
 
Reunião plenária do Deconcic trouxe especialista em governança para
debater o assunto que tem ganhado cada vez mais destaque. Foram
apresentados diversos motivos para se buscar mudanças e aderir aos
princípios ESG pelas empresas. Leia mais no Observatório da
Construção.

 

Setor da construção participa de reunião do grupo de trabalho
criado no âmbito do acordo firmado entre SNH, Fiesp e ABNT
 
Contando com mais de 50 representantes da cadeia produtiva da
construção, encontro debateu melhorias nos processos do SiNAT do
PBQP-H, dando início aos trabalhos do GT de Incentivo a Inovação e
Produtividade, cujo objetivo principal é incentivar a inovação tecnológica
e industrialização no setor da construção. Leia mais no Observatório
da Construção.

 

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6965420,ce65842b,dcc7,1
http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,6965420,ce65842b,dcc7,2


 

Nível de atividade da construção paulista cresce e é o maior desde
2011
 
Após piora da confiança com o agravamento da pandemia no primeiro
semestre, as construtoras paulistas observam novo aumento no nível de
atividade em junho. É o que mostram os dados da última Sondagem da
Construção do Estado de São Paulo. Leia mais no Observatório da
Construção.

Manutenção é essencial como estratégia para se evitar incêndios,
especialmente em momento de pandemia
 
Alertas importantes foram feitos em workshop de sistemas prediais 360º,
uma iniciativa da Fiesp, realizada por intermédio do GT Segurança e
Sistemas Prediais do Deconcic. Prevenção é fundamental para
residências, prédios comerciais, instalações industriais, hospitais e todo
tipo de edificação. Leia mais no Observatório da Construção.

 
Portal Indústria x Coronavírus

Em meio à crise atual causada pela Covid-19, a Fiesp, o Ciesp, o Sesi, o
Senai e o 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 as principais
ações e notícias nesse sentido. Saiba mais.

Informes
 

1. Sefaz-SP publica novos índices para o regime de substituição tributária
de materiais de construção: No dia 31/07, foi publicada no Diário Oficial
do Estado a Portaria CAT nº 55, de 30 de julho de 2021, que estabelece
a base de cálculo na saída de materiais de construção e congêneres. Os
novos índices entraram em vigor no dia 1º de agosto e valerão até o dia
30 de novembro de 2022.
 
2.  Posto da Receita Federal - Fiesp: A Fiesp reabriu em julho, o posto de
atendimento da Receita Federal, com objetivo de agilizar os serviços
prestados às indústrias associadas aos sindicatos filiados à Fiesp e
empresas associadas ao Ciesp.
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