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Com forte crescimento, Caixa Econômica Federal estuda novas
formas de financiamento habitacional
 
Vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Jair Mahl,
apresentou ações para acesso ao crédito imobiliário em reunião do
Consic e informou que de 2020 até o momento, houve um crescimento
de 10% no saldo, totalizando R$ 528 bilhões de empréstimo imobiliário.
Na segunda parte do encontro, se atualizou o cenário da cadeia
produtiva da construção. Leia mais no Observatório da Construção.

 
São Paulo: revisão do Plano Diretor e Normalização foram temas
debatidos pela área de construção

A revisão do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, foi
pauta de reunião na Fiesp. Presente no encontro, o secretário Municipal
de Urbanismo e Licenciamento, César Azevedo, informou que o objetivo
da revisão é propiciar um ambiente de negócio para quem deseja
investir na cidade. O cenário atual da normalização no Brasil, foi
apresentado pelo presidente da ABNT, Mario William Esper. Leia mais
no Observatório da Construção.

 
Perspectivas para o setor da construção são apresentadas em
encontro na Fiesp
 
Em reunião do Grupo de Trabalho de Segurança e Sistemas Prediais do
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Manutenção predial e a segurança dos usuários de edificações
formam pauta do FiespCast

Carlos Trombini, diretor do Deconcic e coordenador do Grupo de
Trabalho sobre Segurança e Sistemas Prediais desse Departamento, foi
o entrevistado do dia 13/08 e falou sobre a importância das
manutenções preventivas, comparando uma edificação ao corpo
humano: assim como os órgãos, todos os sistemas prediais precisam de
atenção. Ouça a entrevista completa

 
Expectativa das construtoras paulistas para os próximos meses
cresce em agosto

Sondagem mostra crescimento no nível de atividade e no número de
empregados em relação ao mês anterior. A intenção de aumentar o
quadro de empregados saltou de 35,2 para 64,0 pontos ? movimento
importante, especialmente nas grandes empresas. Leia mais no
Observatório da Construção.

Deconcic / Fiesp, foram apresentados os indicadores da cadeia
produtiva da construção, com foco no segmento de sistemas prediais e
obras de acabamento, que registraram um ritmo de crescimento de 9,2%
no emprego com carteira, em 2021, comparado com o ano anterior. As
perspectivas para o curto e médio prazo ainda são positivas, mas com
moderação. Existe uma tendencia de crescimento da inflação, elevação
dos juros, entre outros fatores que podem prejudicar o desempenho do
setor.

 
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.
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