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Secretário de Habitação do MDR apresenta novas perspectivas do
Programa Casa Verde e Amarela
 
A diretoria do Deconcic da Fiesp realizou reunião plenária para
apresentar as mudanças e as perspectivas do Programa Casa Verde e
Amarela (CVA).  O encontro virtual, teve como convidado o secretário
Nacional de Habitação do Ministério de Desenvolvimento Regional
(MDR), Alfredo Eduardo dos Santos, para dividir os avanços e as ações
da Secretaria. Leia mais no Observatório da Construção.

 

Setor de mineração se reúne para atualizar agenda dessa cadeia
produtiva
 
A divisão da Cadeia Produtiva da Mineração do Deconcic, se reuniu para
apresentar atualizações sobre o setor no estado de São Paulo, em
encontro na Fiesp, com representantes da Agência Nacional de
Mineração (ANM). Leia mais no Observatório da Construção.

 
É preciso se criar normas para a redução do déficit da habitação no
país
 
O Conselho Superior da Indústria da Construção (Consic) da Fiesp
apresentou as ações da Frente Parlamentar mista de logística e
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Deconcic reúne seu GT para debater questões relacionadas à
segurança em edificações
 
Em reunião do Grupo de Trabalho de Segurança e Sistemas Prediais do
Deconcic, conduzida por Carlos Trombini, coordenador deste GT e
diretor do departamento, foi apresentada a proposta de revisão do Guia
da Edificação Segura, que será lançada, juntamente, com a campanha
para conscientização da sociedade sobre segurança em edificações.
Também foi apresentado o Programa Elas na Indústria, pela diretora
titular do Comitê de Responsabilidade Social (Cores) da Fiesp, Grácia
Fragalá.

infraestrutura de interesse para a Indústria da Construção. Leia mais no
Observatório da Construção.

Análises setoriais:
 

PIB da cadeia produtiva da construção recua 5,7% no 1º semestre
 
Apesar de crescimento na indústria e comércio de materiais de
construção e no setor de máquinas e equipamentos, resultado foi
afetado pela queda na produção das construtoras. Leia mais no
Observatório da Construção
 
 
 
Setor de serviços auxiliares da construção segue em recuperação e
pode encerrar o ano com mais de 1 milhão de pessoas ocupadas
 
O segmento, que abrange os sistemas prediais e as obras de
acabamento, tem projeção de crescimento do PIB de 6,8% em 2021. O
número médio de pessoas ocupadas em 2020 apresentou crescimento
de 6,4% em relação ao ano anterior e para 2021, a tendência é de
crescimento, devendo alcançar 1,012 milhão de pessoas ocupadas. Leia
mais no Observatório da Construção
 
 
 
Avaliação da evolução das despesas públicas federais com
investimento no 1° semestre de 2021
 
Análise detalha a evolução dos investimentos públicos entre 2010 e
2020, com destaque para os resultados do 1º semestre de 2021, que de
acordo com dados da STN, o Investimento Público do Orçamento Geral
da União (OGU) atingiu R$ 16,917 bilhões, em valores correntes. Em
termos reais e como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), esse é o
menor valor registrado desde 2010. Leia mais no Observatório da
Construção

Informe:
 

O Senado Federal, aprovou no dia 30/09, do PL 2015/2021 que
incentiva a implementação de sistema de geração de energia solar
distribuída. O PL permite a inclusão desse sistema no financiamento
imobiliário para moradia, no âmbito do SFH (Sistema Financeiro da
Habitação). O Projeto segue agora para análise na Câmara dos
Deputados.
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