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14º ConstruBusiness - Congresso Brasileiro da Construção – A
Indústria da Construção Acelerando a Retomada Brasileira Pós-
pandemia

O ConstruBusiness 2021 vai discutir os principais desafios e ações para
a recuperação econômica do Brasil após a pandemia, abordando temas
como infraestrutura, desenvolvimento urbano, segurança jurídica e
investimentos.

Inscreva-se gratuitamente e faça parte desse debate importante para o
país.

Setor da construção se reúne e levanta propostas para o
crescimento econômico

Temas que serão destaques no próximo Construbunisess, marcado
para 29/11, foram apresentados em reunião plenária do Departamento
da Indústria da Construção e Mineração (Deconcic) da Fiesp. Newton
Cavalieri, diretor titular adjunto do Deconcic, exaltou a importância do
evento, um dos principais fóruns de discussão de políticas públicas da
cadeia produtiva do setor. Leia mais no Observatório da Construção.

Transporte público é prioridade para MDR

O Conselho Superior da Indústria da Construção (Consic) da Fiesp
convidou o diretor do Departamento de Projetos de Mobilidade e
Serviços Urbanos (DEMOB) da Secretaria Nacional de Mobilidade e
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Grupo de Trabalho do Deconcic debate o impacto da atual crise
energética

Em reunião do Grupo de Trabalho de Segurança e Sistemas Prediais do
Deconcic, conduzida por Carlos Trombini, coordenador desse GT e
diretor do Departamento, foi debatida a atual crise energética mundial e
as particularidades do mercado livre de energia no Brasil. O Especialista
do Departamento de Infraestrutura da FIESP, Lucas Fernandes, realizou
uma apresentação sobre o tema, que se encontra disponível no
Observatório da Construção. Acesse aqui a apresentação

A Fiesp lançou a segunda edição do caderno “Pavimento de Vias
no Brasil”

Newton Cavalieri, diretor titular adjunto do Deconcic concedeu entrevista
ao FiespCast, onde explicou qual é a importância da infraestrutura
rodoviária para o desenvolvimento econômico do país, qual é a situação
da malha pavimentada no Brasil, as principais deficiências e pontos
críticos. Ouça a entrevista completa.

Faça aqui o download do caderno “Pavimento de Vias no Brasil”.

Desenvolvimento Regional e Urbano do MDR, Marcos Daniel de Souza
dos Santos, para falar sobre a atuação do órgão, em reunião conduzida
pelo vice-presidente do Consic, Newton José Cavalieri. Leia mais no
Observatório da Construção.

Análise setorial:

Construção paulista vê queda no nível atual de atividade, mas
aumenta otimismo para os próximos meses

Após meses de recuperação gradual na percepção do nível de atividade,
a indústria da construção paulista observou recuo no mês de setembro.
Em relação ao mês anterior, a queda foi mais branda, de 50,7 para 49,3
pontos. A comparação com a atividade usual, no entanto, caiu de 53,2
para 44,7 pontos. Leia mais no Observatório da Construção
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