
Quinta edição virtual do Painel RBS Notícias
discute construção civil

 

GAÚCHA ZH / PORTO ALEGRE / RS - ECONOMIA. Qua, 7 de Julho de 2021
SINDUSCON - RS

O impacto da pandemia na construção civil e o
desenvolvimento do setor no Rio Grande do Sul é o
tema da quinta edição virtual do Painel RBS Notícias,
que acontece nesta quinta-feira (8). Os desafios
enfrentados no segmento, os reflexos nos processos
produtivos, a escassez de insumos e a mudança que a
pandemia trouxe no perfil da compra de imóveis serão
alguns dos tópicos debatidos no evento, que será
transmitido pelo G1 RS neste link , a partir das 15h.

Com mediação do jornalista Elói Zorzetto, o Painel
recebe especialistas da área. Participam da conversa
Aquiles Dal Molin Junior, presidente do Sindicato da
Indústria da Construção Civil do RS; Alberto Ajzental,
coordenador do curso de Desenvolvimento de
Negócios Imobiliários da FGV EESP - Escola de
Economia de São Paulo; Antônio Roso, empresário do
setor da construção civil; e Moacyr Schukster,
presidente do Sindicato da Habitação do RS.

Assim como nas edições anteriores, o público poderá
interagir pelo WhatsApp (51) 99388-5555 e pelas
redes  soc ia is  da  RBS TV com a  hash tag
#Pa ine lRBSNot ic ias .

Esta é a quinta edição do Painel RBS Notícias em
2021. Desde fevereiro, a iniciativa já levou ao público
debates sobre agronegócio, comércio, indústria e
vacinação. Os eventos anteriores ainda podem ser
conferidos pelo público, na página do G1 RS onde é
feita a transmissão dos painéis .

Site:

https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2021/0
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A construção civil foi um dos poucos setores
que seguiram em alta na pandemia

 

RBS TV / AF. GLOBO / RS - RBS NOTÍCIAS. Qui, 8 de Julho de 2021
ASSUNTO DE INTERESSE

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/08/RBSTVAFGLOB

ORS-19.14.15-19.19.34-1625789993.mp4
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Setor da construção civil: economia
 

RBS TV / AF. GLOBO / RS - JORNAL DO ALMOÇO. Qui, 8 de Julho de 2021
ASSUNTO DE INTERESSE

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/video/2021/07/08/RBSTVAFGLOB

ORS-11.56.56-11.57.51-1625760207.mp4
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Painel avalia reflexos da pandemia na
construção

 

ZERO HORA / RS - NOTÍCIAS - pág.: 15. Qui, 8 de Julho de 2021
SINDUSCON - RS

O impacto da pandemia na construção civil e o
desenvolvimento do setor no Rio Grande do Sul são o
tema da quinta edição virtual do Painel RBS Notícias,
que ocorre hoje. Os desafios enfrentados no
segmento, os reflexos nos processos produtivos, a
escassez de insumos e a mudança que a crise
sanitária trouxe no perfil da compra de imóveis serão
alguns dos tópicos debatidos no evento, que será
transmitido pelo G1 RS, a partir das 15h.

Com mediação do jornalista Elói Zorzetto, o painel
recebe especialistas da área. Participam da conversa
Aquiles Dal Molin Junior, presidente do Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Estado, Alberto
Ajzental, coordenador do curso de Desenvolvimento
de Negócios Imobiliários da FGV EESP - Escola de
Economia de São Paulo, Antônio Roso, empresário do
setor da construção civil, e Moacyr Schukster,
presidente do Sindicato da Habitação do Rio Grande
do Sul.

Interação

Assim como nas edições anteriores, o público poderá
interagir pelo WhatsApp (51) 99388-5555 e pelas
redes  soc ia is  da  RBS TV com a  hash tag
#Pa ine lRBSNot ic ias .

Desde fevereiro, a iniciativa já levou ao público
debates sobre agronegócio, comércio, indústria e
vacinação. Os eventos anteriores ainda podem ser
conferidos pelo público, na página do G1 RS, onde é
feita a transmissão dos painéis.

Site: https://flipzh.clicrbs.com.br/jornal-

digital/pub/gruporbs/#page/1
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Quinta edição virtual do Painel RBS Notícias
discute Construção Civil

 

COLETIVA.NET / PORTO ALEGRE / RS - NOTÍCIAS. Qui, 8 de Julho de 2021
SINDUSCON - RS

A quinta edição virtual do Painel RBS Notícias, que
acontece nesta quinta-feira, 8, discutirá sobre o
impacto da pandemia na Construção Civil e o
desenvolvimento do setor no Rio Grande do Sul. Os
desafios enfrentados no segmento, a falta de insumos,
os reflexos nos processos produtivos e a mudança que
a pandemia trouxe no perfil da compra de imóveis
serão alguns dos tópicos debatidos no Painel, que
será transmitido pelo G1 RS, a partir das 15h.

Com apresentação do jornalista Elói Zorzetto , o
evento receberá especialistas da área como Alberto
Ajzental, coordenador do curso de Desenvolvimento
de Negócios Imobiliários da FGV EESP - Escola de
Economia de São Paulo; Antônio Roso, empresário do
setor da construção civil; Aquiles Dal Molin Junior,
presidente do Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Rio Grande do Sul e Moacyr Schukster,
presidente do Sindicato da Habitação do Rio Grande
do Sul.

Esta será a quinta edição do Painel RBS Notícias
neste ano. Desde fevereiro, a iniciativa já levou ao
público debates sobre Agronegócio, Comércio,
Indústria e Vacinação. Os eventos anteriores ainda
podem ser conferidos pelo público, na página do G1
RS, onde é feita a transmissão dos bate-papos. Assim
como nas edições passadas haverá a possibilidade de
interagir pelo WhatsApp (51) 99388-5555 e pelas
redes  soc ia is  da  RBS TV com a  hash tag
#Pa ine lRBSNot ic ias .

Site: http://coletiva.net/noticias/quinta-edicao-virtual-do-

painel-rbs-noticias-discute-construcao-civil,399360.jhtml
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Especialistas já observam recuperação do
mercado da construção civil após impacto da

pandemia
 

GAÚCHA ZH / PORTO ALEGRE / RS - ECONOMIA. Qui, 8 de Julho de 2021
SINDUSCON - RS

Em debate realizado nesta quinta-feira (8), no Painel
RBS Notícias, convidados avaliaram o impacto da
pandemia na construção civil assim como os
desafios do setor no Estado. Entre os assuntos
destacados, estiveram a escassez de insumos ,
reflexos na cadeia produtiva e a modificação que a
crise sanitária causou no perfil de aquisição de
imóveis.

O evento foi mediado pelo jornalista Elói Zorzetto, com
transmissão pelo G1 RS, e teve a participação de
Aquiles Dal Molin Junior, presidente do Sindicato da
Indústria da Construção Civil (Sinduscon-RS),
A lber to  A jzenta l ,  coordenador  do curso de
Desenvolvimento de Negócios Imobiliários da Escola
de Economia de São Paulo (FGV EESP), Antônio
Roso, empresário do setor da construção civil, e
Moacyr Schukster, presidente do Sindicato da
Habitação (Secovi-RS).

O dirigente do Sinduscon-RS avaliou que o mercado
registrou "recuperação em V", em meio a adoção de
protocolos de segurança nas obras.

- As pessoas ficaram muito tempo em sua moradia e
perceberam a necessidade de melhorar sua qualidade
de vida, alterando a moradia para condições melhores
- disse.

Schukster comentou que a venda de imóveis em Porto
Alegre, em junho, foi de 3,1 mil, indicando a retomada
à normalidade. Ele explicou que a média mensal
costumava ser entre 3 mil e 3,1 mil.

- Desde julho e agosto de 2020 até o final do ano,
tivemos um crescente, e dezembro foi um ano muito
bom para vendas - detalhou o presidente do Secovi-
RS.

Já o preço dos insumos, especialmente aço, alumínio
e cobre, causa preocupação. Ajzental lembrou que a
China comprou alto volume para retomar a produção
assim como repor estoques. Mas, por enquanto, os
preços pararam de subir, acrescentou.

- É provável que a gente tenha atingido os patamares
das commodities em dólar, é provável que não venha

a subir mais. Estabiliza ou estabiliza e cai, aço e
alumínio - afirmou.

Com atuação no norte do Estado, Roso apontou
também os impactos do desequilíbrio no preço dos
insumos no mercado:

- Houve um crescimento muito rápido em 2019 e 2020.
Com a pandemia, houve um impacto muito grande
para o empreendedor da construção civil.

Site:

https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2021/0

7/especialistas-ja-observam-recuperacao-do-mercado-
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Especialistas debatem mercado da
construção

 

ZERO HORA / RS - NOTÍCIAS - pág.: 09. Sex, 9 de Julho de 2021
SINDUSCON - RS

Em debate realizado ontem no Painel RBS Notícias,
convidados avaliaram o impacto da pandemia na
construção civil assim como os desafios do setor no
Estado. Entre os assuntos destacados estiveram a
escassez de insumos, reflexos na cadeia produtiva e a
modificação que a crise sanitária causou no perfil de
aquisição de imóveis.

O evento foi mediado pelo jornalista Elói Zorzetto, com
transmissão pelo G1 RS.

Presidente do Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Estado, Aquiles Dal Molin Junior avaliou que o
mercado registrou "recuperação em V":

- As pessoas ficaram muito tempo em sua moradia e
perceberam a necessidade de melhorar sua qualidade
de vida, alterando a moradia para condições melhores.

Moacyr Schukster, presidente do Sindicato da
Habitação do RS, comentou que a venda de imóveis
em Porto Alegre, em junho, foi de 3,1 mil, indicando a
retomada à normalidade. Ele explicou que a média
mensal costumava ser entre 3 mil e 3,1 mil:

- Desde julho e agosto de 2020 até o final do ano,
tivemos um crescente e dezembro foi um ano muito
bom para vendas.

Já o preço dos insumos, especialmente aço, alumínio
e cobre, causa preocupação. Alberto Ajzental,
coordenador do curso de Desenvolvimento de
Negócios Imobiliários da FGV EESP, lembrou que a
China comprou alto volume para retomar a produção
assim como repor estoques. Mas, por enquanto, os
preços pararam de subir, acrescentou.

- Estabiliza ou estabiliza e cai, aço e alumínio -
afirmou.

Com atuação no norte do Estado, o empresário
Antonio Roso apontou também os impactos do
desequilíbrio no preço dos insumos da construção no
mercado:

- Com a pandemia, houve um impacto muito grande
para o empreendedor da construção civil

Site: https://flipzh.clicrbs.com.br/jornal-

digital/pub/gruporbs/?numero=2022004#page/1
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