Sede e Regionais

3 de outubro de 2016

Edição 03

3,8 BILHOES PARA FAIXA 1,5
Governo autoriza contratação de 40 mil moradias
O Governo Federal autorizou no último dia 29 de setembro, o início da contratação, ainda este ano, de 40 mil novas
moradias na Faixa 1,5 do programa Minha Casa, Minha Vida.
O governo destinará R$ 3,8 bilhões para a construção de habitações nesta faixa de renda. ► Leia mais.

21MIL DAS 40MIL SERÃO EM CONCRETO
Sistema de paredes de concreto representa 52% do MCMV
Das 40 mil unidades habitacionais anunciadas pelo Governo na Faixa 1,5, aproximadamente 21 mil serão edificadas no
sistema construtivo de paredes de concreto, segundo dados estimados pela ABCP, durante o Workshop de Formas do
Grupo Parede de Concreto, realizado no dia 29 de setembro.
Além destes lançamentos nesta nova linha de financiamento, a construtora MRV deve lançar com recursos do FGTS
(Faixa 2 e 3), 30 mil unidades em paredes de concreto, que correspondem a cerca de 240 mil toneladas de cimento.
A MRV é uma das empresas do Grupo Paredes de Concreto, que com ajuda da ABCP, aumentou de 25 para 70% o
seu share neste sistema construtivo. ► Leia mais.

MERCADO MAIS CONFIANTE
Sinais positivos de acordo com FGV
A confiança do empresário da construção civil voltou a subir em setembro e atingiu o maior nível em mais de um
ano, de acordo com a sondagem da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Após avançar 1,8 em agosto, o Índice de
Confiança da Construção (ICI) subiu 2,1 pontos em setembro. Essa é a terceira alta consecutiva e o maior patamar
desde junho de 2014.
A sondagem da FGV coletou informações de 700 empresas entre 1 e 22 de setembro. ►Acompanhe os
resultados.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E COPROCESSAMENTO
Brasil será palco do evento da Ficem, em outubro
De 17 a 20 de outubro, a Federação Interamericana do Cimento (Ficem), em parceria com a ABCP e o SNIC, promove
em São Paulo, o 7º Fórum de Mudanças Climáticas e Coprocessamento. ►Saiba mais

COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS NA CNI
ABCP leva coprocessamento aos Coema
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) promoveu no último dia 21 de setembro, o 2º Encontro do Conselho
Superior de Meio Ambiente que reuniu representantes de todos os conselhos estaduais (Coemas) das federações
de indústria. O coprocessamento e a contribuição da indústria de cimento foram temas da pauta e o foco da
apresentação do gerente de Relações Institucionais, Mario William.

CURTAS
Resíduos - Dia 3 de outubro, em Belo Horizonte, o Grupo de Trabalho do Conselho de Empresários de Meio
Ambiente da FIEMG esteve reunido para criar bases de discussão e posicionamento sobre gestão de resíduos e
consumo sustentável. Um dos temas da pauta foi a importação de resíduos sólidos perigosos de outros Estados.

Ibracon – O Instituto Brasileiro do Concreto (Ibracom) promove de 11 a 14 de outubro, em Belo Horizonte, o 58º
Congresso Brasileiro do Concreto.
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