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COPROCESSAMENTO EM MG
ABCP solicita nota técnica a FEAM
Foi aprovada em reunião da Câmara Normativa e Recursal do COPAM/MG a Deliberação Normativa para
regulamentação do artigo 12 da Lei nº 13.796, que trata da proibição de recebimento de resíduos
perigosos no Estado de Minas Gerais. No entanto, a setor solicitou que seja inserida uma nota técnica
para que posteriormente não haja problemas de interpretação e, consequentes restrições a qualquer

.

outro resíduo perigoso de outros estados Leia mais ►

COP 22
Rede Clima e a COP 22
A Confederação Nacional da Indústria, CNI reuniu representantes do Governo e da Indústria, em torno de
sua iniciativa denominada Rede Clima CNI, para discutir os preparativos para a COP 22 e as iniciativas
governamentais brasileiras para a implementação do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. A
ABCP representa a indústria do cimento, na iniciativa Rede Clima CNI. O Acordo de Paris foi ratificado
pelo Brasil e entrou em vigor no último dia 4 de novembro. Leia mais ►

INFRAESTRUTURA
Cooperação técnica na Secretaria de Desenvolvimento do Paraná
A ABCP acaba de firmar um convênio de cooperação técnica com a agência de fomento ligada à
Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná (ParanáCidade), para ministrar dois treinamentos em
novembro sobre a tecnologia dos pavimentos de concreto, além de promover o Seminário Ruas do
Futuro, no dia 5 de dezembro, em Curitiba.. Leia mais ►

UNIVERSIDADE
ABCP encerra terceira edição do Curso de Extensão da FAU Mackenzie
Chegou ao fim o curso de extensão Arquitetura & Construção. Materiais, Produtos e Aplicações, ministrado por cinco
associações do setor da construção para 57 alunos de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU
Mack). ►Leia mais

CARTÃO REFORMA
Para movimentar a economia e amenizar o déficit qualitativo
O presidente da República, Michel Temer, assinou no dia 9 de novembro, em cerimônia no Palácio do
Planalto, uma Medida Provisória que cria o Cartão Reforma. O programa é voltado a famílias com renda
mensal de até R$ 1,8 mil e vai disponibilizar até R$ 500 milhões. ►Entenda o programa

MERCADO
POUPANÇA - De Abecip os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo entre janeiro e setembro deste ano, somaram R$ 33,6 bilhões. ►Leia mais
FGTS - O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS) aprovou em outubro passado,
os Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico do FGTS para 2017, num total de R$ 87 bilhões, e o
Orçamento Plurianual do Fundo para o período de 2018 a 2020, de R$ 81,5 bilhões em 2018, R$ 81,75 bilhões em
2019 e R$ 80,75 bilhões em 2020.
HABITAÇÃO - A Caixa Econômica Federal tem R$ 26 bilhões para investir em habitação, até o final deste ano, em
todo o Brasil. O anúncio foi feito, dia 21 de novembro, em Brasília, pelo vice-presidente de Habitação da Caixa,
Nelson Antonio de Souza.
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