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12º CONSTRUBUSINESS
Investir com Responsabilidade para retomar o crescimento
O Deconcic da Fiesp lançou e apresentou oficialmente ao Governo um estudo com as contribuições do
setor para a retomada do crescimento do País por meio da construção. Com o tema “Investir com
Responsabilidade”, a 12ª edição do Construbusiness, Congresso Brasileiro da Construção, reuniu mais
de 700 pessoas na sede da Fiesp, último dia 5 de dezembro

. ►Leia mais

200 ANOS DO CIMENTO
Unesco será sede de evento técnico do cimento
A Association Technique des Industries des Liants Hydrauliques (ATILH/França) promove de 5 a 8 de
junho na sede da Unesco em Paris, o Simpósio Científico Internacional “O Futuro do Cimento”, em
comemoração aos 200 anos das pesquisas de Louis Vicat que mais tarde evoluiriam para o que
conhecemos hoje como cimento Portland. ►Leia mais http://www.futureofcement2017.com/.

ABNT
Nona diretoria na ABNT
O gerente de Relações Institucionais da ABCP, Mário William Esper é o novo vice-presidente da
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Pedro Buzatto Costa seguirá na presidência da entidade. A
chapa foi eleita por unanimidade em eleição que aconteceu no último dia 6 de dezembro, em São Paulo.
A nova diretoria da ABNT assumirá no início de 2017, o mandato que será de 3 anos.

COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO
Homenagem e fechamento de ciclo
O Sinduscon/GO prestou uma homenagem a ABCP, durante a cerimônia de encerramento do 9º Ciclo da
Comunidade da Construção, realizado no dia 6 de dezembro. A homenagem marca os 80 Anos da ABCP
e também a parceria entre as entidades em prol do desenvolvimento da construção civil.►Leia mais

MERCADO
CARAVANA TÉCNICA DO PDE – De 6 a 14 de maio está mancada a Missão Colômbia, em que o
Programa de Desenvolvimento Empresarial (PDE), coordenado pela ABCP, liderará uma missão técnica
internacional de fabricantes de artefatos do Brasil que participarão de workshops e visitas a fábricas de
artefatos de concreto da cidade de Medellin.
PRÉ-FABRICADOS - Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) a pedido da Associação
Brasileira de Construção Industrializada do Concreto (Abcic) constatou que as empresas de estruturas
pré-moldadas de concreto devem continuar com produção em queda em 2016, pelo terceiro ano
consecutivo. Em 2015, o recuo foi de 12,7% em relação ao ano anterior. A projeção para 2017,
entretanto, é de que a atividade volte a crescer.

BOAS FESTAS
A ABCP informa que este é o último Curtas & Concretas de 2016. A veiculação deste boletim
será retomada na segunda quinzena de janeiro.
A ABCP e seus colaboradores desejam a todos Feliz Natal e um próspero 2017.►Cartão de
Natal
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