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CONSTRUÇÃO CIVIL EM ALTA
No próximo dia 23 de agosto às 11 horas no São Paulo Expo na cidade de São Paulo, SP estendendo-se até o dia 25 de agosto - tem início a 11a edição da feira de negócios Concrete
Show South América 2017. Principal evento da construção civil em concreto da América Latina,
o Concrete Show assumiu importante papel por alavancar o estudo e emprego de soluções e
tecnologias construtivas à base de cimento da mais alta qualidade e competitividade em um País
hegemonicamente edificado em concreto. A feira reunirá 116 empresas expositoras, com mais
de 350 marcas – entre nacionais e internacionais – em cerca de 18 mil m2 , numa ampla e
qualificada apresentação dos últimos lançamentos em produtos, serviços, tecnologias e
soluções para a cadeia produtiva da construção que emprega o cimento e o concreto. A ABCP
marca presença com seu estande Concrespaço. ►Leia mais
FUNDING PARA CONSTRUÇÃO
Representantes do FGTS, CAIXA e ABRAINC (Associação das Incorporadoras Imobiliárias)
estiveram reunidos no ultimo dia 14 de agosto no Departamento da Industria da Construção,
DECONCIC da FIESP para discutir alternativas de funding para a cadeia produtiva da
construção. Letra imobiliária Garantida (LIG), criada em 2015 e que se encontra em fase de
regulamentação pelo Banco Central, é apontada como um mecanismo de captação promissor,
diante de um possível cenário de escassez de recursos para o setor. A ABCP faz parte da
Diretoria do Deconcic. ►Leia mais
ENERGIA FOTOVOLTAICA NO PROGRAMA MCMV
O Ministério das Cidades deverá assinar, ainda em agosto, uma portaria para regulamentar o
sistema de geração de energia solar fotovoltaica em habitações do Programa Minha Casa Minha
Vida, do governo federal, anunciou o ministro Bruno Araújo, na quinta-feira (10 de agosto),
durante encontro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). ►Leia mais
INFRAESTRUTURA
PAVIMENTO DE CONCRETO
A duplicação da BR 163, entre as cidades de Cascavel e o Distrito de Marmelândia, no Oeste do
estado do Paraná, está sendo executada em concreto, que pavimentará os 75 km dessa
duplicação. Desde 2007, a construtora responsável pela obra discute e solicita o apoio da ABCP
para o emprego do pavimento de concreto e de sua execução, em obras do Governo Federal
sob sua responsabilidade, de modo a garantir a qualidade da obra.
►Leia mais
►Veja matéria Revista FIEP
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