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EMBRAPII POLI USP
30 milhões para soluções ecoeficientes do setor
A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) é agora uma unidade credenciada
da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). Trata-se da primeira instituição de
pesquisa da rede Embrapii que atuará no setor da construção civil O primeiro foco de trabalho desta
unidade será o estudo do cimento e de produtos cimentícios. Serão R$ 30 milhões para realizar projetos
de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em parceria com empresas, diluindo assim os riscos da inovação
para o setor privado. Leia mais

ARQUITETO DO CONCRETO
Ruy Ohtake – Homenagem a ABCP e ao Concrete Show
Ruy Ohtake participou ativamente da 10º edição do Concrete Show. Além de marcar presença na
cerimônia de abertura, o arquiteto desenvolveu e assina o design de 500 esculturas denominadas
“CONCRETO Arte em Movimento”, produzidas em concreto de altíssimo desempenho especialmente
para homenagear a ABCP e marcar os 80 anos da Associação, juntamente com os 10 anos da Concrete
Show. Leia mais

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Relator tira Projeto de Lei que veta a incineração de resíduos da pauta
A votação da PL 2033, -- que veta a incineração de resíduos sólidos -- está temporariamente
suspensa na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) da Câmara dos
Deputados. A decisão é fruto do trabalho da ABCP que, com apoio da CNI, prestou esclarecimentos
técnicos sobre o coprocessamento para o relator do projeto, dep. Adilton Sachetti (PSB-MT). Leia mais

10º CONCRETE SHOW
Cerca de 25 mil profissionais visitaram a 10ª edição do Concrete Show que aconteceu de 24 a 26
agosto, em São Paulo. A crise econômica repercutiu no evento com uma área de exposição menor em
relação às edições anteriores. No entanto, a feira pode ser um termômetro para uma leve retomada.
Leia mais

PAVIMENTO DE CONCRETO
No próximo dia 12 de setembro, a construtora Setep dará início à pavimentação em concreto das
vias de acesso ao Porto de Imbituba, em Santa Catarina. Com a tecnologia de whitetopping, a obra terá
5,2 quilômetros de extensão, 10,5 metros de largura e um consumo médio de 14 mil metros cúbicos de
concreto. Para esta obra, a ABCP além de consultoria técnica está fornecendo uma máquina
pavimentadora.

CURTAS
Construbusiness - A ABCP fará mais uma vez a coordenação técnica do Construbusiness. O evento está marcado
para 21 de novembro, na sede da Fiesp.
Aditivos - A convite da MC-Bauchemie, o especialista em concreto da ABCP, Rubens Curti, estará de 2 a 9 de
setembro, na Alemanha, onde fará parte da comitiva técnica sobre aditivo, a MC- Fórum VIP.
Donwload - Já estão disponíveis para download todas as apresentações dos cursos e seminários que a ABCP
promoveu durante o Concrete Show. Acesse
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