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RETOMADA DA HABITAÇÃO
Secretária nacional da Habitação mostra ações 2016 e 2017
A secretária nacional de Habitação, Maria Henriqueta esteve reunida na Fiesp com representantes da cadeia
produtiva da construção onde apresentou os investimentos do Ministério das Cidades para o segmento habitacional.
A meta este ano é viabilizar a contratação de 40 mil unidades na faixa 1,5 do Programa Minha Casa, Minha Vida
(MCMV). Já para 2017, o orçamento do MCMV vai ganhar investimento de R$ 7 bilhões, e possivelmente novas
linhas de crédito já solicitadas ao Fundo Curador do FGTS. Leia mais e veja a apresentação da secretária

CRESCIMENTO DA INFRAESTRUTURA
34 projetos e 30 bilhões para infraestrutura
O governo Michel Temer anunciou nesta no último dia 13 de setembro, a concessão ou venda de 34 projetos nas áreas
de energia, aeroportos, rodovias, portos, ferrovias e mineração. O BNDES e o fundo de investimentos do FGTS (FIFGTS) entrarão com R$ 30 bilhões para ajudar no financiamento do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).
Leia mais e conheças as obras.

NR 12
Impasse entre setor de cimento e a norma está próximo da solução
O impasse entre a atividade industrial do setor de cimento e o texto da Norma NR12 pode estar próximo de ser
resolvido. Representando o setor, a CNI vai encaminhar as sugestões à próxima reunião mensal da comissão
tripartite do Ministério do Trabalho para que complementem e alterem alguns itens do texto atual. Leia mais e veja
as Alterações Propostas pelas Indústrias

RESÍDUOS MG
Proposta para entrada de resíduos de outros Estados
A Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM/MG) e Superintendência Regional de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SUPRAM/MG) estão elaborando uma proposta de Deliberação Normativa (DN) para
regulamentar as questões relacionadas à entrada de resíduos provenientes de outros estados na Política Estadual
de Resíduos Sólidos de Minas Gerais. Leia mais.

UNIVERSIDADES
ABCP leva sistemas construtivos a curso de extensão da FAU – Mackenzie
Pelo terceiro ano consecutivo, a ABCP participa do curso de extensão para alunos de Arquitetura
da FAU-Mackenzie e apresenta aos futuros arquitetos os sistemas construtivos à base de
cimento. Leia mais.
CURTAS
Pavimento de Concreto - O Contorno Norte de Cuiabá -Várzea Grande na BR 163/364 esta definido com
pavimento de concreto. Serão duas pistas de 11 metros, com 52 km de extensão. A SINFRA MT prepara o projeto
de engenharia para licitação.

Prefeituras – A ABCP ajudou a promover o seminário “Ruas do Futuro” que reuniu em Pelotas, engenheiros e
arquitetos, além de diversos representantes das prefeituras da região para debater soluções em acessibilidade e
urbanização, e apresentar soluções em sistemas construtivos à base de cimento.
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