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FGTS
Crédito para habitação, saneamento e infraestrutura
O FGTS deve fechar o ano com cerca de R$ 500 bilhões em ativos, segundo dados apresentados pelo
secretário executivo do Conselho Curador do FGTS, Bolivar Moura Neto, em reunião com representantes
do setor da construção, realizada na Fiesp. Ele declarou que grande parte dos financiamentos para
saneamento acaba não acontecendo por falta de capacidade das companhias estaduais para tomar os
empréstimos e que também não falta verba do FGTS para habitação e infraestrutura. Leia mais ►
BAIXE A APRESENTAÇÃO DO SECRETÁRIO

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Coprocessamento e a PL 2033/2015
A ABCP vai encaminhar um novo texto com as modificações necessárias para contemplação do
tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos ao Projeto de Lei - PL 2033/2015, que vetaria a
recuperação energética de resíduos sólidos urbanos. Esta foi a decisão da reunião realizada entre
representantes da ABCP, da CNI e o autor do projeto. Leia mais ►

MINISTRO DAS CIDADES
Ministério das Cidades terá interlocutor com entidades da construção
O ministro das Cidades, Bruno Araújo se reuniu com representantes da cadeia produtiva da construção. O
objetivo do encontro é recompor a relação de credibilidade da pasta com o setor privado e anunciar o
Cartão Reforma que entra em vigor este mês. A pedido do presidente da Fiesp, Paulo Skaf, Araújo
designará um interlocutor no ministério para a Fiesp e entidades ligadas à construção. Leia mais ►

CONSTRUBUSINESS
“Investir com Responsabilidade” é tema do 12º Construbusiness 2016
O Conselho Superior da Indústria da Construção da Fiesp (Consic) definiu que o assunto central do 12º
Congresso Brasileiro da Construção (Construbusiness 2016) será “Investir com responsabilidade”. O
Construbusiness é um dos principais fóruns de políticas públicas da cadeia produtiva da construção, que
apresenta diagnósticos, projeções, diretrizes e propostas para o aprimoramento do ambiente de negócios
e aumento da competitividade do setor. O evento acontecerá dia 21 de novembro, na Fiesp. Leia mais ►

FICEM
FICEM anuncia Roadmap da América Latina
Cerca de 80 profissionais de mais de 10 países participaram do 7º Fórum de Mudanças Climáticas e
Coprocessamento, promovido de 17 a 20 de outubro, em São Paulo, pela Federação Interamericana do
Cimento (Ficem), em parceria com a ABCP e o SNIC. O evento teve presença de representantes da
indústria, autoridades de entidades ambientais da América Latina e, sobretudo, do Brasil. Leia mais ►

PAVIMENTO DE CONCRETO
Começam as obras e os treinamentos para a construção da BR-381
As obras da BR-381, no trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares retomaram as atividades e a
previsão é que a etapa de construção do pavimento de concreto na duplicação comecem no inicio de
2017, totalizando 72 quilômetros de rodovia e um volume de 150 mil toneladas de cimento. Leia mais ►

NORMALIZAÇÃO
A Norma ABNT NBR 16475 Painéis de Parede de Concreto Pré-moldado acaba de ser criada. Após 4 anos de
estudos e o envolvimento de mais de 90 profissionais, uma reunião realizada na sede da ABCP encerrou os
trabalhos para normalização deste sistema construtivo. Leia mais ►
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