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MINHA CASA MINHA VIDA
Governo amplia faixas de renda do programa MCMV
O ministro das Cidades, Bruno Araújo anunciou no último dia 6 de fevereiro, a ampliação do Minha Casa, Minha
Vida, durante cerimônia no Palácio do Planalto comandada pelo presidente Michel Temer. A partir de agora,
poderão aderir ao programa habitacional do governo federal famílias com renda mensal de até R$ 9 mil. Além da
ampliação, o governo também anunciou o reajuste do valor da renda máxima para outras faixas do programa. O
principal objetivo do governo é gerar emprego e retomar uma agenda positiva por meio de inventivo à construção
civil. ►Leia mais

MINHA CASA MINHA VIDA 2
Quase 50% dos imóveis do MCMV tem problemas
Quase metade dos imóveis destinados ao público mais carente do Minha Casa Minha Vida, construídos
de 2011 a 2014, apresentam algum problema ou incompatibilidade em relação ao projeto. AQ auditoria
mostrou que quatro de cada dez empreendimentos não seguiram totalmente as especificações dos
projetos. ►Leia mais

NORMALIZAÇÃO
Painéis pré-fabricados de concreto tem norma específica
Os painéis pré-fabricados em concreto têm agora uma Norma Brasileira específica. Trata-se da
ABNT/NBR 16475, que será publicada este mês. ►Leia mais

COMUNIDADE DA CONSTRUÇÃO
Comunidade de Goiânia retoma com força atividades em 2017
A Comunidade da Construção de Goiânia iniciou no dia 2 de fevereiro o 10º ciclo de trabalhos com uma
visita técnica à sede do laboratório Carlos Campos. Este ano o polo de Goiânia completa 15 anos de
atividades. ►Leia mais

PANORAMA
Leve aumento no CUB de São Paulo
O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil em São Paulo aumentou 0,05% no mês de janeiro em
comparação a dezembro, de acordo com pesquisa no último dia 3 de fevereiro pelo Sindicato da Indústria
da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP).. ►Leia mais

CURTAS
CURSOS 2017 – A ABCP já preparou a sua agenda de curso e treinamentos do primeiro semestre de
2017. Para saber todas as datas e temas acesse o link. Em 2016, a ABCP ministrou 74 cursos cerca de
300 profissionais.
MINERAÇÃO- O setor de mineração brasileiro teve um superávit comercial de US$ 18,1 bilhões,
resultado das exportações de US$ 36,6 bilhões e importações de US$ 18,5 bilhões em bens minerais em
2016.
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