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CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS
ABCP e parceiros apresentam Soluções para Cidades no 61º CEM
Acontece em Campos de Jordão, SP, no período de 24 a 28 de abril o 61º CEM, Congresso Estadual de
Municípios, com a presença do Prefeito João Dória, do Governador Geraldo Alckmin e o Presidente
Michel Temer. A ABCP, junto com parceiros, participa mais uma vez desta edição, apresentando soluções
e tecnologias em sistemas à base de cimento para os prefeitos e secretários municipais de obras, que
participam ativa e intensamente do evento. ►Leia mais

MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas
Será realizada em 25 de abril em Brasília, a reunião de instalação da Câmara Temática da Indústria no
âmbito do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. A Câmara Técnica objetiva entregar até o final do
ano, documentos definindo as estratégias de implementação da Contribuição Nacionalmente Determinada
(NDC brasileira) assumida no acordo de Paris. A ABCP e o SNIC estão representando o setor nas
discussões da Câmara.

PPI, PROGRAMA DE PARCERIAS E INVESTIMENTOS
Secretário apresenta em detalhes o Programa PPI
O secretário de Articulação para Investimentos e Parcerias do Programa de Parcerias de Investimentos
(PPI), Marcelo Allain, tomou parte da reunião plenária do Departamento da Indústria da Construção,
Deconcic da Fiesp, que aconteceu em março, detalhando o Programa e destacando que a motivação
para sua criação foi o desafio de passar pela maior recessão que o Brasil já enfrentou.
►Leia mais
►Veja a lista de projetos da PPI
►Veja a apresentação do secretário

MINERAÇÃO
Secretário detalha propostas para o setor mineral
Vicente Lôbo, secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGTM) do Ministério de Minas
e Energia, participou da reunião plenária do Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração (Comin) da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, que aconteceu em março, detalhando as
propostas para o setor, quando acompanhou o lançamento da publicação “A Indústria Mineral Paulista”.
►Leia mais

CAPACITAÇÃO
ABCP capacita moradores a construir calçadas em projeto da PMSP
O prefeito da cidade de São Paulo, João Dória lançou no dia 9 de abril, o piloto do projeto Calçada Nova
– Mutirão Mário Covas que por meio de parceria com a iniciativa privada e cooperação técnica da ABCP
(Associação Brasileira de Cimento Portland), capacita moradores a construir e consertar calçadas.
►Leia mais

MOBILIDADE URBANA
Secretário diz que o foco está na gestão de projetos
O secretário Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, José Roberto Generoso,
participou da reunião plenária do Departamento da Indústria da Construção (Deconcic) da Fiesp,
realizada no dia 10 de abril, destacando que tem focado na gestão e na discussão das dificuldades com
estados e municípios para a retomada de projetos. ►Leia mais
Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP
Av. Torres de Oliveira, 76 | Jaguaré | São Paulo/SP | CEP 05347-902 | www.abcp.org.br

Clique para imprimir

