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Vendas de imóveis no Brasil sobem 46,1%
no primeiro semestre
De acordo com o estudo divulgado pela CBIC e Senai Nacional, o Brasil registrou aumento
de 46,1% no número de unidades residenciais vendidas (apartamentos novos) no 1º
semestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação aos
primeiros três meses deste ano, as vendas de imóveis subiram 7,2% no 2º trimestre.
Os números apresentados no estudo, segundo a Abimci são positivos e direcionam o
mercado. “Os dados de unidades residenciais lançadas mostram um cenário positivo
porque a construção civil é o principal mercado consumidor dos produtos de madeira”,
afirma o superintendente da Abimci, Paulo Pupo.

Saiba mais

Norma técnica de
instalação e manutenção
de portas avança

Na última terça-feira (21), aconteceu a reunião
da Comissão de Estudos de Portas de
Madeira da ABNT/CE-12. O grupo formado
por fabricantes de portas e fornecedores da
cadeia produtiva, laboratórios e organismos
de certificação, avançou nas discussões da
parte 4 da norma que trata sobre a instalação
e manutenção de portas de madeira.
O texto da norma já está bem encaminhado
para conclusão e a expectativa é que os
últimos aspectos técnicos sejam finalizados
na próxima reunião, que deverá ocorrer no
mês de outubro.

Saiba mais

93º Enic acontece de 18 a
21 de outubro em formato
100% online
A CBIC lançou na última quinta-feira (16), o
93º Enic (Encontro Nacional da Indústria da
Construção). O evento, considerado um dos
principais eventos do setor na América Latina
acontecerá de 18 a 21 de outubro de forma
online e gratuita. No site do evento, já está
disponível a programação prévia e o link para
as inscrições.
Saiba mais

 ovo vídeo do PSQ-PME
N
traz o tema
sustentabilidade
Com o tema sustentabilidade, o vídeo
reforça as boas práticas adotadas pelo
segmento. Ele é destinado ao mercado
consumidor, valoriza o setor e,
consequentemente, os produtores de portas,
apresentando os diferenciais produtivos e o
impacto no dia a dia das pessoas.
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