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O governo de São Paulo deverá lançar nas próximas semanas
licitação para a duplicação da SP-55, no litoral norte, no trecho
entre Santos e a divisa do estado com o Rio de Janeiro, perto de
Paraty. Além da duplicação deverão ser construídos tuneis,
acostamentos, viadutos e passarelas. Os recursos para a obra  virão
de financiamento privado, com garantia do Banco Mundial, que o
governador Geraldo Alckmin assinou em Nova York.

ESTADUAL

Governo de SP planeja licitação para
duplicação de rodovia no litoral

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano), empresa do governo de SP, está planejando transformar
um bairro da cidade de Cubatão numa região sustentável. O bairro
Cota 200 receberá soluções de sustentabilidade provenientes de
um acordo de cooperação assinado entre a companhia e o 
Advancity, polo de tecnologia francês especializado em ecologia
urbana.

ESTADUAL

Cubatão deverá ter bairro sustentável
com tecnologia francesa 

O prefeito de Joinville, Udo
Döhler, anunciou que deverá
iniciar as obras de ampliação
da Arena Joinville no início do
ano que vem. Na primeira
etapa das obras, serão
instaladas 1605 cadeiras e uma
nova estrutura será erguida
sobre o fosso que hoje separa
as arquibancadas do gramado.
A prefeitura deve publicar o
edital de licitação ainda em
2014. Os recursos são da
prefeitura como contrapartida
dos investimentos prometidos
pelos governos federal e
estadual.

MUNICIPAL

Obras de reforma
da Arena Joinville
deve ter início
em 2015

O Senado aprovou o projeto
que obriga órgãos dos
governos federal, estaduais e
municipais a divulgarem em
seus sites oficiais na internet
informações sobre obras que
estejam em andamento. 
Deverão ser publicados
cronogramas de execução,
pagamentos, prazos e preços,
além de detalhes sobre o
andamento da obra. A regra
também vale para empresas
contratadas pelo órgão público,
menos aquelas que se 
enquadrarem em contratos de
baixo custo.

CONGRESSO

Senado aprova
projeto pela
transparência
em obras
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A Bahia é o estado que vai concentrar a maior parte dos parques
de energia eólica e solar a serem instalados no país, a partir de
2015. O resultado do último leilão da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) indica que dos 62 projetos vencedores,
30 serão instalados em solo baiano (14 solares e 16 eólicos). Os
projetos terão investimentos de R$ 3,4 bilhões e juntos, serão
responsáveis pela geração de 773,1 MW. 

OBRAS

Bahia receberá investimentos de
R$ 3,4 bi em parques eólicos 

A Eletrosul arrematou o principal lote do leilão de transmissão
004/2014 da Agência Nacional de Energia Elétrica realizado no
último dia 18. A empresa conquistou integralmente o lote A que
compreende empreendimentos no Rio Grande do Sul de 2,1 mil
quilômetros de linhas de transmissão, oito subestações e
ampliação de 13 unidades existentes. O investimento total previsto
é de R$ 3,1 bilhões e a RAP de R$ 336 milhões.

EMPRESAS

Eletrosul conquista maior lote de
transmissão em leilão da Aneel

O Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) aprovou
financiamento para dois
projetos eólicos na região
Nordeste, no valor total de
R$ 422,3 milhões. Os recursos
serão destinados à construção
do parque Morro dos Ventos II,
nos municípios de João
Câmara e Parazinho (RN), e a
seis parques no Piauí,
denominados Complexo Eólico
Chapada do Piauí II. Juntas as
usinas terão capacidade de
geração de 201,56 MW.

OBRAS

BNDES aprova
R$ 422 milhões
para novos
projetos eólicos

A Vigor Alimentos irá
implantar uma nova fábrica de
lácteos em Barra do Piraí, no
Rio de Janeiro. A fábrica será
instalada em um local
adquirido da BRF que estava
inacabado. A empresa deverá
concluir as obras e expandir a
planta. A empresa anunciou
planos de investir R$ 150
milhões na unidade e na
construção de um novo centro
de distribuição nos próximos
cinco anos. A previsão é que a
nova planta processe cerca de 6
milhões de litros por mês. 

OBRAS

Vigor irá
implantar nova
fábrica em Barra
do Piraí (RJ)
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Segundo levantamento divulgado pela Associação Brasileira da
Indústria de Materiais de Construção (Abramat)  as vendas
internas da indústria de materiais de construção caíram 8,9% em
outubro ante o mesmo mês de 2013. Na comparação com
setembro, houve leve alta de 0,1%. Em outubro do ano passado as
vendas de materiais básicos tiveram queda de 11,3%. Já as vendas
de itens de acabamento caíram 5,5% na comparação anual.

ECONOMIA

Venda de materiais de construção caiu
8,9% em outubro, diz Abramat

De acordo com dados
divulgados, o BNDES
(Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social) desembolsou, entre
os meses de janeiro e setembro
deste ano, R$ 47,5 bilhões para
financiar obras de
infraestrutura, o equivalente a
um crescimento de 13% em
relação ao mesmo período de
2013. Ainda segundo o banco,
considerando todos os
empréstimos, incluindo os de
infra, foram desembolsados R$
129,7 bilhões até setembro.

INFRAESTRUTURA

BNDES deve
gastar 13% mais
com obras de infra
em 2014

O IBGE divulgou
recentemente o mapa mural
"Logística dos Transporte no
Brasil" e apontou que a 
distribuição de ferrovias e
hidrovias é bem reduzida no
País. Segundo a Confederação
Nacional de Transportes
(CNT), 61,1% de toda a carga
transportada no Brasil em 2009
usou o modal rodoviário, 
enquanto 21% passaram por
ferrovias, outros 14% pelas
hidrovias e terminais portuários
fluviais e marítimos e apenas
0,4% por via aérea.

INFRAESTRUTURA

Faltam ferrovias
e hidrovias no
país, segundo
IBGE

De acordo com dados disponíveis do Banco Central, as taxas de
juros cobradas no crédito imobiliário subiram em 2014. No nono
mês do ano ( dado mais recente ) os juros cobrados em operações
de crédito imobiliário com taxas reguladas ficaram em 8,7% ao
ano. No mesmo mês do ano passado, as taxas cobradas estavam
em 7,6%, tendo fechado o ano em 7,9%. Em julho deste ano,
chegaram a bater 8,9%.

IMÓVEIS

Taxas de juros cobradas no crédito
imobiliário subiram em 2014
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FASE ESTRUTURAL  

Garcez 
Engenharia 
avança com 
Residencial em 
Salvador 
Informações 
Garcez Engenharia 
CJ  C. Incorporadora 
Expresso 2222 
Salvador-BA 
Mercado imobiliário 
Área total: 9.630 m² 
Entrega: junho de 2016 

 

Novidade 
As obras do Residencial 
avançam em etapa estrutural 
na Avenida Oceânica, na 
Barra. A expectativa é de 
entrega em junho de 2016. 

4 
Novidades   

de 
Obras em Execução  

 

16 
Shopping centers no estado 

do RJ 
Nesta semana 
no sistema da 

Rede de Obras  

FASE PLANEJAMENTO  

Razão Engenharia 
planeja iniciar 
Plaza Shopping 
em São Gonçalo 
Informações 
ABL Shopping 
Razão Engenharia 
São Gonçalo-RJ 
Edificações 
Shopping Center 
R$ 100.000.000 
Previsão: 2015 

 

Novidade 
A obra, a cargo da Razão 
Engenharia, está em fase de 
planejamento. A estimativa é 
de início em janeiro do 
próximo ano. 

 

FASE FINAL  

Fábrica da 
Caramuru, a 
cargo da IAM, em  
Ipameri, chega à 
fase final 
Informações 
Caramuru Alimentos 
IAM Engenharia 
Ipameri-GO 
Indústria 
Alimentos 
R$ 100.000.000 
Conclusão: 2015 

 

Novidade 
A obra, tocada pela Iam 
Engenharia, chega à  
fase final e o planejamento  
é para conclusão em  
janeiro de 2015. 

FASE INICIAL  

Consórcio CST inicia as obras dos 
lotes 2 e 4 do Expresso Linha 13 
Informações 
Governo de SP / Estado de SP / Consbem/TIISA 
Serveng-Cilvisan Transportes / Ferrovia / R$ 425.000.000 
Novidade 
A obra, em etapa inicial, é tocada pelo Consórcio CST formado 
pela Consbem, Serveng-Cilvisan e TIISA.O cronograma prevê 
conclusão em 2016.  
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4 
Novidades   

de 
Obras a Executar  

  

43 
Centros de Detenção na 

Região Sudeste  
Nesta semana 
no sistema da 

ConVisão  

EDIFICAÇÃO  PÚBLICA  

IFMT publica 
edital para Centro 
educacional em 
Primavera do 
Leste 
Informações 
IFMT 
Primavera do Leste-MT 
Edificações 
Centro Educacional 
Investimento baixo 
Aviso de licitação 
Abertura: 19 de dezembro 

 

Novidade 

A concorrência  tem abertura 
prevista para 19 de dezembro.  
O cronograma prevê evolução 
a partir de abril, com 480 dias 
de obras. 

INFRAESTRUTURA 

CMO tenciona aplicar R$ 600 milhões  
em estaleiro de Santa Catarina 
Informações 
CMO Construções / São Francisco do Sul-SC / Transportes / 
Porto / R$ 600.000.000 / Fase de estudo / Previsão: 2015 
Novidade 
O empreendimento está em estudo de viabilidade e o cronograma 
prevê evolução a partir de 2015, com 12 meses de obras. 

INDÚSTRIA 

Jereissati 
aguarda licença 
para moinho  
no Porto de 
Suape 
Informações 
Grupo Jereissati 
Cabo de Santo Agostinho-PE 
Industria 
Alimentos 
Fase de licenciamento 
R$ 200.000.000 
Previsão: 2015 

 

Novidade 
A empresa aguarda  
a liberação da licença.  
A expectativa é  
de evolução no próximo  
ano. 

EDIFICAÇÃO  PRIVADA 

Reformulação  
do estádio do 
Morumbi está  
em negociação 
Informações 
São Paulo Futebol Clube 
São Paulo-SP 
Edificações 
Centro Esportivo 
Fase de negociação 
R$ 300.000.000 
Prazo: 2015 

 

Novidade 
A reformulação do estádio 
está em negociação, 
dependendo de aprovação do 
Conselho. Definições estão 
prevista no decorrer de 2015. 
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A Formica forneceu dois de seus produtos que reproduzem
madeira natural para as obras da nova sede do Sinicesp, em São
Paulo. O TS Estrutural, um laminado compacto, será usado no
forro da recepção, no térreo e nos corredores de circulação no
primeiro pavimento, criando uma ligação da fachada com o
interior do projeto. O TS Exterior será utilizado na fachada no
padrão madeirado Acácia (M 472), no acabamento texturizado.

MATERIAIS

Formica fornece TS Estrutural e TS
Exterior para obra em São Paulo

A Kommerling lançou no
mercado uma nova técnica de
revestimento de cor para perfis
em PVC, composta por mais de
mais de 150 diferentes
tonalidades.
O Kolorten é um revestimento
de polímeros fluidos que é
aplicado a altas temperaturas
numa câmara de vácuo,
garantindo uma fixação total da
cor ao PVC. O tratamento é
aplicado na face exterior da
caixilharia. A empresa oferece
garantia de oito anos para os
acabamentos.

MATERIAIS

Kommerling lança
técnica de
revestimento de
cor para PVC

A Armco Staco está
produzindo no Brasil a linha
Weholite, de tubos e conexões
em Polietileno de Alta
Densidade (PEAD) com
diâmetros internos de até 3 m.
O material é indicado para
aplicação em condições de
serviço de baixa pressão e
gravidade, na condução de
água potável, águas pluviais,
esgotos e diversos outros
líquidos. O material já vem
sendo utilizado em grandes
obras como sistemas de
drenagem de águas pluviais.

MATERIAIS

Linha
Weholite
de tubos e
conexões PEAD

A construção do Museu do Amanhã, localizado no Porto
Maravilha, no Rio, está seguindo regras de sustentabilidade
exigidas pela Certificação Leed. Para sua pintura, os construtores
estão utilizando a tinta Denversol (da Denver Impermeabilizantes)
que tem base de resina acrílica pura. O produto oferece reflexão
solar acima de 80% o que diminui o fluxo térmico no local,
contribuindo para a redução do consumo de energia elétrica.

MATERIAIS

Museu do Amanhã utiliza pintura
sustentável
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O terminal 3 do Aeroporto  de Guarulhos (SP) vem utilizando
produtos da Capital Safety para a proteção de seus funcionários
em lugares altos. Uma linha formada por cabos de aços funciona
como um sistema de ancoragem para os trabalhadores que farão
manutenção sobre a cobertura. Se uma queda ocorre, a linha de
vida, em conjunto com o cinturão e o talabarte, impedem que o
trabalhador colida com o piso ou outra obstrução.

RECURSOS HUMANOS

Aeroporto de Guarulhos investe em
solução para trabalho em altura

Uma plataforma digital que conecta os cidadãos de Porto Alegre
com órgãos públicos, em tempo real, por meio de aplicativos foi
uma das seis finalistas do prêmio World Smart Cities Awards, na
categoria Cidades, realizado em Barcelona. O sistema
#POAdigital foi desenvolvido pela prefeitura da cidade em
parceria com instituições, organizações governamentais e
iniciativa privada e está implantado há um ano.

INFORMÁTICA

Plataforma #POAdigital recebe
reconhecimento internacional

A Norton e a Dynbrade, duas
das maiores fabricantes do
mundo de abrasivos e
máquinas pneumáticas de 
remoção e acabamento para
uso e aplicação para todos os
segmentos industriais,
firmaram uma parceria no país.
A Norton passa a ser a
importadora exclusiva dos
produtos Dynabrade,
contemplando as máquinas
pneumáticas, peças e
acessórios. A partir de agora,
mais de 600 novos produtos
passam a integrar o portfólio da
Norton.

COMERCIALIZAÇÃO

Norton
e Dynabrade
firmam parceria
no Brasil

Foi lançado no Brasil
o livro “Urbanismo
Ecológico” (Editora
Gustavo Gili, 2014) que
apresenta um enfoque
interdisciplinar no
qual se unem os olhares
de diferentes profissionais
quanto à importância do
tema. Editado por Mohsen
Mostafavi e Gareth Doherty,
o material é um amplo
panorama que contribui para
desenhar a imagem plural e
complexa que o sistema urbano
assume quando estudado sob a
ótica ecológica.

RECURSOS

Livro sobre
urbanismo
ecológico é
lançado no Brasil




