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Alphatec planeja fábrica de torres eólicas em PE: R$ 70 milhões

Fitesa quer investir no estado de SP: R$ 160 milhões 
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Dilma quer quatro
aeroportos em
pacote de
concessões
A presidente Dilma Rousseff
determinou à sua equipe
aumentar para quatro o número...
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R$ 948 mi para
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O governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, assinou um
contrato com a Sabesp, que...
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Câmara aprova e
Metrô do DF deve
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estações
O Metrô do Distrito Federal
anunciou que prevê concluir
em 60 dias o edital para...

OBRAS
Obras de Pier
de 52 milhões na
Alemoa chegam 
à fase final
A Dratec Engenharia, que
lidera o consórcio formado
com a  Engrest, avança e chega...

Projeto de casa
sustentável
aceita sugestões
da população

VITRINE

Prazo para fim
dos elevadores
com único cabo
é adiado

GESTÃO

CCR pede
licença para
marginais de
R$ 800 milhões
na Castelo

EMPREENDIMENTO



POLÍTICA
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O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou um
contrato com a Sabesp, que mantem a prestação de serviços de
saneamento da empresa nos municípios de Barueri e Mairiporã,
por mais 30 anos. O contrato prevê investimentos de R$ 948
milhões para os municípios (sendo aproximadamente R$ 725
milhões em Barueri e R$ 296 milhões em Mairiporã) no período
de vigência do contrato.

ESTADUAL

Sabesp renova contrato e prevê
R$ 948 mi para Barueri e Mairiporã

O ministro do Planejamento,
Nelson Barbosa, disse na
cerimônia de abertura do
Encontro Internacional de
Infraestrutura e PPPs, que o
governo tem a intenção de
viabilizar obras de manutenção
e duplicação de algumas
rodovias localizadas nas
regiões Norte e Nordeste por
meio de parcerias com o setor
privado. Segundo ele,
melhorias em estradas da
região Centro-Sul devem
seguir sendo custeadas pelo
sistema de concessão.

FEDERAL

Governo quer
viabilizar PPPs
para estradas no
Norte e Nordeste

O Governo do Estado de São
Paulo entregou mais 72 Planos
Municipais de Saneamento
Básico para municípios das 
bacias do rio Mogi-Guaçu e do
Alto Paranapanema. O governo
oferece suporte técnico e
financeiro para os municípios
que não puderam cumprir a
obrigação. Os planos
municipais servem para
orientar políticas locais de
saneamento básico e definir as
necessidades de investimentos
para a universalização do
acesso.

ESTADUAL

SP entregou mais
72 Planos de
saneamento
básico

A presidente Dilma Rousseff determinou à sua equipe aumentar
para quatro o número de aeroportos que deverão ser incluídos no
novo programa de concessões ao setor privado. Além dos 
aeroportos de Salvador (BA), Florianópolis (SC) e Porto Alegre
(RS) já anunciados, os aeroportos de Recife (PE) ou Fortaleza
(CE) deverão entrar no pacote. A nova fase do plano de
concessões deve ser anunciada em breve.

FEDERAL

Dilma quer quatro aeroportos em
pacote de concessões



NEGÓCIOS

O Metrô do Distrito Federal anunciou que prevê concluir em 60 
dias o edital para licitação do término das três estações da Asa Sul
– 104, 106 e 110 – e a compra de dez novos trens. Recentemente
foi aprovado o projeto que permite ao governo do DF contratar
empréstimo com a Caixa Econômica no valor de R$ 737,1
milhões, sendo R$ 435 milhões destinados à companhia. Depois
de assinada a OS as obras deverão ser concluídas em dois anos.

OBRAS

Câmara aprova empréstimo e Metrô do
DF deve soltar edital de estações

A concessionária Águas de
Timon, empresa do grupo
AEGEA, assinou a Ordem de
Serviço para iniciar a gestão do
abastecimento de água e
esgotamento sanitário do
município de Timon (MA).
Pelo acordo contratual, a
empresa deverá investir mais
de R$ 180 milhões, durante o
tempo de concessão (30 anos),
o que deve aumentar o índice
de abastecimento de água
tratada e a coleta e tratamento
do esgoto.

EMPRESAS

Águas de Timon
pode investir
R$ 180 mi em
saneamento

O governo federal tem planos
de viabilizar um empréstimo
do FI-FGTS (fundo de
investimento em infraestrutura
do fundo de garantia) ao
BNDES. O valor poderá chegar
a R$ 10 bilhões. A proposta é
que o banco público emita
títulos de dívida (debêntures).
A taxa de juros deste ano que
seria usada ainda não foi 
definida. Este recurso já foi
utilizado em 2008, quando o
FI-FGTS injetou R$ 7 bilhões
no banco.

EMPRESAS

Governo estuda
usar FGTS para
alavancar linhas
do BNDES

A Renova Energia vendeu para a empresa americana SunEdison
14 parques eólicos e três pequenas centrais hidrelétricas (PCHs).
O negócio, que deverá render a Renova R$ 1,63 bilhão, também
prevê ainda a preferência na compra de outros parques eólicos, à
medida em que a empresa comece a operá-los até 2019. Com os
novos parques, a americana deverá incorporar 336 MW ao seu
portfólio.

EMPRESAS

Renova vende parques eólicos à
SunEdison em negócio de R$1,6 bi
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PANORAMA
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O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou que haverá
maior participação da iniciativa privada nos investimentos em
infraestrutura. Segundo ele, projetos não previstos em contratos
com empresas administradoras de rodovias concedidas pelo
governo deverão gerar cerca de R$ 12 bilhões. Ele acredita que
outros R$ 18 bilhões em investimentos devem ser definidos em
breve com a concessão de cinco rodovias.

INFRAESTRUTURA

Barbosa acredita que concessões 
deverão render de R$ 30 bilhões 

A Eletrobras divulgou
que prevê, neste ano,
investimentos de R$ 14,5
bilhões. Deste valor, R$ 7,2
bilhões devem ser investidos
em geração, R$ 2,5 bilhões
em transmissão e R$ 1,2 bilhão
em distribuição. 
O restante deverá ser gastos
em manutenção, pesquisa,
infraestrutura e qualidade
ambiental. A companhia
também afirmou que
R$ 10,9 bilhões do total serão
investimentos próprios.

INFRAESTRUTURA

Eletrobras prevê
investimentos
de R$ 14 bilhões
em 2015

De acordo com divulgação do
Sindicato da Indústria da
Construção Civil (Sinduscon-
DF) o Custo Unitário Básico
do Distrito Federal (CUB-
DF/m²) registrou o valor de
R$ 1.076,65 em abril.
O número representa uma
variação negativa de 0,08% em
relação ao mês de março, que
apontou o valor de R$
1.077,51. Para obter este
resultado mensal, o CUB/m²
inclui a avaliação de um grupo
de materiais com 25 itens.

ECONOMIA

CUB-DF chega
ao valor de
R$ 1.076,65 em
abril

De acordo com pesquisa realizada pelo Sindicato da Habitação
(Secovi-SP) as vendas de imóveis novos na capital paulista
cresceram 73,1% em março, comparado com fevereiro. No
terceiro mês do ano foram vendidas 1.267 unidades contra 732
unidades, no segundo. Já na comparação com o mesmo mês de
2014, as vendas caíram 27,4%. Segundo a pesquisa a alta se deve
ao efeito sazonal de um mês com menos dias úteis.

IMÓVEIS

Vendas de imóveis em São Paulo
crescem 73% em março, diz Secovi



EMPREENDIMENTOS

A concessionária CCR requereu à Cetesb a Licença Ambiental
Prévia para implantação de vias marginais na Rodovia Castello
Branco (SP-280), na região de Barueri - SP. O projeto prevê a
implantação no trecho entre os km 21e km 27, totalizando 5,4km
de extensão e abrangendo duas novas pontes sobre o rio Tietê. O
empreendimento pode receber aporte em torno de R$ 800 milhões,
e a expectativa é de obras a partir de 2016.

INFRAESTRUTURA

CCR pede licença para marginais de
R$ 800 milhões na Castelo Branco

Informações recentes da equipe da ConVisão apontam que a
Fitesa planeja implantar em Cosmópolis, cidade localizada a 140
km da capital paulista, uma fábrica para a produção de itens em
polipropileno, tipo spunmelt, utilizados em produtos de higiene. A
nova unidade, com projeto de cerca de 40 mil m² de área 
construída, em terreno de 90 mil m², poderá receber investimento 
de R$ 160 milhões.

INDÚSTRIA

Fitesa pode investir R$ 160 mi em 
fábrica de 40 mil m2 no estado de SP

Informações recentes da equipe
da ConVisão apontam que o
projeto da Alphatec para
implantar uma fábrica de torres
eólicas no município de Escada
- no estado de Pernambuco,
evoluiu. Em acompanhamento
desde setembro de 2014, o
empreendimento de indústria
passou para a fase de
concorrência e a empresa já
aceita apresentação de
construtoras. A estimativa é
que o investimento  no projeto
seja de 70 milhões de reais.

INDÚSTRIA

Alphatec planeja
fábrica de torres
eólicas em
Pernambuco

A Celic, do Governo do Rio
Grande do Sul, publicou edital
de concorrência para obras do
Centro Regional de Excelência
em Perícias Criminais do Sul,
em Porto Alegre. A abertura
das propostas está prevista para
o dia 27 de maio e a estimativa 
para definições é a partir do
mês de agosto. O valor-base foi 
orçado pelo órgão em 30
milhões de reais. O projeto
prevê edificação de 7 
pavimentos com área de 11 mil
m2.

EDIFICAÇÃO

Edital da Celic
para dia 27 prevê
projeto de 30 mi
para 11 mil m2
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OBRAS
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A Dratec Engenharia, que lidera o consórcio formado com a
Engrest, avança e chega à etapa final na execução das obras de
reforço do píer de acostagem da Alemoa, em Santos, no litoral de
São Paulo. O investimento no empreendimento da Porto de Santos
foi estimado em R$ 52 milhões em 2010, quando a equipe da
ConVisão acompanhou na sede da Codesp anúncio do então 
Ministro dos Portos.

FASE FINAL

Obras de Pier de 52 milhões na Alemoa
chegam à fase final 

A Construtora Fecel, de
Criciúma, iniciou as obras do
novo parque fabril da Farben
Tintas, anexo à matriz da
empresa, em Içara, no Sul de
Santa Catarina. O
empreendimento industrial
deve receber aportes em torno
de R$ 50 milhões, de acordo
com pesquisa realizada pela
equipe da ConVisão, à época
do anúncio do investimento,
em 2013. A nova fábrica de
tintas deve dobrar a capacidade
de produção da empresa.

FASE INICIAL

Fecel inicia obras
de fábrica de 50 mi
da Farben em
Santa Catarina 

O Boulevard Shopping
Camaçari, um empreendimento
com investimento previsto em
R$ 100 milhões, é resultado da
parceria entre a Iron House 
Real Estate, empresa do grupo
Cornélio Brennand, EPP
Empreendimentos Imobiliários,
Nova Villa Patrimonial e
Lumine. Encontra-se em 
construção dentro da Reserva
dos Camassarys, próxima a
Salvador, pela Andrade
Mendonça, com cronograma
até outubro deste ano.

FASE

Shopping em
Camaçari deve
receber aporte de
R$ 100 milhões

A equipe da ConVisão apurou e constatou que as obras do
Shopping Center no Reserva Camará em Camaragibe - PE, sob a
responsabilidade da Casa Grande Engenharia, avançam em etapa
intermediária. O projeto da AD Shoppings, em parceria com A. B
Côrte Real, contará com 61 mil m² de área construída e 34 mil m²
de ABL, deve receber investimento de 125 milhões de reais. A
previsão é de conclusão em abril de 2016.

FASE INTERMEDIÁRIA

Shopping de 61 mil m2 avança em fase 
intermediária em Camaragibe



VITRINE

O projeto para construir um modelo de casa do futuro da Concha
Acústica de Niterói (RJ), com propostas da população, já recebeu
1700 sugestões das pessoas que acessam o site do projeto "Nós
Vivemos o Amanhã". Em abril a página registrou 120 mil
visualizações. O projeto é fruto de uma parceria entre a
distribuidora de energia Ampla, a prefeitura, a Fundação Getúlio
Vargas e a PUC-RJ. As melhores propostas receberão prêmios.

PROJETOS

Projeto de casa sustentável aceita
sugestões da população 

A alemã Q-railing, líder mundial em sistemas de guarda-corpos, e
com grandes projetos realizados em nivel internacional e nacional,
agora está com filial e producão no Brasil. A empresa, com
escritório em São Paulo, já forneceu mais de 30 quilômetros de 
guarda-corpos e corrimões para edificações brasileiras, como o 
estádio do Maracanã, Arena Amazônia, Allianz Parque Palmeiras
e, atualmente, a linha 4 do Metrô no Rio de Janeiro.

MATERIAIS

Alemã Q-railing fornece guarda-corpos
para edificações brasileiras

A Fortlev tem em seu
portfólio um biodigestor que
promete tratar esgoto
domiciliar de forma simples,
prática e eficiente.
O Biodigestor Fortlev é
formado por um reator 
e filtro anaeróbio, que
transformam a matéria
orgânica em água e gás
metano, sulfídrico e carbônico.
O produto tem capacidade de
atender a uma vazão de
tratamento de 600 litros por
dia, o necessário para uma
família de cinco pessoas.

EQUIPAMENTOS

Fortlev apresenta
biodigestor para
tratamento de
esgoto domiciliar

A Pado, empresa reconhecida
pela fabricação de cadeados em
latão, incrementou
recentemente sua linha de
acessórios com batedores e
fixadores magnéticos de porta
autoadesivos. Segundo a
empresa, os produtos são
econômicos e práticos,
dispensando mão de obra
profissional para a instalação.
O diferencial do produto está
no adesivo de alta
performance, que favorece a
adesão de maneira prática,
limpa e eficiente.

MATERIAIS

Pado lança
batedores e
fixadores
autoadesivos
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GESTÃO

A Portaria 597 do Ministério do Trabalho dispôs que os
elevadores com um único cabo para transporte exclusivo de
materiais, sem limitação de altura, desde que tenham sido
instalados até 10/5/2015, assim como os que estejam em
edificações com até treze pavimentos, podem continuar sendo
utilizados até o final da edificação. A portaria revogou a decisão
anterior que dizia que estariam proibidos a partir deste mês.

JURÍDICO

Prazo para fim dos elevadores com
único cabo é adiado

Será realizada no dia 20 de maio em São Paulo a 11ª edição do
Seminário de Tecnologia de Sistemas Prediais – Qualidade e
Inovação. O evento, realizado pelo SindusCon-SP por intermédio
do seu CTQ (Comitê de Tecnologia e Qualidade) e Comasp
(Comitê de Meio Ambiente), abordará novas tecnologias para os
sistemas hidráulicos, elétricos, de automação, sustentabilidade e
sistemas de ar condicionado.

EVENTOS

No dia 20 tem no Sinduscon-SP
seminário de tecnologias prediais

O Ibape/SP oferecerá
durante o mês de maio
cursos sobre temas
relevantes para estudantes e
profissionais da área.
Em sua programação estão:
Laudos Periciais: formas de
redação, elaboração e
montagem (de 18/05 a 22/05),
ministrado pela professora
Cirlene Mendes da Silva
e Engenharia de Avaliações
de Imóveis Urbanos
(de 25/05 a 29/05) com os
professores Nelson Nady Nór
Filho e Luiz Henrique
Cappellano.

CURSOS

IBAPE/SP
apresenta
cursos do mês
de maio

O Comitê Brasileiro da
Construção Civil da ABNT
apresentou para consulta
nacional, com votação
em 8 de junho, um conjunto
de nove normas para que seja
decidido sobre seu
cancelamento.
As normas tratam do método
de caixa quente protegida;
cores; execução de desenhos
para obras de concreto;
contratação de serviço
de aerofotogrametria;
segurança na execução de
obras e serviços de construção,
entre outros.

JURÍDICO

ABNT abre
consulta nacional
para cancelar
normas
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