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O Ministro dos Portos, Edinho Araújo, discutiu com
representantes de entidades e com o prefeito de Ilhabela, Antonio
Colucci, o projeto de licitação para a construção e a exploração de
um novo terminal no Porto de São Sebastião. O projeto poderá
render aportes de R$ 1 bilhão no complexo. O arrendamento do
terminal faz parte do segundo bloco de concessões do Governo
Federal.

FEDERAL

Ministro discute terminal de R$ 1 bi no
Porto de São Sebastião

A Associação Paulista de
Empresários de Obras Públicas
(Apeop) divulgou ações que
vêm desenvolvendo para 
enfrentar os reflexos da crise
econômica nas obras públicas.
O objetivo é superar ou
amenizar os problemas
decorrentes desse cenário, além
de transformar alguns deles em
oportunidades de negócio. O 
estímulo à formação de Grupos
de Estudos para oportunidades
em PPPs e Concessões, está
entre as atitudes.

ASSOCIAÇÕES

Apeop divulga oito
ações para
enfrentar crise
no setor

A Secretaria de Planejamento
de Blumenau (SC) decidiu
ampliar a discussão sobre
Plano de Mobilidade Urbana.
Para isso, realizará oito novas
reuniões com oficinas
temáticas em diferentes regiões
da cidade, além de uma nova
audiência pública. A partir das
conversas e oficinas, um
seminário será organizado com
a participação das entidades
para compor o texto final do
Plano de Mobilidade que
integrará o Plano Diretor.

MUNICIPAL

Blumenau abre
debate sobre
Plano de
Mobilidade Urbana

Durante as celebrações do Cortejo da Independência, no dia 2, em
Salvador, o prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa
anunciaram que irão investir R$ 200 milhões em obras de encostas
para evitar novos deslizamentos de terra na capital. Segundo o
governador, ambos estão  trabalhando para conseguir R$ 200
milhões do Governo Federal, dos quais R$ 100 mi serão
executados pela prefeitura e R$ 100 mi pelo estado. 

ESTADUAL

Governo da Bahia anuncia
investimentos em obras de encostas



NEGÓCIOS

O governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja,
entregou em audiência pública a licença ambiental para ampliação
da fábrica da Cargill em Três Lagoas, orçada em torno de R$ 240
milhões, com cronograma de dois anos. A empresa deverá aplicar
o montante em quatro projetos integrados: aumento na capacidade
de processamento de grãos, construção de refinaria de glicerina e
a ampliação dos modais ferroviário e hidroviário.

EMPRESAS

Cargill recebe licença e prevê obras de
R$ 240 milhões em Três Lagoas

O Ministério da Fazenda autorizou a contratação de garantias
entre a União e a Termonuclear (empresa da Eletrobras) para
financiamento de R$ 3,8 bilhões, da Caixa Econômica Federal,que
devem ser utilizados em equipamentos importados e pagamento
de serviços internacionais para a usina nuclear de Angra 3. A
autorização foi publicada recentemente no DOU e a previsão é
que o empreendimento entre em operação em 2018.

EMPRESAS

Governo autoriza financiamento da
Caixa para Angra 3

 O governador do Ceará,
Camilo Santana, afirmou
recentemente que a iniciativa
privada deverá investir cerca
de R$ 600 milhões na
construção de um projeto de
reúso de água de esgoto para
atender à Companhia
Siderúrgica do Pecém (CSP).
De acordo com o chefe do
executivo estadual, o programa
poderá ser realizado por meio
de uma Sociedade de Propósito
Específico (SPE), com
participação da Cagece.

OBRAS

Projeto de reúso
de água para
Pecém deve custar
R$ 600 milhões 

A Infraero não deverá
participar da concessão dos
quatro aeroportos (Fortaleza,
Salvador, Porto Alegre e
Florianópolis) incluídos na
segunda versão do Programa
de Investimento em Logística
(PIL). A equipe econômica do
governo apresentou uma
proposta para criação de uma
golden share (ações especiais),
que vai assegurar à companhia
poder de veto em questões
específicas e assento no
conselho de administração.

EMPRESAS

A Infraero deverá
ficar de fora da
concessão dos
novos aeroportos
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A concessão da Rodovia BR-101, no trecho de Palhoça à divisa de
SC/RS, no estado de Santa Catarina, entrou na fase de estudo. O
projeto de pavimentação rodoviária prevê ampliação, manutenção
e operação, compreendendo 220 km. A iniciativa da ANTT deve
receber investimento em torno de 1,1 bilhão de reais e o plano de
concessão poderá ser de até 30 anos. O cronograma prevê 
evolução e leilão em 2016. 

INFRAESTRUTURA

Concessão da BR-101 na região de
Palhoça está em estudo

A Prefeitura de Serra (ES) tem
licitação aberta para obras de
pavimentação e drenagem na
região Grande Nova Almeida. 
A abertura das propostas está
prevista para 5 de agosto e o
valor base definido pelo órgão
é de 12 milhões de reais. É
mais uma licitação do
segmento de mobilidade para o
estado do Espírito Santo e a
expectativa é que as obras 
tenham início em novembro de
2015.

INFRAESTRUTURA

Serra tem
licitação
aberta para
pavimentação

A Yser Energias Renováveis
elabora projeto para instalação
da Usina Termelétrica Acre,
em Rio Branco (AC).
A UTE, que prevê 164
megawatts de potência
instalada a partir da queima de
cavaco de madeira "pinus",
deve receber investimentos da
ordem de 861 milhões de reais.
O projeto fez parte do Leilão
da Aneel A-5 de 2014 e tem 
previsão de geração de energia
até 2019.

INFRAESTRUTURA

Termelétrica da
Yser no AC prevê
164 megawatts de
potência

A equipe da ConVisão, em contato com a Gijutsu, confirmou que
a empresa mantém a intenção de implantar uma fábrica de 
celulose em Goianinha-RN.  O montante de investimento não foi
apurado, no entanto projetos do tipo têm valor médio de 100
milhões de reais no banco de dados da ConVisão. O
empreendimento está em fase de concorrência aceitando
apresentação de construtoras.

INDÚSTRIA

Gijutsu aceita apresentação de
construtora para projeto no RN



OBRAS

As obras do Shopping Nações, em Criciúma – SC, um
empreendimento do Grupo Almeida Júnior, sob a
responsabilidade da Encopar, de Florianópolis – SC, prosseguem
em etapa intermediária e devem ser concluídas no primeiro
semestre de 2016. Conforme averiguado pela equipe da ConVisão,
o aporte no projeto, que terá 90 mil m² de área total construída e
37 mil m² de ÁBL, é de 250 milhões de reais.

FASE INTERMEDIÁRIA

Encopar toca obra de R$ 250 milhões
em Criciúma

Os Consórcios Iccila e Enercon
aguardam ordem de serviço
para dar início as obras de Arte
Especiais na rodovia
BR-487/PR , na região de
Santa Eliza - PR. O
empreendimento do DNIT - PR
(9ª unidade) está em fase de
planejamento, com orçamento
avaliado em 161 milhões de
reais, de acordo com pesquisa
da equipe da ConVisão.
A expectativa é de que as obras
tenham inicio neste ano ainda.

FASE INICIAL

Obras de Arte
Especiais na
BR-487/PR estão
em planejamento

A Technika Construções, de
Porto Alegre - avança com as
obras da fábrica de porcelanas
e cerâmicas, em São Mateus -
ES, um empreendimento da
Oxford Porcelanas. O projeto,
que prevê 33 mil m² de área
construída, está em fase final e,
segundo pesquisa realizada
pela equipe da ConVisão, a
empresa deve investir 80 
milhões de reais. A previsão é
de termino até dezembro de
2015.

FASE FINAL

Technika
Construções toca
obra da Oxford no
Espírito Santo

Evoluiu para a etapa final, as obras do shopping center
da GMS Construtora, em Várzea Grande -  no estado do Mato
Grosso. O complexo multiuso, que inclui shopping, centro de
convenções e hotel, está sob a responsabilidade da São Benedito
Construtora e o cronograma prevê conclusão até setembro de 
2015. O investimento previsto no empreendimento é de R$ 150
milhões.

FASE FINAL

Complexo multiuso da GMS no MT
chega à etapa final
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VITRINE

Uma startup americana propôs um projeto para transformar uma 
antiga estação de ônibus elétricos em Nova York em um parque 
subterrâneo. O chamado Lowline tem o objetivo de mostrar a
possiblidade de reaproveitamento de espaços abandonados, além
de divulgar uma tecnologia de aproveitamento da luz solar. O
grupo busca apoio pelo site de financiamento coletivo Kickstarter.

PROJETOS

Grupo faz projeto de parque
subterrâneo em Nova York

O primeiro trem do VLT do Rio de Janeiro chega à cidade e a
operação dos veículos deve ser iniciada em abril do próximo ano.
Vindo de La Rochelle, região costeira da França, a cabine tem
painéis luminosos, computador de bordo, com 26 botões de
funções variadas. Segundo a Cdurp, está prevista a chegada de
mais 31 trens, quatro virão da mesma região e os demais da
fábrica da Alstom em Taubaté (SP).

EQUIPAMENTOS

Chega ao Rio de Janeiro o primeiro
trem do VLT

A Universidade Federal de
Santa Catarina deverá colocar
em funcionamento neste mês
seu Centro de Pesquisa e
Capacitação em Energia Solar.
O Fotovoltaica/UFSC deve
atender a uma das demandas
para a disseminação da energia
solar no país: a capacitação da
mão de obra. O local já foi
inaugurado em Florianópolis e
foi construído com o apoio
financeiro do Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI).

TECNOLOGIA

UFSC inaugura
Centro de
Pesquisa em
energia solar

A Usina Fortaleza tem em seu
portfólio de produtos uma
argamassa para assentamento
de revestimentos cerâmico e
porcelanato sobre superfície de
Dry Wall.
O cimento colante Dry Wall é
indicado para aplicação em 
chapas de gesso acartonado e
em áreas internas, conforme
normas ABNT. O produto é
composto por Cimento
Portland, agregados minerais
classificados e aditivos
especiais não-tóxicos.

MATERIAIS

Usina Fortaleza
lança cimento para
superfície de Dry
Wall
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GESTÃO

Será realizado no dia 17 de julho, em Santos (SP) o seminário
técnico 'Segurança e Saúde na Indústria da Construção'. O evento,
organizado pelo Instituto para a Promoção do Trabalho
Empreendedor - Trabalho e Vida, com o apoio da Regional Santos
do SindusCon-SP, é gratuito e destinado a engenheiros, arquitetos,
técnicos de segurança, mestres de obras e interessados em geral.

EVENTOS

Seminário sobre segurança e saúde na
construção em Santos

Com o objetivo de aproximar-se de distribuidores e consumidores
finais, o Grupo Legrand vem investindo na construção de
showroons em diversas cidades do país. Recentemente o grupo
inaugurou dois polos, um em São Paulo (na Loja Comercial
Elétrica PJ) e outro no Rio (na Loja Barrasystem Tecnologia). Os
dois espaços foram criados para expor todas as possibilidades de
produtos para os clientes.

MARKETING

Legrand investe em showroons no Rio 
de Janeiro e em São Paulo

A TAM Linhas Aéreas está
com inscrições abertas para a
contratação de estagiários de
engenharia até o dia 30 de 
agosto.
Os interessados devem ser
estudantes com formação
prevista para o período entre
dezembro de 2016 e dezembro
de 2017. As oportunidades são
para São Paulo (SP), São
Carlos (SP) e Guarulhos (SP).
Inglês e domínio avançado do
Pacote Office são requisitos.
As inscrições devem ser feitas
pelo site Viva Talentos.

RECURSOS

TAM tem
inscrições
abertas para
estagiários

A Lafarge a EY estão com
vagas abertas para seus
programas de trainee. Na
Lafarge os candidatos têm até o
dia 24 de julho para se
inscreverem pelo Vagas.com.
Eles devem ter no máximo dois
anos de graduação em
engenharias (civil, produção,
minas, materiais) ou
arquitetura. Já na EY o
programa é destinado a
universitários a partir do 2º ano
de graduação ou recém-
formados (até 2 anos) dos
cursos engenharias.

RECURSOS

Lafarge e EY estão
com vagas para
programa de
trainee
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