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1.A Petrobras planeja investir R$ 3 bilhões em reformas de 39 plataformas de petróleo na
Bacia de Campos (RJ), após conclusão de licitações, sendo que a última será concluída até
abril de 2018.
2.A Petrobras planeja instalar 3 plataformas com capacidade de produção de 540 mil barris
de petróleo por dia na Bacia de Santos até 2023. O navio-plataforma (FPSO) Libra 1 deverá
ser contratado ainda neste ano para entrar em operação em 2021, enquanto as outras
plataformas virão nos anos subsequentes.
3.A Petrobras realizará o projeto integrado Rota 3, que contempla um sistema de dutos, uma
unidade de processamento de gás natural e estruturas administrativas e operacionais, para
ampliação do escoamento de gás natural dos projetos em operação na área do pré-sal da
Bacia de Santos, no estado do Rio de Janeiro. O início da operação está previsto para 2020.
4.O Governo do Estado do Ceará investirá R$ 7,5 bilhões em primeira etapa de projeto de
refinaria, sendo R$ 4,0 bilhões para construção da Refinaria Premium II, no Complexo Industrial
e Portuário do Pecém (CIPP) e R$ 3,5 bilhões no parque petroquímico do entorno.
5.A Gran IHC, pertencente à holandesa Royal IHC e à GranInvestimentos, voltada para
prestação de serviços no segmento de óleo e gás, investirá R$ 100 milhões em expansão das
linhas de negócio pelos próximos 3 anos.
6.O conglomerado Ultrapar aprovou plano de investimentos de R$ 2,7 bilhões para 2018. Do
total, serão destinados R$ 1,5 bilhão à rede de postos Ipiranga para expansão e ampliação
da infraestrutura logística, R$ 343 milhões à Oxiteno para modernização e manutenção das
unidades, R$ 284 milhões à Ultragaz para expansão, manutenção e modernização, R$ 115
milhões à Ultracargo para expansões dos terminais de Itaqui (MA) e Suape (PE) e R$ 232
milhões à rede de drogarias Extrafarma para abertura de lojas e infraestrutura logística.
7.A Klabin fará aporte de cerca de R$ 1 bilhão em 2018, mesmo nível deste ano. O novo ciclo
de investimentos inclui a aquisição de uma nova máquina kraftliner, uma nova máquina de
cartão e uma nova linha de celulose fluff, usatilizada em fraldas descartáveis.
8.A Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul), em parceria com o
Governo Federal, investirá R$ 150 milhões na cidade de Três Lagoas (MS) até 2018, para
implantação e ampliação das redes de água e esgoto. Algumas obras já estão concluídas e
outras encontram-se em andamento.
9.A Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) aprovou seu Programa de
Investimentos para 2018, que contempla projetos e empreendimentos para dar continuidade
a obras em andamento e atender a necessidades de expansão ou melhoria de eficiência
operacional, no valor de R$ 650 milhões.
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10.O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Sanesul, está investindo R$ 2,4
milhões na execução de obras de engenharia para implantação do sistema de
abastecimento de água do Distrito de Nova Itamarati, localizado no município de Ponta
Porã.
11.A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag)
aprovou pacote de investimentos para o município de Alegre (ES), que contempla serviço de
manutenção em duas estradas do Programa Caminhos do Campo, um projeto de
engenharia para barragem, instalação de antena de telefoniamóvel e aquisição de
equipamentos.
12.A Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente
e a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Alagoas estão investindo R$ 21,7
milhões no Programa Água Doce, em Alagoas, com implantação e recuperação de 101
sistemas de dessalinização.
13.O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul está investindo R$ 7,8 milhões, por meio de
convênio com a Fundação Nacional de Saúde em Mato Grosso do Sul (Suest/MS) no
município de Maracaju (MS), para ampliar o sistema de esgotamento sanitário. A obra tem
previsão de conclusão no primeiro semestre de 2018.
14.A Prefeitura de Itaquiraí (MS) está investindo R$ 2,5 milhões, por meio convênio com a
Fundação Nacional de Saúde em Mato Grosso do Sul (Suest/MS), em obras na área de
saneamento ambiental.
15.A Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern) está investindo na
instalação de ramais em Natal (RN) para ampliação da rede de esgotos. São 114 mil ramais
previstos, sendo que 70 mil já foram instalados.
16.O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) liberará R$ 6 milhões ao
Plano de Fortalecimento do Café em Mato Grosso. O recurso deverá promover o plantio do
grão por meio de parcerias com a Embrapa, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), universidades e prefeituras da região noroeste do Estado.
17.O Governo do Estado do Acre está realizando aporte de R$ 1,1 milhão na construção de
2 galpões de engorda de suínos que, juntos, serão capazes de criar 7 mil animais por ano, em
Capixaba.
18.O Governo do Estado do Pará e a empresa China Railways Corporation investirão R$ 14
bilhões na construção da Ferrovia Paraense, que percorrerá 23 municípios e chegará até o
porto de Barcarena.
19.O Grupo Tigre investirá R$ 30 milhões na ampliação da fábrica de tubos hidráulicos do
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município de Escada (PE), em um período de 10 anos.
20.A Jalles Machado destinará US$ 55 milhões a um programa de investimentos que inclui a
expansão das plantações de cana de açúcar e de sistemas de irrigações, além da
finalização da construção da planta de processamento de açúcar em uma das usinas da
empresa em Goianésia (GO).
21.O Grupo Mundial Mix abrirá 3 novas unidades da rede Brasil Atacadista em Palhoça, Rio
do Sul e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ao todo serão 5 lojas no estado, sendo
outra em Biguaçu e a recém-inaugurada em Norte da Ilha.
22.A multinacional Ruag, de origem suíça, instalará uma fábrica de munições em
Pernambuco.
23.A MRV Engenharia pretende investir R$ 50 bilhões em land bank, material, mão-de-obra e
pagamento a terceiros pelos próximos 10 anos, para expandir sua participação no mercado
e entregar 500 mil unidades até 2028.
24.O Hotel Gran Marquise, de Fortaleza (CE), projeta investir R$ 3,5 milhões em 2018 em
reformas, mudança de equipamentos e manutenção da fachada.
25.A rede hoteleira Six Senses investirá US$ 400 milhões em empreendimentos turísticos no
Brasil. Serão 2 resorts e uma vila de casas de alto padrão em Baía Formosa (RN), cuja
construção deve ser iniciada em 2019.
26.A Accor Hotels investirá R$ 80 milhões em Belém do Pará para construir 3 novos hotéis até
2020.
27.A indústria paulista de calçados Rafarillo está investindo R$ 10 milhões na implantação de
sua segunda unidade fabril, a ser instalada em Cascavel (CE), que deve começar a operar
em maio de 2018.
28.A Aché investirá R$ 500 milhões na construção de uma nova fábrica em Suape (PE), que
deve entrar em operação no início de 2019.
29.O Grupo J. Andrade, a WAM Brasil e a ABL Prime investirão R$ 400 milhões no
empreendimento imobiliário turístico Thermas São Pedro Park, em São Pedro (SP). As obras
devem ser iniciadas em 2018.
30.O grupo francês Adeo investirá R$ 210 milhões para tornar o local onde operam a Zôdio e
a Leroy Merlin, em São Paulo, no maior home center da América Latina, até agosto de 2018.
Além disso, o grupo trará uma nova marca para o Brasil no próximo ano, a Obramax, um
atacarejo de materiais de construção para profissionais e pequenos lojistas.
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31.A Supremo Secil Cimentos investirá R$ 113 milhões em compra de equipamentos, adoção
de combustíveis alternativos, instalação de segunda linha de ensacamento e projetos para a
redução de emissão de gases poluentes, na unidade de Adrianópolis (PR), no Vale do
Ribeira.
32.A Metalúrgica Mor, de Santa Cruz do Sul (RS), investirá R$ 35 milhões na construção de um
prédio de 8 mil metros quadrados, na compra de maquinário e na produção de novos itens
na linha de térmicos. As obras devem ser iniciadas em janeiro, com previsão de conclusão no
segundo semestre de 2018.
33.A fabricante de calçados Vulcabras prevê investir cerca de R$ 100 milhões em renovação
de equipamentos de suas 3 fábricas, em 2018.
34.A JadLog, transportadora de cargas expressas fracionadas e operadora logística do
comércio eletrônico, prevê investir R$ 50 milhões em 2018, para ampliação da eficiência de
sua operação e lançamento de novos serviços.
35.A Copobras investirá, em média, R$ 35 milhões em sua linha de embalagens para pet
food, até 2018.
36.A JBS está investindo R$ 58 milhões, sendo R$ 30 milhões na criação de uma nova empresa
de fertilizantes, que deve entrar em operação em 2018, e R$ 28 milhões para elevar a
capacidade de produção da sua fábrica de latas localizada no complexo de Lins (SP).
37.A Seara Alimentos está investindo R$ 3,5 milhões em reforma, modernização e instalação
de novos equipamentos na unidade de Uberaba (MG). O prazo de conclusão das obras é no
início de janeiro de 2018.
38.A CBL Alimentos investirá R$ 27,7 milhões para modernizar as linhas de produção de leite e
produtos lácteos das unidades localizadas em Morada Nova (CE) e em Pedra (PE).
39.A Vopak, empresa holandesa de armazenagem de produtos líquidos para as indústrias
químicas e de petróleo, ampliará sua capacidade de armazenagem no Terminal de Alemoa,
em Santos (SP), com a construção de mais de 30 tanques para armazenamento de
combustíveis.
40.O Grupo Perim está investindo na construção de aviários, em Cachoeiro do Itapemirim
(ES). Na primeira etapa do projeto, a capacidade de armazenamento dos aviários será de
120 mil aves, que devem entrar em operação no primeiro trimestre de 2018.
41.A operadora Aloo Telecom está investindo R$ 10 milhões na expansão de sua rede de
fibras ópticas, com recursos destinados à instalação, mão de obra e aquisição de
equipamentos, em 6 estados (Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e
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Sergipe). A nova fase da operação está prevista para ser ativada em março de 2018.
42.A EEN Energia e Participações, após ter arrematado o lote 9 do leilão de transmissão da
Aneel, investirá R$ 107 milhões em 50 km de linha de transmissão e em uma subestação na
Bahia. O prazo de entrada em operação é de 42 meses.
43.O Consórcio Linha Verde, composto pela Quebec Apiacas e construtora Quebec, após
ter arrematado o lote 8 do leilão de transmissão da Aneel, investirá R$ 284 milhões em 189 km
de linha de transmissão em Minas Gerais. O prazo de entrada em operação é de 60 meses.
44.A Cesbe Participações arrematou o lote 5 do leilão de transmissão da Aneel e investirá R$
193,8 milhões em uma subestação no Rio Grande do Norte, cuja operação deve ser iniciada
em setembro de 2021.
45.A Prysmian Brasil e a AES Eletropaulo fecharam contrato de R$ 30 milhões para
implantação de um sistema subterrâneo de transmissão de energia na cidade de São Paulo.
O sistema deve estar concluído em outubro de 2018.
46.O grupo CEEE investirá R$ 7,8 milhões na construção da linha de transmissão (LT) Ramal
Alvorada 2, no Rio Grande do Sul, que será responsável por fazer o transporte da eletricidade
entre as estruturas já existentes e a futura subestação Alvorada 2. As obras devem ser
iniciadas na metade de dezembro e concluídas no segundo semestre de 2018.
47.A Montago Construtora, após ter arrematado o lote 11 do leilão de transmissão da Aneel,
investirá R$ 45 milhões em uma subestação em Pernambuco.
48.O Consórcio BR Energia/Enind Energia, formado pelas empresas BREnergia Energias
Renováveis, Brasil Digital Telecomunicações e Ening Engenharia e Comércio, após ter
arrematado o lote 10 do leilão de transmissão da Aneel, investirá R$ 72 milhões em 23 km de
linha de transmissão e em uma subestação em Pernambuco, com entrada em operação
esperada para setembro de 2021.
49.A CEEE está investindo R$ 26 milhões em melhorias na infraestrutura energética para
ampliar a qualidade do fornecimento da energia elétrica à população de 23 municípios do
litoral norte do Rio Grande do Sul.
50.A Castanhal Transmissora de Energia Ltda investirá R$ 52,9 milhões, até fevereiro de 2022,
na Subestação Castanhal e em outras obras em São Francisco do Pará (PA), relativas ao Lote
34 do Leilão nº 05/2016 da Aneel.
51.O Ministério da Integração confirmou aporte de R$ 9,6 bilhões do Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em projetos de energia limpa e pequenas centrais
hidrelétricas para 2018.
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52.A companhia indiana Sterlite Power Grid, após ter arrematado o lote 3 do leilão de
transmissão da Aneel, investirá R$ 2,78 bilhões em 1831 km de linhas de transmissão e em uma
subestação no Pará e Tocantins.
53.A Engie Brasil, após ter arrematado o lote 1 do leilão de transmissão da Aneel, investirá
cerca de R$ 2 bilhões em 1.146 km de linhas de transmissão e em 5 subestações no Paraná. O
prazo de entrada em operação é de 60 meses.
54.A Neoenergia, após ter arrematado os lotes 4 e 6 do leilão de transmissão da Aneel,
investirá R$ 1,9 bilhão, sendo R$ 1,34 bilhão em 729 km de linhas de transmissão nos estados
do Tocantins e da Bahia e R$ 584 milhões em 345 km de linhas de transmissão e em uma
subestação nos estados da Paraíba e do Ceará. O prazo de entrada em operação, de
ambos os lotes, é de março de 2023.
55.O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil aprovou como prioritário o projeto de
investimento proposto pela Vale S.A., que tem por objetivo a expansão da estrada de ferro
Carajás (EEFC). Serão 51 trechos de duplicação de linhas férreas (580 km), renovação de 55
pátios de cruzamento existentes (226 km), construção de 46 obras de artes especiais
ferroviárias (ponte e viadutos), 49 obras de artes especiais rodoviárias (ponte e viadutos) e
travessias para as comunidades lindeiras à EFC, 36 instalações para apoio à operação e
manutenção, substituição e ampliação dos sistemas de sinalização de controle ferroviário,
energia elétrica e telecomunicações ao longo da EFC, nos Estados do Maranhão e Pará.
56.O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil aprovou projeto de investimento em
infraestrutura na área de transporte e logística no setor ferroviário, proposto pela MRS
Logística S.A., tem por objetivo a revitalização da via permanente da Malha Sudeste que
compreende: aquisição e aplicação de trilhos, dormentes e outros materiais acessórios,
visando atuar preventivamente na manutenção das boas condições da via permanente,
incluindo reembolso de despesas já incorridas com tais ações, observados os requisitos legais,
nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
57.O Governo do Estado do Paraná investirá R$ 135,7 milhões em 24 municípios. Os recursos
se destinarão a melhorias urbanas, compra de equipamentos, melhoria de escolas,
instalação de mini arenas, academias ao ar livre e saneamento.
58.O Governo do Estado do Ceará investirá R$ 121,7 milhões na construção do Hospital
Regional do Vale do Jaguaribe, que tem previsão de conclusão em 24 meses. O hospital terá
297 leitos, além de contar com 20 especialidades médicas e 6 salas de centro cirúrgico.
59.A Prefeitura de Curitiba (PR) firmou convênio com o Governo do Estado do Paraná e terá
R$ 30 milhões para fresa e recape de 47,3 quilômetros de asfalto de 59 ruas da cidade. Os
serviços serão executados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná (SEDU) e
serão iniciados em março de 2018.
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60.O Governo Federal liberou R$ 13,3 milhões para investimentos em favor de companhias de
docas de 5 estados. Serão destinados aproximadamente R$ 3,7 milhões à Companhia Docas
do Ceará (CDC), R$ 1,1 milhão à Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), R$ 3,6
milhões à Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), R$ 1,9 milhão à Companhia
Docas do Pará (CDP) e R$ 2,9 milhões à Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern).
61.O Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia investirá R$ 12 milhões, por meio da
Conder, em 12 obras de pavimentação e desenvolvimento urbano. Ao todo, 187 municípios
serão beneficiados.
62.O Governo do Estado de Alagoas investirá US$ 200 milhões na Mineração Vale Verde,
localizada no Projeto Serrote da Laje em Craíbas (AL), para exportação de cobre.
63.O Governo do Estado de Goiás, por meio do Programa Goiás na Frente, está investindo R$
341 milhões em um pacote de 19 obras de construção e ampliação de hospitais e outras
unidades de saúde.
64.A cidade de Belo Horizonte (MG) receberá US$ 103,13 milhões para o Programa para o
Financiamento de Investimentos - Plano de Governo e Orçamento Participativo de Belo
Horizonte. O plano envolve obras de mobilidade, pavimentação de ruas e avenidas,
revitalização urbana e construção de unidades de saúde.
65.O Ministério da Saúde investirá R$ 30 milhões na reforma e ampliação do Hospital Estadual
Dirceu Arcoverde (Heda), em Parnaíba (PI), conforme projeto feito pela Secretaria de Estado
da Saúde (Sesapi).
66.A Fundação Sara investirá R$ 4,5 milhões na construção do Hospital de Câncer Sara
Albuquerque, em Montes Claros (MG), com recursos provenientes de parcerias com
empresários, doações e campanhas sociais. As obras devem ser iniciadas em fevereiro, com
previsão de conclusão até dezembro de 2018.
67.O Governo do Estado do Espírito Santo investirá mais de R$ 11 milhões no município de
Conceição do Castelo (ES). Serão implantados mais de 16 mil metros de rede coletora de
esgoto e realizadas 2,4 mil ligações de imóveis na rede. As obras devem ocorrer até o
primeiro semestre de 2020.
68.O Prefeitura de Palmital (PR) investirá R$ 8 milhões em melhorias urbanas, aquisição de
equipamentos rodoviários e agrícolas, compra de veículos e ações na área da saúde e
educação.
69.O Governo do Estado do Paraná investirá mais de R$ 4,8 milhões no aeroporto de Ponta
Grossa (PR). O aporte possibilitará o alargamento da pista e pavimentação.
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70.O Governo do Estado da Paraíba investirá R$ 3 milhões na construção da adutora de
Piancó (PB), que deve ficar pronta em até 6 meses após conclusão do processo licitatório.
71.O Governo do Estado de Santa Catarina investirá R$ 1,2 milhão na construção do Anel de
Contorno Viário de Criciúma, alça de acesso a alguns bairros do município de Criciúma (SC),
e na pavimentação da ligação ao distrito industrial do Laranjinha.
72.O Grupo Saraiva & Siciliano investirá R$ 2 milhões na construção de um centro de
distribuição no município de Cabo de Santo Agostinho (PE), localizado na Região
Metropolitana de Recife (PE). O local abastecerá lojas físicas de todo o Nordeste e deve
entrar em operação nos primeiros meses de 2018.
73.A Celeo Redes Brasil, após ter arrematado o lote 2 do leilão de transmissão da Aneel,
investirá cerca de R$ 1 bilhão em 441 km de linhas de transmissão e em 3 subestações nos
estados do Piauí e do Ceará. A previsão de início de operação é março de 2023.
74.A Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) aprovou orçamento de investimento de
2018, que prevê um aporte total de R$ 463 milhões. Do montante, R$ 389 milhões serão
utilizados pela Celesc Distribuição para ampliação e melhoria do sistema, instalação e
modernização de equipamentos de medição de energia, entre outros itens. Outros R$ 60
milhões serão repassados à Celesc Geração para ampliação e melhoria das usinas, novos
negócios e aquisição de veículos e equipamentos diversos.
75.O Governo do Estado de São Paulo investirá R$ 121,9 milhões em obras na Rodovia Pedro
Eroles (SP-88), entre os municípios de Arujá e Mogi das Cruzes. A obra contemplará a
duplicação de 7,14 quilômetros de pista, construção de 2 viadutos de acesso, 4 passarelas e
obras de complementação.
76.O Governo do Estado de São Paulo investirá R$ 78,5 milhões por meio de 282 contratos do
Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (FUMEFI) com 252 municípios. Os
convênios estão divididos entre a Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude para implantação
de quadras society e pistas de skate, e a Secretaria da Casa Civil, para obras de infraestrutura
urbana.
77.O Governo do Estado do Espírito Santo investirá cerca de R$ 72 milhões em obras de
pavimentação da Rodovia ES-010, no trecho que liga Conceição da Barra a Itaúnas.
78.O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil investirá R$ 45 milhões em reformas no
Aeroporto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A primeira etapa será concluída até
dezembro de 2018 e a segunda, que contemplará a construção de um novo terminal de
passageiros, será finalizada após 2019.
79.O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Caracol (MS) estão
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investindo R$ 9,2 milhões em obras a serem executadas nas áreas de infraestrutura, esporte,
habitação e agronegócio.
80.A Prefeitura de Lunardelli (PR) está investindo cerca de R$ 1,1 milhão, por meio de recursos
do Governo do Estado do Paraná, em uma estrada rural que liga Lunardelli ao distrito de
Primavera, devendo ser entregue no primeiro semestre de 2018.
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