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SUSTENTABILIDADE - Empreendimento terá sinalização para evitar gastos de
combustível e poluição, tratamento de resíduos e água e custará R$ 220 milhões
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Cariocas terão primeiro
shopping verde do País

DIVULGAÇÃO/AMÉRICAS SHOPPING
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tentável significa dispor de mais
recursos. Existem diferença nos
gastos, mas são coisas que a
longo prazo, significam retorno.
A questão é ter mais consciência do que finanças. A diferença
de preço não inviabiliza nenhuma obra”, afirma.
Segundo o engenheiro, as
lâmpadas, o reservatório de
água e os aparelhos de ar condicionado utilizados são bons
exemplos. “As lâmpadas de led
são realmente mais caras, mas
tem altíssima durabilidade. O
tanque de água retém a água
das chuvas, que depois é utilizada nos jardins e na limpeza de
calçadas. O ar condicionado
utilizado é o que possui alta eficiência energética, que tem preço mais elevado, porém possui
baixo consumo de energia”, explicou detalhadamente Araujo.
O local ainda terá centro de tratamento de esgoto, cujo produ-
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FERNANDO ARAÚJO

DIRETOR DA CONSTRUTORA ECIA

Muitos acreditam que ser sustentável significa dispor de mais recursos.
Existem diferença nos gastos, mas são coisas que a longo prazo,
significam retorno. A questão é ter mais consciência do que finanças.
A diferença de preço não inviabiliza nenhuma obra”.

te

m poucos anos o
Brasil terá como
uma de suas principais características
arquitetônicas, as
construções ambientalmente
corretas. Para o diretor da construtora Ecia, Fernando Araújo,
essa realidade já está próxima e,
em cinco anos, será comum a
construção de empreendimentos ‘verdes’ no País. “Esta é uma
obrigação de qualquer cidadão.
Em Nova Iorque, por exemplo,
já existem bairros verdes. O
conceito lá já está bem evoluído e terá adesão no Brasil em
breve”, prevê o engenheiro. A
construtora recebeu o certificado AQUA (Alta Qualidade Ambiental), da Fundação Vanzolini
da Universidade de São Paulo
(USP), pelo projeto do Américas Shopping, empreendimento será construído no Recreio
dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.
Primeiro shopping ‘verde’ do
País, o Américas é totalmente
comprometido com a sustentabilidade. Prova disso é que já no
estacionamento, o cliente pode
localizar a vaga disponível ao visualizar a lâmpada verde. A vaga ocupada, é sinalizada com a
luz vermelha. “Isso significa eficiência, porque com este dispositivo, o cliente não precisa rodar pelo estacionamento, gastando mais combustível e poluindo mais”, disse Araujo.
Os cuidados exigidos por
uma construção ambientalmente correta são complexos: a
destinação dos resíduos do canteiros de obra, preocupação
com o impacto ambiental e social no entorno; iluminação;
qualidade do ar; gestão de energia; água e resíduos; tratamentos térmico, acústico, visual e
olfativo e plano de conservação
do projeto, entre outros. Araujo
destaca, porém, que não é preciso investimento muito maior.
“Muitos acreditam que ser sus-

to final abstecerá o horto do
shopping.
PROJETO. A previsão é que sejam investidos R$ 220 milhões
no projeto, que terá fachada
verde, repleta de plantas, quatro
grandes claraboias, para valorizar a iluminação natural, ambientes de estar, salas de cinema com tecnologia 3D, teatro e
estacionamento com 2,5 mil vagas cobertas. Ao todo, serão cerca de 220 lojas, incluindo cinco
âncoras, cinco megalojas e cinco restaurantes, além da praça
de alimentação. A área total
construída será de 124 mil metros quadrados, enquanto a
área bruta locável será de 25 mil
metros quadrados. A expectativa é que seja inaugurado em
março de 2014.
Para a realização da construção, Araujo acredita que a dificuldade se concentra em ter

equipe coesa e focada. “Esta
não pode ser uma obra comum,
onde cada responsável faz a sua
parte e ponto final. Neste empreendimento, todos precisam
estar alinhados com a sustentabilidade para assim desenvolverem ambientes verdes”, disse.
O Américas Shopping será
construído na esquina da Avenida das Américas com Estrada
Benvindo de Novais, um dos
pontos de maior visibilidade e
acesso da região, que está recebendo altos investimentos em
obras de infraestrutura urbana.
“Além da explosão de lançamentos imobiliários no bairro,
as obras de duplicação da Avenida das Américas, o túnel da
Grota Funda e o BRT interligado
ao Metrô – que tem estação projetada em frente ao Américas
Shopping - estão criando diversas oportunidades no Recreio”,
opinou Fernando Araujo.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. A-9.

■ CONSERVAÇÃO

Bueiros serão monitorados pelo estado
DA AGÊNCIA ESTADO

A partir de hoje, o trabalho
de vistorias em bueiros na cidade do Rio será realizado pela
Agência Reguladora de Energia
e Saneamento Básico do Estado (Agenersa), em parceria
com as concessionárias Light e
CEG. Segundo a prefeitura do
Rio, que divulgou a informação na última sexta-feira, será

mantido o uso dos mesmos tipos de equipamentos e da metodologia das vistorias, assim
como a quantidade de inspeções diárias, em média 400.
O protocolo de emergência,
com a comunicação imediata
ao Centro de Operações da
prefeitura, também continua a
ser seguido caso sejam identificados outros bueiros com risco
de explosão. Desde o início do

trabalho emergencial de monitoramento, em agosto de 2011,
foram realizadas 40,3 mil vistorias. Até o momento foram encontrados 314 bueiros com alto
risco de explosão. Ao todo, 28
bairros foram vistoriados nas
zonas norte, sul e no centro.
Entre os locais que mais apresentaram bueiros com risco de
explosão estão centro (155), Tijuca (49) e Copacabana (41).

■ COMERCIO

Lojistas apostam no
aumento das vendas
DA REDAÇÃO

O comércio do Rio está
otimista em relação ao carnaval e espera crescimento
de 11% nas vendas no período da festa, em comparação
com o carnaval de 2011. De
acordo com pesquisa feita
na última semana de janeiro
pelo Centro de Estudos do
Clube dos Diretores Lojistas
do Rio de Janeiro (CDL-Rio),
com 500 empresários do
município, a projeção é
aquecimento do setor.
“É porque o Rio de Janeiro
está vivendo um bom momento”, disse o presidente
do CDL-Rio, Aldo Gonçalves.
Segundo o presidente, o povo está animado e a cidade
está cheia de turistas nacionais e estrangeiros que contribuem para incentivar e
movimentar o comércio.
“Eles trazem bom astral para
o Rio e acho que isso se refletirá em bom resultado (nas
vendas) no carnaval”, argumentou Gonçalves.
De acordo com a pesquisa, fantasias e adereços deverão concentrar a maior
parte das vendas (44%), seguidos de roupas de verão,
como bermudas e camisetas
(32%) e a chamada linha
praia, que inclui maiôs, biquinis e cangas (12%). O presidente do CDL-Rio disse
não acreditar que a paralisação dos profissionais da área
de segurança pública possa
comprometer o carnaval no
Rio de Janeiro. “O governador anunciou aumento de
39% para as categorias e, ao
mesmo tempo, está agindo
com firmeza ao prender o
cabo dos bombeiros que estava estimulando o vandalismo. Isso vai arrefecer esse
estado de espírito de fazer

greve”, argumentou.
Mais de 60% dos lojistas
disseram ter contratado
mais funcionários temporários para o período do carnaval. As empresas estimulam
os foliões com promoções,
descontos e facilidades para
pagamento. Segundo Gonçalves, o turismo é responsável por 65% das vendas no
período de carnaval.
Por causa da paralisação
dos policiais civis e militares
na última sexta-feira, o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ),
Antenor Barros Leal, disse
que comerciantes devem ficar atentos às movimentações no entorno de seus estabelecimentos. Caso achem
que a segurança está em risco, Antenor orienta os empresários a fecharem as portas.
O presidente da ACRJ informou não ter recebido
qualquer informe de problemas a estabelecimentos comerciais por causa da paralisação dos policiais. Ele afirmou que está confiante na
tradição e no respeito à sociedade do Rio de Janeiro
por parte dos policiais civis e
militares, bombeiros e agentes penitenciários que optaram pela paralisação.
“Tenho certeza que darão
exemplo de disciplina e respeito, principalmente resguardando e dando a devida
segurança à população do
Estado do Rio de Janeiro”,
disse Antenor Barros Leal. O
presidente da ACRJ reconhece ainda os esforços que o
governador Sérgio Cabral
vem fazendo para atender,
na medida do possível, às
reivindicações das categorias do estado e acredita no
bom senso para contornar a
situação.

CURTA
GM COLOCOU 2,5 MIL AGENTES PARA BLOCOS
A Guarda Municipal do Rio atuou neste fim de semana com 2,5
mil guardas no esquema especial montado para a passagem de
blocos de carnaval. Os agentes atuaram no controle urbano, ordenamento de trânsito, fiscalização de posturas e atendimento ao
público em geral, entre outras ações.
Na última sexta-feira, 247 guardas foram destacados para o desfile do Cordão da Bola Preta, no Centro; no sábado, outros 166
agentes cobriram o Simpatia é Quase Amor, e outros 150 guardas
estiveram no desfile do Vem Ni Mim que sou Facinha.

O monitoramento independente de risco em bueiros teve
duração de seis meses e foi iniciativa do acordo de cooperação firmado entre a prefeitura
do Rio, governo do estado, Ministério Público e Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREARJ). A medida foi tomada após
uma série de explosões em
bueiros na cidade.

Ministério de
Minas e Energia

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

Ministério de
Minas e Energia

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n° GCS.A/PE-038/2011

AVISO DE LICITAÇÃO

1. A Eletrobrás Termonuclear S/A – ELETROBRAS ELETRONUCLEAR
torna público que realizará Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico,
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia
e telecomunicações nas dependências da ELETROBRAS ELETRONUCLEAR
LGHQWL¿FDGDV QR (GLWDO  &ULWpULR GH -XOJDPHQWR 0HQRU 3UHoR  2 (GLWDO
SRGHUi VHU UHWLUDGR JUDWXLWDPHQWH DWUDYpV GR VLWH www.comprasnet.gov.br, a
SDUWLUGHRXREWLGRHPH[HPSODULPSUHVVRQRKRUiULRGHKPLQ
jV KPLQ KRUDV H GH KPLQ DV KPLQ KRUDV QD *HUrQFLD GH
&RQWUDWDomRH6HUYLoRV±*&6$QD5XDGD&DQGHOiULDDQGDU±&HQWUR
± 5LR GH -DQHLUR ± 5- PHGLDQWH SDJDPHQWR GD WD[D GH 5  TXDWRU]H
UHDLV H VHVVHQWD FHQWDYRV  QD *HUrQFLD GH 2SHUDo}HV )LQDQFHLUDV ± *2)$
QR PHVPR HQGHUHoR H KRUiULR DFLPD PHQFLRQDGR  3DUD SDUWLFLSDomR QR
SUHVHQWH3UHJmRpREULJDWyULDDUHDOL]DomRGHYLVLWDWpFQLFDQDVGHSHQGrQFLDV
GD(/(752%5$6(/(75218&/($5ORFDOL]DGDVQD5XDGD&DQGHOiULD±
&HQWUR5LRGH-DQHLUR5-H&HQWUDO1XFOHDU$OPLUDQWHÈOYDUR$OEHUWR±&1$$$
$QJUDGRV5HLV5-VHQGRRSHUtRGRSDUDDUHIHULGDYLVLWDGHj
HVWDQGRIDFXOWDGRDR3URSRQHQWHDYLVLWDjVGHPDLVGHSHQGrQFLDV
GHVFULWDVQR(GLWDO$HQWUHJDGDV3URSRVWDVDSDUWLUGHQRVLWH
www.comprasnet.gov.br$EHUWXUDGDV3URSRVWDVjVKV TXDWRU]HKRUDV 
GRGLDQRVLWHwww.comprasnet.gov.br.

1 – A Eletrobrás Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR, torna público que
realizará Licitação na modalidade de Tomada de Preços, para contratação de
serviços de reforma do piso, confecção de bancadas e divisórias de granito
para instalação no antigo Edifício de Soda Cáustica nas dependências da
Unidade 1 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - CNAAA. 2. Critério
de Julgamento: Menor valor total proposto. 3. O Edital poderá ser consultado/
retirado, até o dia 02/03/12, ao custo de R$ 5,00 (cinco reais), no horário entre
08:00 e 11:30h e das 14:00 às 16:30h, na Gerência de Infraestrutura Rio –
GIR.A – na Rua da Candelária, nº 65 – 2º andar – Centro – Rio de Janeiro ou na
Gerência de Aquisições Angra – GAA.A – na Rodovia Governador Mário Covas
(BR-101/ RJ Sul), Km 517,08 - Praia de Itaorna – Angra dos Reis – RJ. 4. Os
interessados deverão, OBRIGATORIAMENTE, realizar visita técnica ao local onde
serão prestados os serviços (Angra dos Reis), no período de 14/02/12 a 15/02/12,
mediante agendamento prévio. 5. A entrega dos envelopes de proposta e de
habilitação e o início da abertura destes envelopes ocorrerão na Sessão Pública
de Tomada de Preços, que será realizada às 15:00 horas do dia 02.03.2012, no
Auditório da Superintendência de Infraestrutura - SI.A, na Rod. Governador Mário
Covas (BR-101/ RJ-Sul), Km 517,08 – Itaorna – Angra dos Reis – RJ.

Marcia Regina Calvente Ribeiro
Gerente de Contratação e Serviços

José Paulo Franco de Aguiar
Gerente de Aquisições Angra

Tomada de Preços nº GAA.A/TP-061/12

