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Como presidente da APEOP e da Comissão de In-
fraestrutura da CBIC – Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção, Carlos Eduardo Lima Jorge, 
participou no último dia 06 de agosto do debate 
“O Futuro do Brasil na Visão dos Presidenciáveis 
2018”, realizado no auditório da CNI em  
Brasília. 
 
Marina Silva (Rede), Geraldo Alckmin (PSDB), Ál-
varo Dias (Podemos), Ciro Gomes (PDT) e Henri-
que Meirelles (MDB), expuseram a 340 empresá-
rios das entidades que compõem a Coalizão pela 
Construção, suas ideias e propostas para o país. E 
tiveram a oportunidade de responder a diversas 
questões que de forma direta ou indireta, estão 
ligadas ao desenvolvimento de toda a cadeia pro-
dutiva da Indústria da Construção. 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigentes da APEOP foram recebidos no ultimo 
dia 07 de agosto pelo secretário Maurício Juvenal, 
de Planejamento e Gestão do estado de São Pau-
lo. Em pauta o programa paulista de recapeamen-
to asfáltico em áreas municipais e intermunici-
pais, licitado através da secretaria e que aguarda 
autorização para ordem de início. 
 
Em diálogo franco, o secretário Maurício Juvenal 
expôs as condições do programa, ressaltando sua 
importância social e econômica, também pela ge-
ração de empregos decorrentes de sua imple-
mentação. 

 
 
 
 
 
Com a nova política de reajuste de preços do 

asfalto imposta desde janeiro deste ano pela 

Petrobras, única fornecedora do insumo, o im-

pacto sobre os contratos de obras de pavimen-

tação tem sido enorme, desequilibrando as 

condições iniciais firmadas nos ajustes. 

 

Reunidas na APEOP, as empresas que executam 

as obras do programa Asfalto Novo da prefeitu-

ra de São Paulo atestaram a dimensão desse 

desequilíbrio em seus contratos à secretaria das 

Prefeituras Regionais, que analisa agora os pro-

cessos, buscando garantir o desenvolvimento 

regular das obras. 

 
 

 

 

Recebida em audiência no final de julho pela 
presidente da Sabesp, Karla Bertocco, a direção 
da APEOP destacou a importância para as em-
presas do setor da ampliação dos investimentos 
em obras e serviços pela Companhia. 

Karla Bertocco apresentou as iniciativas que já 
vem implementando em sua gestão, destacan-
do a importância de incentivar projetos em par-
ceria com a iniciativa privada. 

A APEOP deverá manter reuniões com o corpo 
técnico da Sabesp no sentido de apresentar 
projetos nas modalidades de PPPs e Locação de 
Ativos. 
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