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NEGÓCIOS Preço do gás natural, no entanto, diminui a
capacidade de competição das empresas locais, diz entidade

Investimentos no
Polo somam R$ 12 bi
até 2016, diz Cofic

Vaner Casaes / Ag. A TARDE / 30.3.2012

“Não tem
indústria
que consiga
sobreviver no
Brasil com o
atual preço
do gás natural”
JAMES CORREIA,
secretário da Indústria, Comércio e
Mineração
Carlos Casaes/ Ag. A TARDE/ 4.4.2012
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São Paulo

O Polo Industrial de Camaçari
deverá receber, até 2016,
US$ 6,2 bilhões em investimentos (cerca de R$ 12 bilhões) entre a chegada de novas empresas, inovação, novas tecnologias, meio ambiente e saúde. A estimativa
foi feita ontem pelo presidente do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic) e
vice-presidente da Braskem,
Marcelo Cerqueira.
O Polo, que completa 35
anos em julho, acumula, desde a sua criação, um total de
US$ 16 bilhões investidos, diz
Cerqueira. Durante a Feira Internacional do Plástico (Feiplast), que acontece em São
Paulo, ele apresentou os desafios da indústria no País –
provocados principalmente
por conta da concorrência
com os importados.
“Temos o desafio de não
perder tudo o que foi investido desde a década de 70”, diz
Cerqueira. “A descoberta de
matéria-prima mais barata
nos EUA , assim como as variações no câmbio, pressionam os custos do Brasil”.
Segundo ele, com a exploração das grandes descobertas de gás de xisto nos EUA, a
indústria americana dispõe
de gás por aproximadamente
R$ 4 por milhão de BTUs, enquanto no Brasil paga-se
R$ 10. “Assim que foi iniciada
a produção, eles chegaram a

Basf recebe
equipamentos
para montagem
de fábrica
Os equipamentos para a implantação da fábrica da Basf,
que vai produzir insumos para a cadeia de ácido acrílico
em Camaçari, começam a
chegar à Base Naval de Aratu
no próximo domingo, de
acordo com informações da
Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração (SICM).
A petroquímica alemã deve
investir aproximadamente
R$ 1,5 bilhão para produzir
ácido acrílico e um produto
superabsorvente na Bahia,
com o início da operação em
2014.
De acordo com o secretário
James Correia, a coluna central da fábrica, que mede 60
metros por 12 metros, chega à
Bahia em seis de agosto pela
Base Naval.
O transporte do equipamento até a fábrica deverá demorar 30 dias, estima o secretário.

Transporte

O Polo, que completa 35 anos em 11 de julho, acumula desde a sua criação investimentos da ordem de R$ 32 bilhões

ter gás por até R$ 2. Eles têm
disponibilidade de energia
por um custo muito mais baixo que o do Brasil”, diz.
A situação gera uma diferença no custo de produção
de 30%, estima. “Não podemos deixar que questões cíclicas do mercado internacional prejudiquem a indústria.
No caso da Bahia, é preciso ver

que existe uma vocação para
a indústria de transformação
plástica e é preciso trabalhar
as questões que dificultam
um melhor aproveitamento
desta vocação”, afirma.
Para o secretário da Indústria, Comércio e Mineração,
James Correia, que esteve presente no estande da Braskem
ontem para encontros com
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empresários interessados em
investir no Estado, a questão
do preço do gás precisa ser
enfrentada.
“Infelizmente
não temos apenas dados positivos. Não tem indústria que
consiga sobreviver no Brasil
com o atual preço do gás”.
Segundo o secretário, dados do setor apontam para
um déficit de R$ 30 bilhões na

balança comercial da indústria química no Brasil em
2012. “Está na hora de o País
tomar uma decisão em relação ao assunto porque estes
R$ 30 bilhões que hoje são
déficit poderiam estar gerando empregos”, diz.

“Chegou-se a cogitar a retirada de um viaduto, mas vamos conseguir realizar o
transporte por uma outra via.
O mais importante é que está
tudo certo em relação à planta
e o cronograma de implantação está mantido”, garante
o secretário.
De acordo com ele, existem
negociações com empresas
produtoras de bens finais, como fraldas descartáveis, tintas e papéis higiênicos.
“Essas negociações passam
pela Basf, que é quem vai oferecer a matéria-prima. Os alemães preferem trabalhar em
silêncio, mas nós estamos
acompanhando a situação e
posso garantir que as coisas
estão acontecendo em um
bom ritmo”, afirmou.

O JORNALISTA VIAJOU A SÃO PAULO
A CONVITE DA BRASKEM
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AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Equipamentos
Periféricos e Componentes de Informatica , para atender às necessidades
da Universidade Federal da Bahia – UFBA . Abertura: 06/06/2013 às 14:00
horas de Brasília. Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-6170
Fax: 3283-6080.

Tomada de Preço
Edital nº 274/2013-05

Airan Aires Andrade
Pregoeiro

OBJETO: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para construção
e/ou alargamento de viadutos na rodovia BR-407/BA na travessia urbana
de Juazeiro.
LOTE
RODOVIA
TRECHO

01
BR-407/BA
ENTR. BR-122/235(B/423/ (DIV. PE/BA) (PETROLINA/
JUAZEIRO) – ENTR. BR-116/262(B) (VITÓRIA DA CONQUISTA)
SUBTRECHO ENTR. BR-122/235(B/423/ (DIV. PE/BA) (PETROLINA/
JUAZEIRO) – JUREMAL
SEGMENTO KM 0,0 – KM 5,3
EXTENSÃO 5,3 KM
CÓD. PNV
407BBA0290
JURISDIÇÃO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO
DA BAHIA

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 28 de junho de 2013, às 09:3 0 horas.
INFORMAÇÕES: Seção de Cadastro e Licitações – Superintendência
Regional/BA na Av. Frederico Pontes, 141, 1º andar, sala 110, Água de Meninos,
Salvador/BA. Tel: (71) 3326-1579 e www.dnit.gov.br.
Salvador, 20 de maio de 2013
Cassia Alessandra Bonfim de Andrade
Presidente da Comissão de Licitação
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Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
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AVISO DE ADIAMENTO

NOTA PÚBLICA 01/2013

A CHESF torna público o adiamento da Concorrência – CN-1.90.2013.0690
para o Fornecimento de Equipamentos, Materiais e Serviços para Ampliação
da SE Barreiras. Recebimento de propostas e abertura da documentação
de habilitação: dia 19/06/2013 às 09:00 horas (horário local); Aquisição
do Edital: conforme item 3.2, seção I do Edital. Ficam mantidas as demais
condições do Aviso de Licitação publicado no D.O.U. do dia 07/03/2013,
seção III, fls 121.

A Comissão de Implantação da Universidade Federal do Oeste da Bahia informa aos
interessados em ingressar como estudante que, como requisito ao processo seletivo
dos cursos de Graduação, para o ano letivo de 2014, serão utilizados os escores
padronizados obtidos pelos candidatos nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), cuja inscrição encontra-se aberta no INEP (http://www.enem.inep.gov.br/), com
encerramento previsto para o dia 27 do corrente.
Salvador, 20 de maio de 2013
Luiz Rogério Bastos Leal
Vice-Reitor da UFBA
Presidente da Comissão de Implantação da
Universidade Federal do Oeste da Bahia

Suely Kummer da Rocha
Gerente da Divisão de Compras

