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Arena Itaquera - São Paulo

Apesar da crise
econômica, os Estados
Unidos compraram 504% a
mais de semimanufaturados
de ferro e de aço do Brasil, até
agosto deste ano, comparado
com o mesmo período de
2010. Nos oito primeiros
meses do ano, as exportações
brasileiras enfrentaram ainda
a valorização do real. O
volume aumentou de US$
184 milhões para US$ 1,1
bilhão, de acordo com dados
do Ministério de
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior.
Com isso, a exportação
desses bens alcançou a marca
de segundo item de produtos
mais vendidos para os Estados
Unidos, ultrapassando café
em grão, ferro fundido bruto,
aviões e partes de motores
para veículos automóveis. Os
semimanufaturados de ferro e
aço incluem mercadorias
como ferro-gusa, tarugos,
vergalhões e chapas de aço,
usadas na construção civil,
trilhos, produção de máquinas
e equipamentos.

Arena Pernambuco - Recife

Rumo ao

Hexa!!!

No dia 30 de outubro de 2010,
finalmente a notícia se tornou
oficial: o Brasil será o país anfitrião
da Copa do Mundo de Futebol de
2014. O comunicado foi feito
durante reunião do comitê executivo
da Fifa em Zurique, na Suíça, na
qual estavam o ex-presidente Lula, o
ex-técnico da seleção brasileira,
Dunga, e o jogador Romário. Essa
será a segunda Copa realizada nos
gramados do país - a primeira, em
1950, a derrota na final para o
Uruguai calou o Maracanã e pôs em
luto a nação. Para os torcedores
será uma oportunidade de assistir
em casa ao principal torneio da
modalidade esportiva mais
praticada no mundo.
Hoje estamos vivendo um
verdadeiro boom de obras de
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“Já estamos atendendo a pedidos de
construtoras do país inteiro
destinados a obras e infraestrutura
para a copa de 2014”

infraestrutura com a Copa 2014 e a
Olimpíada de 2016 que aqueceu o
mercado nacional.
Essa obras tem surtido um
grande efeito sobre os negócios de
equipamentos para elevação e
movimentação de cargas. Já
estamos atendendo a pedidos de
construtoras do país inteiro
destinados a obras de mobilidade
urbana, reforma e construção de
estádios e reformas de portos e de
aeroportos.
Estamos muito satisfeitos em
poder colaborar para esse evento
tão esperado em nosso país,
especialmente por que a abertura
Copa do Mundo de 2014 vai ser na
cidade de São Paulo!
Operários já trabalham na área
em Itaquera onde vai ser construído
a Arena Itaquera, Estádio do
Corinthians. A previsão é de que a
obra esteja concluída em dois anos
e meio, antes da Copa das
Confederações de 2013. A arena
corintiana receberá 45 mil pessoas,
mas já existe projeto de ampliação
para 68 mil para, assim, receber a
abertura do Mundial.

