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A partir de amanhã (20), cadeia da infraestrutura se reunirá para mostrar as tendências e
debater os principais temas do setor

Paving Hybrid receberá na solenidade de abertura o Ministro do Desenvolvimento Regional,
Rogério Marinho. Já no dia 22 de outubro, será a vez do Ministro da Infraestrutura, Tarcísio
Gomes de Freitas, trazer sua avaliação do mercado

Amanhã, quarta-feira, (20), tem início a Paving Hybrid, que reunirá toda a cadeia de produção
da construção e infraestrutura para tratar dos principais temas que impactam o negócio, além
de apresentar as mais importantes tendências nesses segmentos. Para a solenidade de
abertura, que está prevista para começar às 9h30, está confirmada a participação Ministro do
Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, além de João Octaviano Machado Neto,
secretário de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, e Marcos Monteiro, secretário
municipal de Infraestrutura e Obras.

Considerado um dos principais encontros do setor de construção e infraestrutura, o evento
híbrido seguirá até sexta-feira (22), quando receberá o Ministro da Infraestrutura, Tarcísio
Gomes de Freitas, que fará suas avaliações sobre a área de infraestrutura nacional,
ressaltando as ações feitas pela pasta e as atividades em curso para melhorar a oferta de
serviços no setor à população. A Paving Hybrid conta com atividades realizadas
presencialmente no Expo Center Norte e eventos de conteúdo sendo transmitidos virtualmente.
As inscrições podem ser feitas no site oficial .

No primeiro dia, destaque para dois painéis: “Concessionárias de Rodovias”, que terá a
participação de João Fornari, diretor da Kartado; Sérgio Santillan, presidente da Eixo SP; Victor
Junqueira de Magalhães, consultor de negócios da CCR; Mauro Szwarcgun, gerente de
planejamento da Dersa; e Lucas Gama, coordenador de orçamento e planejamento da Elo
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Construções e Instalações; e “Os Efeitos da Pandemia na Cadeia de Suprimentos de
Importação/Exportação”, com as avaliações de Thomas Rittscher III, ex-CEO da Locafrio;
Edison Silva, diretor comercial da Moviis; Luis Maluf, princing da Moviis; Carlos Santos, gerente
comercial da Dynapac; Douglas Lopes da Silva, gerente comércio da Aéreo Brasil; e Renata
Dunck, CEO da RDunck.

Ainda serão proferidas apresentações sobre infraestrutura na era digital, distrações dos
brasileiros pelo uso de celular, postes colapsíveis certificados, tecnologias não destrutivas para
novas redes de infraestrutura subterrânea, soluções especiais em formas e escoramentos e
geração de planos de investimentos em pavimentação de redes rodoviárias através da
utilização de sistema de gerência de pavimentos. Haverá também o 1º Prêmio ABSEV de
Segurança Viária.

Já na quinta-feira, dia 21, Daniel Ferreira, secretário executivo do Ministério do
Desenvolvimento Regional, abordará o papel das políticas públicas para realização de um
desenvolvimento local e regional; Arthur Luis Pinho de Lima, presidente da EPL (Empresa de
Planejamento e Logística), trará detalhes sobre o Plano Nacional de Logística; e Pablo Spyer,
CEO da Vai Tourinho, responderá os questionamentos do radialista Rogério Morgado, sobre o
cenário econômico no próximo ano.

Já no painel sobre tecnologias e soluções de pavimentação, estão confirmadas as
participações de Adriano Correia, diretor comercial da CIber/Wirtgen Group; Carlos Eduardo
Santos, gerente de vendas da Dynapac; Maurício Mazzutti, gerente de suporte ao cliente da
John Deere; e Thiago Romanelli, gerente comercial da Romanelli. Também haverá palestras
sobre implementação do BIM para infraestrutura; drenagem profunda de pavimento utilizando
geocompostos drenantes; soluções tecnológicas no monitoramento de pavimento de rodovia
inteligente; ferramentas de monitoramento remoto de frota e uso e aplicabilidade do gás
liquefeito.

A programação robusta e intensa de atividades continua no terceiro dia, com destaque para
Fábio Abrahão, diretor de Concessões e Privatizações do BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social), que falará sobre investimentos e infraestrutura; André
Kuhn, diretor-presidente da Valec, que comentará sobre os desafios da nova Lei de Licitações;
e Luiz Fernando Devido, diretor de desenvolvimento da CET, que comparará o terminal
absorvedor de energia e o amortecedor de impacto.
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Ainda serão debatidos temas como: tecnologia de estabilização de solos, segurança jurídica
em contratos de concessões, neutralidade de carbono e ESG, desenvolvimento
técnico-científico para avanço da engenharia rodoviária, conhecendo a infraestrutura do Brasil
através da comunicação.

A Paving Hybrid terá também palestras técnicas na Learning Session e, no lugar da tradicional
exposição de produtos, equipamentos e serviços, haverá a Live Arena, com uma programação
formada por demonstrações em tempo real das novidades dos expositores, incluindo a
demonstração, em tempo real, de uma pavimentação ideal para diminuir danos nas vias
brasileiras.
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