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Nesta edição do jornal empresariALL 
o destaque vai para a Suzano, que 
abriu 90 oportunidades de traba-
lho para a unidade de conversão 
de papel que está sendo instalada 
em Cachoeiro de Itapemirim. A 
empresa está formando uma equi-
pe plural, com a participação de 
profissionais diversos, de quais-
quer gêneros, etnia e crença, o 
que também inclui a ênfase na 
contratação de mulheres e Pes-
soas com Deficiência (PCDs).
A VLI, em parceria com a Vale, 

abriu inscrições para o programa 
de inovação aberta “Inova VLI”, 
convidando empresas, empreen-
dedores e startups do Brasil para 
uma nova missão: como será o 
Planejamento e Controle da Ma-
nutenção (PCM) do futuro? O pro-
grama também conta com a parce-
ria da aceleradora Neo Ventures.
A ArcelorMittal Tubarão destaca 

a marca de 2 anos da assinatura 

do Termo de Compromisso Am-
biental (TCA) que a empresa as-
sinou com o Governo do Estado 
do Espírito Santo e o Ministério 
Público, nas esferas Federal e 
Estadual. O TCA deu origem ao 
Evoluir, programa formado por um 
conjunto de iniciativas da própria 
empresa que vão além do com-
promisso assumido com o poder 
público. Expressivos investimen-
tos (cerca de R$ 137 milhões) 
já foram destinados a projetos, 
equipamentos e capacitações. 
Até 2023, a empresa estima in-
vestir até R$ 1,14 bilhão na área. 
A Fundação Renova avançou no 

pagamento de indenizações para 
casos de difícil comprovação de 
danos causados pelo rompimento 
da barragem de Fundão, em Ma-
riana (MG). Até o dia 09 de outu-
bro, 113 pessoas receberam suas 
indenizações. Em Baixo Guandu 
(ES), foram 83 pessoas, e em Na-

que (MG), 30. Iniciada em agosto, 
a operação desse novo sistema 
contou com a implementação de 
uma plataforma online que aten-
de categorias informais e com 
difícil comprovação de danos. 
Nesta edição, a Samarco desta-

ca sua contribuição na melhoria 
dos processos de produção de 
café na região do Caparaó atra-
vés de ações realizadas pelo Pro-
grama de Educação Ambiental da 
empresa. O trabalho, que é focado 
em preservação, consiste em lim-
par e cercar a área para evitar que 
animais causem danos, controlar 
a erosão e realizar o plantio de es-
pécies nativas. Ao todo, já foram 
promovidas intervenções em 12 
nascentes, que abastecem direta-
mente 42 famílias e 190 pessoas. 
A Codesa inaugurou, no dia 05 

de outubro, o novo Cais de Ata-
laia, em Vila Velha. A previsão é 
que sua operação aumente em 

75% o volume de cargas no berço. 
O terminal multipropósito de Ata-
laia vai movimentar diversos tipos 
de cargas (granéis líquidos e sóli-
dos) como, trigo, malte, fertilizan-
tes, combustíveis e carga geral.
Por fim, a Petrocity Energia, so-

ciedade formada pela Petrocity 
Portos S.A. e a BD Energética, 
do Grupo Badin, deu o primei-
ro passo para a construção de 
uma usina termelétrica de gran-
de porte na região do complexo 
portuário de Urussuquara, em 
São Mateus (ES). O pedido de 
licença ambiental junto ao Iba-
ma foi publicado no Diário Oficial 
da União no dia 16 de outubro. A 
usina vai gerar energia suficien-
te para abastecer todo o Espírito 
Santo. Essas e outras notícias 
sobre as gigantes e o setor in-
dustrial do Espírito Santo podem 
também ser acessadas no site 
www.jornalempresariall.com.br

Opinião do Leitor

Fabio Marxceglio P. Marques - Técnico em Segurança do Trabalho na VLI Logística

 
                                  O  j o r n a l  e m p re s a r i A L L  ex e rc e  u m  p a p e l  f u n d a m e n ta l  n a 

comunicação junto ao leitor: mostrar que a nossa economia é feita 
de empresas que acreditam na força do nosso estado, com noticiário que 
aborda temas econômicos, ambientais e sociais das empresas e suas diversas 
iniciativas. O jornal informa sobre o desenvolvimento local e oportunidades 
de novos negócios no Espírito Santo.

“
”
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Suzano abre vagas em Cachoeiro de 
Itapemirim com foco em diversidade

A Suzano está formando 
uma equipe plural, com a par-
ticipação de profissionais di-
versos, de quaisquer gêneros, 
etnia e crença, o que também 
inclui a ênfase na contratação 
de mulheres e Pessoas com 
Deficiência (PCDs). Para isso, 
a empresa abriu 90 oportuni-
dades de trabalho para a uni-
dade de conversão de papel 
que está sendo instalada em 
Cachoeiro de Itapemirim.

Uma das metas da empresa 
é de que 30% dos cargos de 
liderança sejam ocupados por 
mulheres até 2025. "A plura-
lidade na formação de nossas 

equipes é muito importante 
para a Suzano e só reforça 
nosso compromisso de de-
senvolver a população, gerar 
empregos e possibilidades”, 
pontua Luiza Xavier, Gerente 
de Gente & Gestão da Suzano.

As oportunidades são para 
profissionais de nível médio, 
técnico e superior. A atuação 
será nas áreas de Operação, 
Manutenção, Logística, Quali-
dade e Melhoria Contínua. As 
inscrições para as vagas dis-
poníveis devem ser realizadas 

pelo site https://jobs.kenoby.
com/Suzano e os interessados 
também podem encaminhar o 
currículo para o e-mail gen-
teegestaoes@suzano.com.br. 

Os profissionais seleciona-
dos serão desenvolvidos du-
rante quatro meses de trei-
namento que será realizado 
em parceria com o Serviço 
Nacional da Indústria (Senai) 
de Cachoeiro de Itapemirim. 
A proposta é capacitá-los para 
a operação das máquinas de 
alta tecnologia, com direito à 

visita técnica na unidade de 
Mucuri, na Bahia, que já atua 
com equipamentos similares 
aos que serão instalados na 
unidade de Cachoeiro de Ita-
pemirim. 

Nova fábrica 

A unidade de conversão de 
papel de Cachoeiro de Itape-
mirim converterá papel tis-
sue (papéis suaves e de alta 
absorção) em produtos aca-
bados. Serão produzidos no 

local papéis higiênicos de alta 
qualidade. A matéria-prima 
que abastecerá a unidade será 
produzida pela própria Suza-
no na Unidade Mucuri, no sul 
da Bahia. O empreendimento 
faz parte de um pacote de in-
vestimentos anunciados pela 
Suzano no final de 2019, que 
totaliza R$ 933,4 milhões no 
Espírito Santo. Estão incluí-
dos nesse pacote a expansão 
da base florestal da empresa 
e a modernização da área in-
dustrial, em Aracruz.

AS OPORTUNIDADES são para profissionais de nível médio, técnico e superior

SUZANO

São 90 vagas 
distribuídas para 
os níveis médio, 
técnico e superior

  A pluralidade 
na formação de 
nossas equipes é 
muito importante 
para a Suzano e 
só reforça nosso 
compromisso 
de desenvolver 
a população, 
gerar empregos e 
possibilidades

“     

”
Luiza Xavier,
Gerente de Gente & Gestão da 
Suzano
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VLI

VLI e Vale firmam parceria em novo 
desafio de inovação aberta

VLI E VALE possuem grandes sinergias em suas operações

As inscrições 
aconteceram 
até o dia 11 de 
outubro, e as 
apresentações 
já estão 
marcadas 
para o dia 27

A VLI, em parceria com a Vale, 
abriu inscrições para o progra-
ma de inovação aberta “Inova 
VLI”, convidando empresas, 
empreendedores e startups do 
Brasil para uma nova missão: 
como será o Planejamento e 
Controle da Manutenção (PCM) 
do futuro? O programa também 
conta com a parceria da acele-
radora Neo Ventures. As inscri-
ções aconteceram até o dia 11 
de outubro, e as apresentações 
já estão marcadas para o dia 27.

O programa busca projetos e 
ferramentas que tornem mais 
dinâmicas as tarefas do PCM 
e aumentem a qualidade das 
análises. Um PCM é responsá-
vel por gerenciar todos os ser-
viços de manutenção de uma 
empresa. O que inclui os custos, 
o tempo entre falhas, as condi-

ções nas quais se encontram os 
equipamentos, o planejamen-
to e qual tipo de manutenção 
deve ser aplicada. Trata-se de 
uma função relevante para as 
operações da VLI e da Vale, que 
estão buscando soluções para 

problemas complexos utilizan-
do formas inovadoras, colabo-
rativas e inclusivas. Um dos 
objetivos é promover a apren-
dizagem conjunta e desenvolver 
o ecossistema de inovação de 
forma a contribuir para o pro-

gresso social nas regiões onde 
operam. VLI e Vale veem uma 
grande oportunidade de colabo-
rar neste desafio estabelecendo 
uma parceria na avaliação dos 
projetos e nas lições aprendi-
das durante o processo para 

acelerar essa transformação.

Neo Ventures

A Neo Ventures é uma acele-
radora corporativa que desen-
volve e executa projetos para 
grandes empresas, governos e 
ambientes de inovação, cujos 
representantes acreditam que 
as parcerias com startups e 
centros de tecnologia são di-
ferenciais competitivos para 
a sobrevivência e transforma-
ção das suas instituições. Saiba 
mais em neoventures.global.

O objetivo é acelerar 
soluções que otimizem 
o Planejamento 
e Controle da 
Manutenção (PCM) de 
ambas as empresas
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ArcelorMittal Tubarão celebra dois 
anos de assinatura do TCA

Mais da metade das 
metas e diretrizes 
estabelecidas para 
a empresa já foram 
executadas

A EMPRESA investirá R$ 1,14 bilhão na área de meio ambiente até 2023

A assinatura do Termo 
de Compromisso Ambien-
tal (TCA) entre a Arcelor-
Mittal Tubarão, o Governo 
do Estado do Espírito San-
to e o Ministério Público, 
nas esferas Federal e Es-
tadual, acaba de completar 
dois anos. De lá para cá, a 
empresa intensificou seus 
investimentos em melho-
rias e novas tecnologias, e 
potencializou ações de ges-
tão ambiental. O TCA tam-
bém deu origem ao Evoluir, 
programa formado por um 
conjunto de iniciativas da 
própria empresa que vão 
além do compromisso assu-
mido com o poder público.

“O TCA veio reforçar o 
nosso pacto com a me-
lhoria contínua da ges-

tão ambiental. Queremos 
uma empresa cada vez 
mais sustentável, dinâmi-
ca e comprometida com o 
bem-estar da sociedade, e 
o TCA tem permitido isso. 

Também tem consolidado 
nosso diálogo com órgãos 
públicos e a sociedade na 
busca de soluções e tec-
n o l o g i a s  c o m p r o v a d a -
mente eficazes para con-
trole da qualidade do ar”, 
afirmou João Bosco Reis 
da Silva, Gerente Geral 

de Sustentabilidade e Re-
lações Institucionais da 
ArcelorMittal Tubarão.

Expressivos investimen-
tos (cerca de R$ 137 mi-
lhões) já foram destinados 
a projetos, equipamentos, 
capacitação e outros. Até 
2023, a empresa imple-
mentará ações da ordem 
de R$ 1,14 bilhão na área.

A fim de garantir trans-
parência a todo o processo 
de cumprimento do TCA, 
a empresa lançou o apli-
cativo Evoluir, disponível 
para celulares Android e 
IOS. Com o app, é possí-
vel acompanhar, de ma-
neira ágil e eficiente, tudo 
o que está sendo feito na 
gestão ambiental da em-
presa, por meio de vídeos, 
documentos, fotos e rela-
tórios. Ele também per-
mite enviar reclamações, 
sugestões e dúvidas. Todo 
o conteúdo do Programa 
Evoluir também está dis-
ponível e atualizado no 
site https://evoluir.arce-
lormittal.com.br/evoluir/.

ARCELORMITTAL TUBARÃO

Cerca de R$ 
137 milhões 
já foram 
destinados 
a projetos, 
equipamentos, 
capacitação e 
outros
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cmil.com.br

protenge.com.br

compositec.com.br

reframax.com.br

grupoht.com.br

sermavil.com.br

multilift.com.br

vitoriaindustrial.com.br
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No geral, 
foram pagos 
R$ 2,6 bi em 
indenizações 
e auxílios 
financeiros 
até agosto 
de 2020

Operação por meio de plataforma online está em funcionamento desde agosto deste ano
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Fundação Renova paga mais de 100
indenizações de casos de difícil comprovação

O PORTAL DO ADVOGADO está disponível no site da Fundação Renova

DIVULGAÇÃO

A Fundação Renova avan-
çou no pagamento de inde-

nizações para casos de difícil 
comprovação de danos causa-

dos pelo rompimento da bar-
ragem de Fundão, em Mariana 

(MG). Até o dia 09 de outubro, 
113 pessoas receberam suas in-
denizações. Em Baixo Guandu 
(ES), foram 83 pessoas, e em 
Naque (MG), 30. 

Iniciada em agosto, a operação 
desse novo sistema contou com 
a implementação de uma plata-
forma online que atende cate-
gorias informais e com difícil 
comprovação de danos. A plata-
forma foi denominada “Portal 
do Advogado” e está disponível 
no site da Fundação Renova. 
Até 6 de outubro, mais de 4 mil 
requerimentos já haviam sido 
apresentados. O prazo final de-
finido pela Justiça para acesso 
à plataforma on-line nos dois 
municípios é 31 de outubro. 

No geral, até agosto de 
2020, foram pagos R$ 2,6 
bilhões em indenizações e 
auxílios financeiros para 
cerca de 321 mil pessoas.

Acesso

Para ingressar na plataforma, 
os atingidos devem confirmar 

idade superior a 16 anos na 
data do rompimento, estar re-
presentado por advogado ins-
crito na Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) ou Defensor 
Público e estar devidamente 
inscrito ou com solicitação 
de cadastro junto à Fundação 
Renova, vinculado aos mu-
nicípios de Baixo Guandu ou 
Naque, até 30 de abril de 2020.
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ANDRÉ BERLINCK/SAMARCO

Samarco promove preservação de 
nascentes na região do Caparaó

Cafeicultores da região do 
Caparaó, que abrange o Espírito 
Santo e Minas Gerais, vêm pro-
movendo ações para recuperar 
e preservar nascentes localiza-
das em suas propriedades. A ini-
ciativa faz parte do Programa de 
Educação Ambiental da Samar-
co junto aos produtores rurais 
da faixa de servidão dos mine-
rodutos, conduzido em parceria 
com a empresa de assistência 
rural Caparaó Jr, que é formada 
por alunos do Curso Superior 
de Tecnologia em Cafeicultu-
ra do Ifes - Campus de Alegre.

O trabalho de preservação 
consiste em limpar e cercar a 
área para evitar que animais 
causem danos, controlar a 
erosão e realizar o plantio 
de espécies nativas. Ao todo, 
já foram promovidas inter-

venções em 12 nascentes, 
que abastecem diretamen-
te 42 famílias e 190 pessoas. 

“A partir da demanda levanta-
da pelos próprios produtores, 
demos início à iniciativa. Sele-
cionamos 12 propriedades para 

executar o trabalho de recupe-
ração e preservação das nascen-
tes, aplicando boas práticas 
no uso e conservação do solo 
e da água. Estamos avaliando 
os resultados e pretendemos 
ampliar as atividades para 30 

nascentes localizadas em toda a 
extensão do programa”, destaca 
o Tecnólogo em Cafeicultura 
da Caparaó Jr, Danilo Mendes.

A ação contribui para a me-
lhoria de importantes bacias 
hidrográficas, como a do rio 

Doce (MG), de Itabapoana 
(RJ) e de Itapemirim (ES). 
Além disso, influencia direta-
mente a quantidade e qualida-
de do abastecimento dos rios 
e da população, favorecendo 
a conservação da biodiver-
sidade, uma vez que a região 
do Caparaó possui muitos 
córregos, riachos e nascentes. 

Para Rodolpho Samorini, co-
ordenador de Relacionamento 
Institucional e Comunidades 
da Samarco, a parceria contri-
bui para o desenvolvimento e 
crescimento de importantes 
projetos para os produtores. 
“O programa de educação am-
biental mostra que é possível a 
parceria entre setor acadêmico, 
empresa e sociedade civil. Nos 
últimos anos, acompanhamos 
de perto a melhoria nos proces-
sos de produção de café em toda 
a região do Caparaó que hoje são 
reconhecidos por sua excelên-
cia. Com o projeto de recupera-
ção de nascentes, esperamos 
contribuir para que a proprie-
dades rurais sejam reconheci-
das também por preservarem 
o meio ambiente”, destacou.

A SAMARCO contribuiu na melhoria dos processos de produção de café na região do Caparaó

Ações realizadas 
em 12 propriedades 
beneficiaram 42 
famílias e podem 
ser ampliadas 
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Codesa inaugura novo Cais de Atalaia, 
em Vila Velha

A Codesa inaugurou, no 
dia 5 de outubro, o novo Cais 
de Atalaia, em Vila Velha. A 
previsão é que sua operação 
aumente em 75% o volume de 
cargas no berço. O terminal 
multipropósito de Atalaia vai 
movimentar diversos tipos de 
carga (granéis líquidos e sóli-
dos) como, trigo, malte, ferti-
lizantes, combustíveis e carga 
geral. A primeira atracação no 
novo cais aconteceu na madru-
gada do dia 7, com o desembar-
que de 30.000t de fertilizan-
tes do navio Anya. Durante a 
inauguração, rebocadores lan-
çaram jatos d’água, apitaram 
e fizeram manobras em uma 
ação de "batismo" do novo cais.

O novo cais de Atalaia subs-
tituiu dois antigos dolfins (es-
truturas de concreto fincadas 
no fundo do mar e que servem 
para atracar e amarrar navios 
que carregam e descarregam 
cargas especiais), e as obras 
tiveram início em outubro 

de 2015, sendo concluídas 
no segundo semestre do ano 
passado. Foram investidos R$ 
190 milhões, recursos prove-
nientes do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC). 
O projeto contou com várias 

etapas, como: elaboração e 
aprovação do projeto, fabri-
cação de pré-moldados, fabri-
cação de camisas metálicas, 
reforço do muro da retroárea, 
remoção de pedras soltas e 
desmonte do maciço rochoso.

Berço 207

O berço 207 possui 270m 
de extensão e área total de 
20.000m². Conta com 14 cabe-
ços de amarração, 12 defensas 
e profundidade de 11,4m de ca-

lado. Futuramente, de Atalaia, 
serão drenados combustíveis 
que seguirão por dutos até a 
armazenagem no Terminal de 
Granéis Líquidos (TGL), em-
preendimento em fase de im-
plantação em Capuaba.

Foram investidos 
R$ 190 milhões nas 
obras 

O BERÇO 207 possui 270m de extensão e área total de 20.000m²

CODESA

Usina vai gerar 
energia suficiente 
para abastecer todo 
o Espírito Santo

Termelétrica: Petrocity Energia entra com 
pedido de licença no Ibama

HAVERÁ um berço de atracação exclusivo para navios gaseiros do tipo FSRU

DIVULGAÇÃO

A Petrocity Energia, socieda-
de formada pela Petrocity Portos 
S.A. e a BD Energética, do Gru-
po Badin, deu o primeiro passo 
para a construção  de uma usina 
termelétrica de grande porte na 

região do complexo portuário de 
Urussuquara, em São Mateus 
(ES). O pedido de licença ambien-
tal junto ao Ibama foi publicado 
no Diário Oficial da União no dia 
16 de outubro.

O Presidente da Petrocity 
Energia, Ronaldo Badin, dis-
se que este é o primeiro passo 
para a concretização do projeto 
do Complexo Portuário de São 
Mateus (CPSM) e que a usina 
ficará dentro da área do porto, 
com um berço de atracação com 
dedicação exclusiva para o navio 
gaseiro do tipo FSRU, que ficará 
atracado para receber o produ-
to em forma líquida e transfor-
má-lo em gás para tocar a usina.

A previsão é de que nos pri-
meiros meses de 2021 a empre-
sa já tenha a licença provisória e 
participe dos leilões do Gover-
no Federal para fornecimento 
de energia. “Vamos produzir 
1.800 megawats e entrar no sis-
tema nacional para melhorar as 
condições energéticas tanto do 
Nordeste quanto do Sudeste, 
balanceando o sistema elétrico 
nacional e garantindo o suporte 
para as empresas que vão se ins-
talar no polo industrial da retro-
área do porto”, explicou.

Empregos

O  investimento será de US$ 1,2 
bilhão  (cerca de R$ 6 bilhões), 
com a geração de 2 mil empre-
gos diretos na fase de constru-
ção e 350 empregos na operação, 
que demanda mão de obra mais 
especializada. A prioridade da 
empresa é o emprego de mão 
de obra local na construção, en-
quanto capacita pessoas da re-
gião para atuarem na operação. 
A previsão é que as obras da ter-
melétrica comecem no início de 
2022 e durem cerca de 40 meses.

A previsão 
é que as 
obras da 
termelétrica 
comecem no 
início de 2022 
e durem cerca 
de 40 meses
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Soluções em Fibra de Vidro

Somos especialistas em: materiais compósitos;  
análise de falhas em equipamentos com compósit-
os; montagens de tubulações e tanques; recuper-
ação de equipamentos e aplicação de revestimen-
tos. 

Possuímos equipe de inspeção e fiscalização para 
apoio em paradas, e laboratório próprio em nossa 
sede. Também possuímos unidade de laboratório 
móvel para atendimento do cliente dentro do seu 
próprio site.

Fornecimento de tubos, tanques, 
vasos de pressão, potes de selagem e 
conexões em fibra de vidro;

Caixas especiais, guaritas e outros 
materiais em fibra;

Revestimentos anticorrosivos e  
cerâmicas antiácidas;

Equipamentos para montagens de tu-
bos em PVC, CPVC, UPVC, PP E PEAD.

Rua Perobas, 140 - Coqueiral
29199-177 - Aracruz - ES

(27) 2237-3387

contato@compositec.com.br

Seg. a Sex. das 7h30 às 17h30

Celulose Petroquímico Químico


