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Editorial
Nesta edição do jornal empresariALL
o destaque vai para a ArceVITÓRIA, ES,
AGOSTO DE
2017 lançou, no
Brasil
que
2lorMittal
dia 08/06, a meta de reduzir
suas emissões de CO2 em
10% até 2030. O compromisso
foi anunciado durante evento
de divulgação do Relatório de
Sustentabilidade da ArcelorMittal 2020, como parte das
ações da empresa para marcar
a Semana do Meio Ambiente. A
meta é um passo intermediário
dentro do esforço global da
produtora de aço de se tornar carbono neutra até 2050.
A Vale se comprometeu a proteger e recuperar mais 500 mil
hectares de florestas no Brasil
até 2030. Dos 500 mil hectares
da meta, 400 mil são florestas
já existentes que a empresa

Opinião do Leitor

irá colaborar com a proteção e
100 mil correspondem a áreas
degradadas que serão recuperados por meio do Fundo Vale.
Outro destaque da Vale é que
a companhia entregou à Prefeitura da Serra (ES), no dia
12/06, o Parque Caminho do
Mar, localizado na região de
Cidade Continental e Bicanga,
e agora os moradores já contam com um novo espaço de
lazer a céu aberto. O parque
conta com equipamentos de
lazer e esportes, e também
oferece um mirante com vista
para uma área de preservação.
A Portocel está firmando parceria com a Multilift Logística,
que passará a utilizar o porto
em Barra do Riacho para movimentar ferro gusa. As empre-

sas estão negociando os detalhes da operação, cujo início
está previsto para ocorrer no
segundo semestre deste ano.
A Multilift também é destaque nesta edição porque
a empresa completou 25
a n o s d e u m a h i s tó r i a d e s ucesso, e agora lança a sua
nova marca para o mercado.
A Suzano foi selecionada para
compor o Índice Carbono Eficiente da B3 (ICO2 B3). A lista
de empresas da carteira reúne
62 ações de 58 companhias
listadas na Bolsa brasileira.
Todas elas pertencem ao IBrX
100, indicador composto pelos
100 ativos mais negociados do
mercado de capitais nacional.
A Fundação Renova já indenizou, por meio do Sistema Inde-

nizatório Simplificado, mais de
13,5 mil capixabas e mineiros,
alcançando o valor de cerca de
R$ 1,2 bilhão desembolsados.
Implementado em agosto de
2020, por decisão da 12ª Vara
de Justiça Federal, o sistema
foi criado principalmente para
acelerar os atendimentos a
casos de difícil comprovação.
Por fim, esta edição também destaca o caso de sucesso da BothSide Marine Survey (BSMS), que
ampliou suas contratações
em meio à crise e realizou
500 atendimentos em 2020.
Essas e outras notícias sobre
as gigantes e o setor industrial do Espírito Santo podem
também ser acessadas no site
www.jornalempresariall.com.br.

“

Entrei na Vale e rapidamente passei a ser leitora do jornal
empresariALL. Os conteúdos visam as boas práticas das empresas
com impactos regionais e nacionais, e levam informações relevantes para
toda a população. As informações são confiáveis e completas, sendo fonte
segura para aqueles que buscam manter-se atualizados. Vejo como um
jornal diferenciado que está sempre atento à opinião e integração contínua
junto aos seus leitores. É um veículo que busca a excelência nos serviços que
oferece e que utiliza de forma inteligente as mídias sociais para propagar
informações.

”

Eduarda Dias Costa - Engenheira de Produção no Porto de Tubarão - Vale

Precisando de uma estratégia de comunicação para mostrar seu portifólio para as gigantes
do Espírito Santo, como Vale, Samarco, ArcelorMittal Tubarão, Suncoke, Grupo Simec Cariacica,
Fibria Celulose, Chemtrade Logistics, Evonik, Portocel, Estaleiro Jurong Aracruz, Codesa, Porto de
Vitória, Transpetro e Petrobras, e expandir os negócios de sua empresa? Agora não falta mais nada!
Chegou o jornal empresariALL, dedicado às empresas atuantes no Espírito Santo.

Confira nossos preços

(27) 99926.5665
(27) 3325.7644

Envie e-mail informando seu nome,
empresa, cargo, local de trabalho,
e-mail, telefones fixo e móvel e
PRONTO!
ASSINE GRÁTIS!

marketing@jornalempresariall.com.br

EXPEDIENTE: jornal empresariALL é uma publicação mensal / Tiragem: 15.000 exemplares / Distribuição: Vale, Samarco,
ArcelorMittal Tubarão, Suncoke, Simec Cariacica, Suzano, Chemtrade Logistics, Evonik, Portocel, Estaleiro Jurong, Codesa,
Porto de Vitória, Transpetro e Petrobras / Telefone: (27) 3325.7644 / 99926.5665 / E-mail: marketing@jornalempresariall.
com.br / Jornalista Responsável: Antônio Lucas MTB 3719/ES / Diretor de Logística: Lucas Cavallini / Diretor de Marketing: Ednaldo Dias /
Diagramação: Jéssica Nali / Impressão Gráfica: O Tempo Serviços Gráficos / Colaboradores: Assessorias de Imprensa Vale, Samarco, Fundação
Renova, ArcelorMittal Tubarão, Simec Cariacica, Suzano, Portocel, Estaleiro Jurong, Codesa, Porto de Vitória, Transpetro, Petrobras, Bandes e Findes.
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ArcelorMittal Brasil reduzirá em 10%
a emissão de CO2 até 2030
A meta se insere no compromisso global do Grupo de tornar-se carbono neutro até 2050
ARCELORMITTAL TUBARÃO

ma Benjamin Baptista Filho,
Presidente da ArcelorMittal
Brasil e CEO ArcelorMittal
Aços Planos América do Sul.
Entre as iniciativas a serem desenvolvidas e implementadas
pela ArcelorMittal Brasil estão o
aumento do uso de sucata como
matéria-prima, a utilização de
gás natural e a otimização do uso
do carvão vegetal nas unidades
que já utilizam o combustível.
Iniciativas XCarb™
Como parte da sua jornada
para atingir a emissão neutra em
carbono até 2050, a ArcelorMittal criou o programa XCarb™,
anunciado em março, que direciona os esforços de redução das
emissões da empresa em todo
o mundo. O programa reunirá
todas as atividades e produtos de
aço fabricados com baixa emissão de CO2 ou zero carbono na
ArcelorMittal, bem como projetos de inovação verde em um
único esforço para se alcançar
progressos na neutralidade de
carbono.
Vale lembrar que, no segmento
de Aços Planos, a planta industrial de Tubarão é autossuficiente em energia elétrica, utilizando
os gases gerados em seus processos, com uma geração interna
equivalente ao consumo de cerca de 1 milhão de pessoas no ano.

O GAS CLEANING BAG FILTER é um dos sistemas que a empresa já utiliza para reduzir suas emissões no ES

A ArcelorMittal Brasil lançou, no dia 08/06, a meta de reduzir suas emissões de CO2 em
10% até 2030. O compromisso
foi anunciado durante evento de
divulgação do Relatório de Sustentabilidade da ArcelorMittal

2020, como parte das ações da
empresa para marcar a Semana do Meio Ambiente. A meta é
um passo intermediário dentro
do esforço global da produtora de aço de se tornar carbono
neutra até 2050. Globalmente,

a companhia já se comprometeu com investimentos de cerca
de R$ 1,9 bilhão para o desenvolvimento de tecnologias de
carbono neutro pelos Centros
de Pesquisa & Desenvolvimento do Grupo ArcelorMittal.

“A indústria do futuro será
carbono neutra. E a ArcelorMittal está empenhada em liderar o processo de transição e
colaborar decisivamente para
que os objetivos do Acordo de
Paris sejam alcançados”, afir-

SAIBA MAIS
Visite a página do link
abaixo para acessar a
íntegra do Relatório de
Sustentabilidade 2020 da
ArcelorMittal Brasil:
https://bityli.com/NuC10
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Vale vai proteger e recuperar mais 500
mil hectares de florestas até 2030
IEMA/LAURO NARCISO

Em 2021 a empresa
vai investir quase
R$ 100 milhões em
recuperação
de 6 mil hectares
A Vale se comprometeu a proteger e recuperar mais 500 mil
hectares de florestas no Brasil
até 2030. A meta florestal irá
contribuir para o objetivo da
companhia de se tornar carbono neutra em 2050. Dos 500
mil hectares da meta, 400 mil
são florestas já existentes que
a empresa irá colaborar com a
proteção e 100 mil correspondem a áreas degradadas que, por
meio do Fundo Vale e de uma
rede de parceiros, serão recuperados através de negócios de
impacto socioambientais positivos. O conceito permite gerar
renda e emprego na agricultura
familiar e, ao mesmo tempo, ajuda a recuperar florestas.
No ano passado, o Fundo Vale
implementou 6 projetos pilotos
com diferentes modelos de sistemas agroflorestais e silvipastoris
(que conciliam o cultivo de nativas com espécies comerciais ou

Proteção
A Vale também vem avançando na meta de proteção de
novas áreas florestais. No ano
passado, a empresa firmou parceria com quatro unidades de
conservação (UCs), que somam
52 mil hectares. São três no Espírito Santo (Floresta Nacional
de Goytacazes, Reserva Biológica de Duas Bocas e Monumento
Natural Serra das Torres) e uma
no Rio de Janeiro (Parque Estadual Cunhambebe).
Carbono Neutra

A RESERVA Biológica de Duas Bocas é uma das unidades de conservação capixabas protegidas pela Vale

com a criação de animais) nos estados do Pará, Bahia, São Paulo,
Mato Grosso, Rondônia e Minas

Gerais, somando mil hectares.
Este ano serão mais 5 mil hectares, chegando a 6 mil hectares

recuperados em dois anos. Os
investimentos são de aproximadamente R$ 100 milhões.

Em 2020, a Vale assumiu o
compromisso de se tornar carbono neutra até 2050. A empresa irá investir pelo menos
US$ 2 bilhões para reduzir em
33% suas emissões de carbono
diretas e indiretas (escopos 1 e
2) até 2030, com base nas emissões do ano de 2017, e ajudar
a reduzir em 15% as emissões
de seus fornecedores e clientes (escopo 3) até 2035, considerando as suas emissões de
2018. É o maior investimento já
comprometido pela indústria
da mineração para o combate
às mudanças climáticas.
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Vale entrega Parque Caminho do Mar
à comunidade na Serra
VALE

Espaço de lazer com
30 mil m2 foi doado
pela Vale e será
administrado pela
prefeitura
A Vale entregou à Prefeitura da Serra (ES), no dia
12/06, o Parque Caminho
do Mar, localizado na região
de Cidade Continental e Bicanga, e agora os moradores
já contam com um novo espaço de lazer a céu aberto.
O Parque Caminho do Mar
conta com equipamentos de
lazer e esportes como quadras
de futebol, poliesportiva e de
areia, espaços para musculação
e ginástica funcional, parque
infantil, pista de skate, área de
eventos, pista de caminhada, ciclovia e espaço para cães, além
de estacionamento. O espaço
faz parte de uma Área de Proteção Ambiental (APA) e oferece
também um mirante com vista
para a área de preservação.
Para o gerente de Relações
Institucionais da Vale, José
Lúcio Soares, a construção
do parque e sua abertura para
uso da comunidade reforçam o

VISTA AÉREA do Parque Caminho do Mar na Serra (ES)

compromisso da empresa com
a região. “O Parque Caminho
do Mar é fruto da participação
da comunidade. Uma votação
popular com quase 10 mil votos escolheu o nome do parque,
o que já demonstra o grande

interesse por mais um espaço
de lazer ao ar livre”, destaca.
A administração do parque
será realizada pela Prefeitura
da Serra. Com a cidade classificada como risco moderado em
relação à pandemia da Covid-19

e a consequente possibilidade de reabertura dos espaços
públicos, ele passa a seguir as
mesmas normas dos demais
parques municipais. O parque
funcionará todos os dias, das
6h às 21h. É obrigatório man-

ter o distanciamento social e
usar máscara durante todo o
período de permanência no
parque, assim como álcool gel.
No espaço há pias e sabonete
para higienização das mãos
nos banheiros e vestiários.
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HOMENAGEM:

bothsidems.com.br
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HOMENAGEM:

multilift.com.br

colect.com.br
portocel.com.br

fibral.ind.br

fortes.ind.br

loguin-es.com.br

sermavil.com.br

suzano.com.br

triglav.com.br
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Portocel firma parceria com Multilift
Logística para embarcar ferro gusa
A operação está prevista para começar no segundo semestre
PORTOCEL

VISTA AÉREA da área da Portocel em Barra do Riacho (ES)

A Portocel está firmando parceria com a Multilift Logística,
que passará a utilizar o porto
em Barra do Riacho para movimentar ferro gusa. As empresas
estão negociando os detalhes da
operação, cujo início está pre-

visto para ocorrer no segundo
semestre deste ano.
A operação está alinhada à estratégia da Portocel de diversificação de cargas e de se consolidar como um porto de negócios e
como opção logística diferencia-

da, a partir da sua reconhecida
excelência operacional. Para a
Multilift, a Portocel é uma importante alternativa logística
que possibilita uma solução de
valioso diferencial para a carga.
O calado mais profundo e uma

infraestrutura dedicada elevam
o grau de competitividade do
terminal, e consequentemente
do mercado capixaba, a um patamar de relevante expressão.
“Estamos abertos a buscar novas parcerias estratégicas. Esse

projeto materializa a construção de uma solução logística
desenvolvida em parceria com
a Multilift, que detém know-how
e expertise nessa operação. As
atividades serão realizadas em
consonância com os padrões
exigidos pelo cliente, pelo mercado e pelos órgãos reguladores”, destaca Alexandre Billot
Mori, Gerente Geral de Operações Portuárias da Portocel.
“A exportação de ferro gusa
pelos portos capixabas é de
extrema relevância na balança
comercial dos Estados de Minas
Gerais e do Espírito Santo, gerando valor em diversas cadeias
produtivas destes estados. A parceria entre a Multilift, principal
operador portuário dos produtores de ferro gusa no Porto de
Vitória, e Portocel, um terminal
portuário de alta performance
e padrão de qualidade classe
mundial, trará mais competitividade à solução de exportação
pelo Espírito Santo e se integrará às demais infraestruturas que
atualmente atendem o setor de
ferro gusa”, complementa Rafael Fattorelli, Diretor-Presidente
da Multilift Logística.

Multilift completa 25 anos de sucesso
e lança nova marca
MULTILIFT

A Multilift Logística completou 25 anos de uma história de
sucesso construída com bravura e resultados. Em 2019, após
um processo de reestruturação,
o fundador da empresa, Pedro
Paulo Fatorelli, fundou a MIP
Holding S/A em conjunto com
seus demais sócios. O Grupo
Mip passou, então, a ser o controlador da Multilift, e Pedro
Paulo foi nomeado membro do
Conselho de Administração do
Grupo no mesmo ano. A holding é formada pelas empresas
Multilift, Mip Engenharia, Mip
Construtora e Mip Investimentos.
No ano seguinte, em 2020,
iniciou o processo de sucessão
da presidência da Multilift que
nomeou como novo DiretorPresidente Rafael Fattorelli,
então diretor da mesma empresa e pertencente ao quadro
de empregados desde setembro
de 2002.
Pedro Paulo concluiu a sucessão e encerrou seu mandato

como Diretor-Presidente da
Multilift em 31 de março deste
ano. Continuaria representando institucionalmente a empresa junto a algumas entidades
do ES ocupando, por exemplo,
sua cadeira no Conselho de Autoridade Portuária do Porto de
Vitória.
Na recente partida precoce
de Pedro Paulo em abril deste
ano, Rafael Fattorelli já havia
assumido a presidência, a quem
coube dar continuidade ao legado de Pedro Paulo, o que inclui
a concretização dos projetos e
da implementação das estratégias do negócio elaboradas em
conjunto com Pedro Paulo e o
Conselho de Administração do
Grupo MIP.
Como parte deste movimento
de otimização dos seus resultados através do aproveitamento
das sinergias entre as atividades, alinhadas às demais ações
desenvolvidas de forma integrada pelo Grupo MIP, todas as
empresas passaram pela reno-

vação das suas marcas, incluindo a Multilift. “A Multilift segue
determinada e motivada para
realizar o propósito de solucionar as demandas logísticas de
nossos clientes oferecendo soluções intermodais adequadas
para cada negócio, com segurança e eficiência”, acrescenta o
Diretor Comercial da empresa,
Luiz Villela.
A empresa apresenta uma
nova identidade visual, que traz
a forma primária do retângulo
como elemento principal para
simbolizar segurança e estabilidade na otimização das soluções logísticas. “É para nós a
representação da conformidade, igualdade e firmeza, transmitindo solidez, confiabilidade
e estabilidade”, completa Rafael Fattorelli. Por fim, nesta
renovação a empresa também
implantou a ISO 19600 (compliance), que trata, dentre muitos outros itens, da integridade
e da confiabilidade nas relações
com seus clientes finais.
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Suzano integra o
Índice Carbono
Eficiente da B3
SUZANO

MARCELO BACCI, Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
da Suzano

A companhia faz parte
da lista de empresas
reconhecidas por suas
boas práticas sustentáveis
e pela transparência na
gestão de emissões de
Gases do Efeito Estufa
A Suzano foi selecionada para compor o Índice Carbono Eficiente da B3
(ICO2 B3). A lista de empresas da carteira tem vigência até 30 de abril de
2021 e reúne 62 ações de 58 companhias listadas na Bolsa brasileira. Todas
elas pertencem ao IBrX 100, indicador
composto pelos 100 ativos mais negociados do mercado de capitais nacional.
Criado pela B3 em 2010, o Índice Carbono Eficiente contribui para fomentar o desenvolvimento sustentável das
empresas na busca por uma sociedade
mais consciente e com menos emissão
de Gases do Efeito Estufa (GEE). Isso
porque as emissões de GEEs são uma
das variáveis analisadas para a composição do ICO2 B3, que é rebalanceado
a cada quatro meses.
O ingresso da Suzano no ICO2 B3 reitera o comprometimento da companhia
com as metas de longo prazo que preveem, entre outras ações, a captura de
40 milhões de toneladas adicionais de
carbono da atmosfera até 2030.
“Iniciamos 2021 com mais um reconhecimento à gestão e à transparência
da Suzano no tema Mudanças Climáticas. Buscamos constantemente soluções que nos permitam alcançar operações ainda mais eficientes e promover
a substituição de produtos de origem
fóssil. Ao mesmo tempo, por meio das
nossas florestas nativas e dos plantios
de eucalipto, contribuímos diretamente

para a remoção de CO₂ da atmosfera”,
afirma Marcelo Bacci, Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores da Suzano.
Além do ICO2 B3, a Suzano também
integra o Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) e o Índice Dow Jones de Sustentabilidade - Mercados
Emergentes (DJSI Emerging Markets).
Também foi a segunda companhia do
mundo e a primeira do Hemisfério Sul
e das Américas a emitir títulos sustentáveis (Sustainability-linked bonds) em
empréstimos atrelados a metas ambientais. Essas conquistas marcaram
o ano de 2020 e colocaram a Suzano
em destaque internacional por sua jornada ESG (Environmental, Social, and
Corporate Governance, ou Ambiental,
Social e de Governança Corporativa,
em português).

“

Buscamos
constantemente
soluções que nos
permitam alcançar
operações ainda
mais eficientes
e promover a
substituição de
produtos de origem
fóssil

”

Marcelo Bacci, Diretor Executivo de Finanças e

RI da Suzano
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Fundação Renova já indenizou mais de
13,5 mil pessoas com novo sistema
DIVULGAÇÃO

Sistema Indenizatório
Simplificado atende
às categorias de difícil
comprovação de danos
A Fundação Renova já indenizou,
por meio do Sistema Indenizatório Simplificado, mais de 13,5 mil capixabas e
mineiros, alcançando o valor de cerca de
R$ 1,2 bilhão desembolsados. Implementado em agosto de 2020, por decisão da
12ª Vara de Justiça Federal, o sistema foi
criado principalmente para acelerar os
atendimentos a casos de difícil comprovação. Para se ter uma ideia, a fundação
indenizou cerca de 1.700 pessoas por
meio do sistema somente entre os dias
14 e 18 de junho. O valor desembolsado
para esses novos pagamentos corresponde a mais de R$ 153 milhões. O primeiro
pagamento realizado por meio do sistema
aconteceu em setembro do ano passado.
O Sistema Indenizatório Simplificado
atende a categorias de difícil comprovação de danos como lavadeiras, artesãos,
areeiros, carroceiros, extratores minerais,
pescadores de subsistência e informais,
entre outros. Os valores das indenizações,
definidos pela Justiça, com quitação única
e definitiva, variam de R$ 17 mil a R$ 567
mil, de acordo com a categoria do dano.

VISTA AÉREA de Baixo Guandu (ES)

Prorrogação de prazo
Em junho, os municípios mineiros de
Galileia, São José do Goiabal e Pingo
d’Água foram incluídos no Sistema Indenizatório Simplificado. Além disso,
a Justiça prorrogou o prazo de adesão
ao Sistema Indenizatório Simplificado em todas as localidades em que o
Sistema havia sido fechado em 30 de

abril. A nova data-limite (31 de julho)
vale para atingidos das 25 localidades
do Espírito Santo e de Minas Gerais que
já têm sentenças que permitem acesso
ao Sistema Indenizatório Simplificado.
No Espírito Santo, as localidades são:
Baixo Guandu, São Mateus, Aracruz,
Conceição da Barra, Linhares e Colatina e Marilândia. Já em Minas Gerais
são: Caratinga, Sem Peixe, Ipaba, Bugre,

Aimorés, Rio Doce, Naque, Itueta, Galileia, São José do Goiabal, Pingo d’Água,
Resplendor, incluindo a Comunidade
Ribeirinha de Vila Crenaque, e exceto o
Povo Indígena, Periquito, e os distritos
de Revés do Belém (Bom Jesus do Galho), Cachoeira Escura (Belo Oriente),
Ipaba do Paraíso (Santana do Paraíso),
Baguari (Governador Valadares), Senhora da Penha (Fernandes Tourinho).
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Caso de sucesso: BothSide Marine Survey
amplia contratações
em meio à crise
“
A empresa capixaba
realizou 500
atendimentos em
2020
ABothSide Marine Survey (BSMS),
empresa especializada em serviços marítimos e portuários,
busca as melhores práticas do
mercado para oferecer o melhor
aos seus clientes, investindo
continuamente em pessoal e
em seus processos.
Impulsionada por suas boas
práticas nas áreas de gestão
operacional e de RH, em 2020
a empresa fechou 2 grandes contratos com empresas de grande
porte do ES nas áreas de petróleo e gás e mineração, enquanto outros players do mercado
buscavam alternativas para sustentar seus negócios diante dos
impactos causados pela crise sanitária enfrentada no Brasil e no
mundo. Neste mesmo período,
por outro lado, o time da BSMS
dobrou de tamanho, contando
agora com 14 colaboradores.
Mas, superar esse desafio não
foi tarefa fácil, conforme explica Thiago Vieira Silva, Gerente
Geral da empresa: “Estávamos
preparados para o momento e
criamos oportunidades diante
da crise. No primeiro momento
achamos que iríamos sucumbir,
mas investimos em tecnologia,
qualidade, certificação e confiamos em Deus. O resultado não
poderia ser outro”.
Localização e principais serviços
A BSMS possui estrutura administrativa localizada em Jardim
Limoeiro, na Serra. Com presença nos principais portos e
terminais do Brasil, a empresa é
capaz de cobrir todo o território
nacional. As principais atividades da BSMS dividem-se entre
as áreas de vistoria de cargas
(com serviços de supervisão de
embarque, vistoria de condição,
quantificação de carga, inspeção
de avarias, inspeção de amarração, e acompanhamento de qualidade do produto embarcado) e
de inspeção naval (com serviços
de inspeção para abertura e fechamento de contrato, relatório e pesquisa de quantificação
de combustível, inspeção de
porões, inspeção de guindastes,
e inspeção de avarias).

Estávamos
preparados para
o momento
e criamos
oportunidades
diante da crise.
No primeiro
momento
achamos que
iríamos sucumbir,
mas investimos
em tecnologia,
qualidade,
certificação e
confiamos em
Deus. O resultado
não poderia ser
outro

”

Thiago Vieira Silva,

Gerente Geral da BothSide Marine Survey

Certificações
A empresa é a única do Espírito
Santo que possui ISO 9001:2015
dentro do escopo “Serviços
Marítimos e Portuários”. Essa
certificação é essencial para a
operação de indústrias. Não
apenas como forma de manutenção e evolução dos procedimentos, mas também como
forma de assegurar a qualidade
para seus clientes. A certificação
é acreditada por uma das maiores organizações de inspeções,
certificações e testes do mundo, a TUV Nord. E, no ano passado, a BSMS recebeu também
recomendações para as normas
45001, que se refere a Saúde e
Segurança, e 37001, que se refere
a Compliance.
SAIBA MAIS
Site:

› bothsidems.com.br
Telefone(s):

› (27) 3051.0319 / 9.9838.2812

BOTHSIDE MARINE SURVEY

12
4

VITÓRIA, ES, JUNHO DE 2021

33

ANOS

SERVIÇOS
Fabricação de tubos, conexões, tanques, reatores,
reservatórios e acessórios em PRFV;

Montagem de tubulações e conexões em PRFV e
Termoplásticos (PVC, CPVC, UPVC, PP, PVDF, PEAD);
Fabricação de produtos para revestimentos anticorrosivos;
Videoscopia Industrial;.

UNIDADES
A Fibral está presente ativamente em 5 estados
brasileiros onde atua com máxima eficiência
operacional para garantir que o mesmo padrão
de qualidade seja percebido em quaisquer que
sejam suas demandas.
É estratégico para a empresa estar nestes
pontos, pois diversifica seu portfólio de
oportunidades e permite que os times se
envolvam nos mais variados tipos de desafios, o
que, por consequência, aumenta e fortalece a
nossa curva de aprendizagem.

Aracruz - ES (Matriz)
Candeias - BA
Imperatriz - MA
Lençóis Paulista - SP
Três Lagoas - MS

Somando isso aos nossos 33 anos de mercado, o
aumento da nossa competitividade torna-se
algo natural.

Valinhos - SP

at u a m o s f o r t e m e n t e n o s s e g m e n t o s d e :

Papel
e Celulose

Fertilizantes

Siderurgia

Óleo & Gás

Químico

www.fibral.ind.br

