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31 de Março a 1 de Abril de 2018

AEROESPACIAL EMPRESÁRIOS MIRAM CADEIA DE FORNECEDORES DA BOEING NOS EUA E ESPERAM SUCESSO NA NEGOCIAÇÃO COM A EMBRAER

Empresas do Cluster Aeroespacial
da RMVale vão a evento da Boeing
Grupo de 10 companhias brasileiras foi convidado especial em visita à fábrica de Everett, da Boeing, uma das
maiores plantas fabris do mundo; contato ocorreu nesta semana e serviu para estreitar relação comercial
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

Dez empresas associadas ao
Cluster Aeroespacial Brasileiro do Parque Tecnológico
de São José dos Campos participaram, nesta última semana, de uma feira do setor
aeroespacial e de defesa em
Seattle, nos Estados Unidos.
O evento foi ancorado pela
Boeing, que está em negociação para uma combinação de
negócios com a Embraer.
No evento, as empresas da
região puderam expor produtos e serviços na Aerospace & Defense Supplier Summit Seattle, abrir canais de
negócios com companhias
estrangeiras, reunir-se com
executivos e ainda visitar a
fábrica de Everett da Boeing
--maior unidade da empresa
e uma das maiores plantas
fabris do mundo.
“Neste momento em que

90

EMPRESAS
da cadeia aeroespacial
e de defesa fazem parte
do Cluster Aeroespacial
Brasileiro, criado em 2009
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Indústria. Empresas brasileiras durante a visita à fábrica da Boeing, em Seattle, nos Estados Unidos
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Empresas esperam ampliar negócios e
oportunidades com cadeia da Boeing
EUA. Igor Potter, representante comercial da Lace Engenharia, classificou o evento como
“instrutivo, educativo e ajudou
a ampliar horizontes”. “Participei de reuniões eficientes e ad-

quiri novos alvos e metas. O que
você faz pode ter mais amplitude”. Ana Paula Dias, diretora
comercial da Itakar, disse que
evento serviu para “estabelecer
parcerias e conhecer pessoas”.

As empresas da cadeia de fornecedores da Embraer lançam neste final de semana um manifesto
em apoio ao acordo da Embraer
com a norte-americana Boeing.
“A única forma de preservar
empregos de alta qualidade é
estendendo para o mundo”, diz
Manoel de Oliveira, presidente
Instituto Invoz.
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Boeing e Embraer estão em
negociação, vejo este evento
extremamente importante para
as empresas”, disse Marcelo
Nunes, coordenador do Cluster
Aeroespacial Brasileiro.
Segundo ele, a aproximação
do cluster com a Boeing é uma
via de mão dupla.
“Todo suporte que eles [americanos] precisarem para acessar a cadeia produtiva dos fornecedores pode ser feito pelo
Cluster Brasileiro.”
Além disso, Nunes acredita
que a missão facilitará a comunicação e a interação dos
brasileiros com companhias
americanas. Já há empresas se
instalando nos EUA.
“Algumas empresas já estão
abrindo nos EUA. A negociação deve ampliar os negócios.
Nossas empresas têm interesse de estar perto de fornecedores da Boeing. Não vejo um
risco de perdermos mão de
obra ou negócios para EUA.
Pelo contrário. A possibilidade de ampliação de negócios
é maior”.
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MILHÕES
de dólares faturam, por
ano, as empresas do Cluster
Aeroespacial, gerando mais
de 5.000 empregos

OVALE INTERESSADOS no projeto ENTREM EM CONTATO VIA FACEBOOK
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ACIDENTE

As belas letras de Vera
Chinigo no projeto Arte
n’OVALE desta semana

Embraer
entrega
primeiro
Phenom 300E

Dois joseenses
morrem em
acidente de
lancha no Rio

NOVO. A Embraer entregou o
primeiro jato executivo Phenom 300E a um empresário
da África do Sul. Certificada
pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e pelas
agências americana e europeia, a aeronave ganhou uma
nova cabine (mais espaçosa)
e novos sistemas de entretenimento e de gerenciamento
da cabine de passageiros. O
Phenom 300, antecessor do
novo modelo, tem sido o jato
executivo leve mais entregue
por seis anos consecutivos.

SÃO JOSÉ. Uma lancha atro-

DA REDAÇÃO. Ilustradora por
paixão e publicitária de formação, Vera Chinigo, moradora de São José, é quem exibe
seu trabalho no projeto Arte
n’OVALE deste final de semana. A artista criou uma obra
exclusiva em homenagem a
OVALE - veja na página 8.
No painel criado, Vera, que
é fundadora do ateliê Letras
e Lousas, usa uma técnica
chamada Lettering.
“Comecei minha carreira
em uma época em que não
havia computadores nas
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Arte. Giz na mão e uma lousa na
frente... E ‘o céu é o limite’!

agências. Eu fazia então as
ilustrações no layout com guache, aquarela,canetas hidrográficas e nanquim”, contou a
artista, que com a chegada da
era tecnológica, viu o trabalho
que realizava manualmente
tornar-se mais simples de ser
feito no computador.
E foi em meio às pesquisas
sobre artes manuais é que ela
chegou ao Lettering e Caligrafia, um forma de “‘brincar’ com
as letras e formas observando
pesos, proporções, equilíbrio,
movimento e composição”, explicou Vera, que buscou fazer
cursos e hoje tem desenvolvido novas técnicas. “É um estudo constante. Trabalho com
esboços, refações e ajustes,
até a finalização”, continuou.
Veja mais trabalhos da artista
em letraselousas.com.
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pelou quatro pessoas por volta das 12h de sexta-feira (30)
na localidade da Lagoa Azul,
em Ilha Grande, no sul fluminense, deixando dois mortos e dois feridos. De acordo
com a prefeitura de Angra dos
Reis, uma pessoa morreu no
local e outra durante o caminho do hospital. Outras duas
foram socorridas por pessoas
que estavam no local e levadas em uma lancha particular
até o cais de Santa Luzia, no
centro da cidade de Angra.
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