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NOTAS

Fundo do Meio Ambiente
seleciona projetos de educação

G Personagens negros dos

G A prefeitura de São Paulo
abriu no último dia 17 as
inscrições para o Edital 11 do
Fundo Especial do Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Fema). A ação tem
como meta apoiar projetos que
visem o uso sustentável dos
recursos naturais e melhoria
da qualidade ambiental,
atividades de pesquisa sobre
fiscalização e sustentabilidade.
No total, serão investidos
R$ 1,710 milhão para as dez
propostas que serão
contempladas.
Poderão apresentar projetos
organizações da sociedade civil
de direito privado sem fins

lucrativos com, no mínimo, três
anos de existência e que
possuam estatuto. As
propostas deverão ser
entregues até o dia 31 de
dezembro de 2014, das 9h às
16h, no Protocolo Geral da
Secretaria Municipal do Verde
e Meio Ambiente (SVMA), na
Rua do Paraíso, 387.
Os projetos executados
deverão incluir
obrigatoriamente na proposta
apresentada, atividades sobre
Resíduos Sólidos e atividades
de educação ambiental nos
parques municipais. As
inscrições serão aceitas até 31
de dezembro. / Agências

quadrinhos são tema de
exposição em Campinas. A
mostra Os Negros nas Histórias
em Quadrinhos está aberta na
Biblioteca Municipal Prof.
Ernesto Manoel Zink e segue até
30 de janeiro de 2015. A visitação
pode ser feita de segunda a
sexta-feira, das 9h às 17h. Entre
22 de dezembro e 12 de janeiro a
biblioteca estará fechada. A
entrada é gratuita. / Agências
G Ribeirão Preto realiza o 5º

Festival Kabuki de Artes no mês
de dezembro. Serão realizadas
apresentações de música, dança
e teatro, na Oficina Cultural
Cândido Portinari e no Teatro
Municipal de Ribeirão Preto.
O evento encerra as atividades
do Projeto Kabuki em 2014 e

DIVULGAÇÃO

conta com a participação de
alunos, professores e grupo de
referência, como a Orquestra
Homero Barreto, Cia de Teatro
Valeu a Brincadeira e Grupo
Experimental de Dança. Os
ingressos podem ser adquiridos
no Centro Cultural Campos
Elíseos, de 24 de novembro a 1 de
dezembro. / Agências

G Supergasbras conquista

Prêmio Chico Mendes 2014 em
Gestão Socioambiental. A
empresa do Grupo SHV Energy,
líder mundial em distribuição de
Gás LP – conquistou o Prêmio
Socioambiental Chico Mendes
2014 na categoria Gestão
Socioambiental Responsável. A
premiação, que será entregue no
dia 3 de dezembro no Clube Sírio,
em São Paulo, visa destacar

empresas que desenvolvem
projetos relevantes para o País no
segmento./ Agências
G A Prefeitura de São Paulo

apresentou a programação do
Natal Iluminado 2014. As
novidades deste ano são as
atividades especiais no Centro
Esportivo e de Lazer Tietê, que terá
uma Vila de Natal entre 29 de
dezembro e 6 de janeiro. / Agências

‘Ampliação da Vidroporto terá reflexos na geração de
emprego, renda e impostos’, diz a prefeita Renata Braga

As mulheres
no segmento de TI

Porto Ferreira saúda
criação de empregos

A mão de obra feminina representa cerca de
20% do total de trabalhadores do setor
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Fabricante de embalagens de vidro aumentará produção em 140% e contratará 200 funcionários

EMPREGO E RENDA
Bete Cervi
Ribeirão Preto
bete.cervi@dci.com.br
G Maior empresa nacional na
fabricação de embalagens de
vidro para bebidas e alimentos, a Vidroporto, de Porto Ferreira, interior de São Paulo, investiu mais de R$ 240 milhões
para ampliar em 140% sua
produção. A empresa aumentará a capacidade de 250 para
600 toneladas de vidro por dia.
Mesmo com essa expansão,
manteve foco na sustentabilidade, usando mais de 70% de
vidro reciclado e aquecendo
os fornos com o gás natural,
uma fonte de energia mais
limpa e segura. “Esta é uma
notícia que deve ser comemorada por todos, pois a ampliação da Vidroporto vai ter reflexos positivos na geração de
emprego e renda, por exemplo, e na arrecadação de impostos, além de outros benefícios”, comentou Renata
Braga, prefeita da cidade.

A empresa recolhe de tributos
(impostos e contribuições) por
ano algo próximo de R$ 40 milhões e passará a recolher mais
de R$ 100 milhões/ano, após a
ampliação. Segundo Edson
Rossi, diretor-presidente da
empresa, a instalação do terceiro forno de processamento
de vidro faz parte do projeto de
modernização da Vidroporto,
cujo objetivo é consolidar a sua
posição entre as três maiores
indústrias especializadas no
setor de embalagens de vidro.

Dobrar faturamento
A expectativa da empresa é mais
do que dobrar o seu faturamento, que deverá atingir a marca
dos R$ 350 milhões em 2015.
Jorge Siqueira, diretor administrativo e financeiro da Vidroporto, comemora o aumento do
market share de 8% para 18%
com a expansão da fábrica em
mais de 21 mil m² de construção. “A ampliação reflete diretamente no aumento da produção de 70 mil toneladas de vidro
por ano para 180 mil. E, para
atender as novas demandas, o
quadro de colaboradores tam-

bém irá aumentar de 310 para
cerca
de
500
pessoas.”
Sua principal matéria-prima, o
vidro, é um dos materiais com
maior potencial de reciclagem.
Segundo a empresa, outro aspecto relevante para a Vidroporto é o uso do gás natural canalizado como fonte de energia
para o aquecimento dos fornos,
cuja parceria com a GasBrasiliano ultrapassa a 10 anos.
“Consideramos o gás natural
uma energia limpa, com pouca
emissão de poluentes, comparado ao combustível que utilizávamos anteriormente. Além
disso, recebíamos constantemente caminhões com carga
inflamável e tínhamos que armazenar todo esse combustível. Hoje, temos um fornecimento contínuo e seguro”, disse
Siqueira.
“Aliás, nunca tivemos interrupções no abastecimento, algo
fundamental para manter os
fornos aquecidos e estáveis, garantindo o rendimento dos processos. Tudo isso atende às necessidades e às exigências do
mercado”, afirmou o diretor administrativo-financeiro.
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