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TECSIS INICIA OBRAS
DE FÁBRICA NA BAHIA
O grupo paulista Tecsis está iniciando a construção de uma fábrica
de pás para turbinas eólicas na Bahia. No terreno, localizado no Polo
Industrial de Camaçari, já foram feitos os serviços de supressão de
vegetação. A empresa aguarda agora o sinal verde da Sudic para
iniciar a terraplenagem. Se não houver imprevistos, a unidade fabril
ficará pronta daqui a exato um ano. Em um primeiro momento,
serão produzidas anualmente 1,5 mil peças que terão como destino
o mercado interno. A meta da empresa, no entanto, é ambiciosa:
alcançar uma produção de até 5,5 mil pás e daí atender também
ao mercado internacional. “A fábrica está sendo instalada com
espaço para futuras ampliações”, conta Pérsio de Souza, presidente
do conselho de administração da Tecsis. Estão sendo investidos no
projeto R$ 200 milhões. Parte desse valor será financiada pelo
BNDES. “Na fase inicial a gente projeta um faturamento entre
R$ 500 milhões e R$ 600 milhões”, diz Pérsio.

Linha de montagem
vai empregar 1,5 mil
Intensiva em mão de obra, a
linha montagem da Tecsis na
Bahia vai empregar 1,5 mil pessoas. A partir de julho de 2015,
os funcionários passarão por
amplo programa de capacitação. Muitos deles serão treinados em outras fábricas do grupo
em São Paulo. A unidade de
Camaçari vai fabricar peças gigantescas, com 63 metros de
comprimento, num processo
quase artesanal. Para se ter

uma ideia, são necessárias pelo
menos 200 pessoas para produzir uma única pá.

Bob’s abre mais
6 lojas no estado
O Bob’s – uma das maiores redes de lanchonetes do país –
está investindo forte em sua expansão na Bahia. Até o final do
ano, a empresa vai abrir seis
novos pontos de venda no estado: Salvador (Center Lapa),
Guarajuba, Candeias, Santo An-

CURTAS
Projeto da Fiesp
incentiva startups

Senai abre 3,9 mil
vagas em cursos

A Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp)
abre inscrições para o concurso
5º Acelera Startup, no qual 150
projetos e empresas terão imersão de dois dias em mentoria e
workshop. Os melhores colocados apresentarão seu negócio a uma banca de investidores-anjo do país. O objetivo é
incentivar o empreendedorismo e aproximar projetos e empresas de investidores. Nesta
edição foi criada a categoria
construção. Inscrições até hoje,
por meio do endereço virtual
http://apps2.fiesp.com.br.

O Senai oferece 2.664 vagas na
modalidade básica e outras
1.240 na modalidade técnica
de nível médio para o primeiro
semestre de 2015. Os cursos
são gratuitos e destinados à
aprendizagem industrial. A carga horária varia entre 400 e 880
horas a depender do curso. Serão selecionados os candidatos
que atenderem aos requisitos
de idade e escolaridade de cada
curso. As inscrições para o processo seletivo deverão ser feitas até o dia 14 de novembro,
por meio do endereço da Fieb –
www.fieb.org.br/senai.

Centauro contrata 1.960 profissionais
A Centauro abre 1.960 vagas temporárias e fixas para o fim do
ano, para lojas em 92 cidades, inclusive em Salvador. Mais
informações no site www.vagas.com.br/centauro.

Ângelo Dimitre/ Divulgação

Programa prepara
para aposentadoria

Fomenta Camaçari
acontece dias 17 e 18

A Secretaria da Administração
do Estado da Bahia (Saeb) abriu
inscrições para a 16ª edição do
Prepare-se – Programa de Preparação do Servidor para Aposentadoria, que acontece em
Salvador de 17 a 21 de novembro, das 8h30 às 12h30, na Fundação Luís Eduardo Magalhães
(Flem). Voltado para os servidores em vias de se aposentar,
além de seus familiares, a iniciativa tem o objetivo de esclarecer direitos e deveres em
relação à previdência. As vagas
são limitadas e as inscrições
podem ser feitas no Portal do
Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br). Mais informações: (71) 3116-5408 / 5442.

O Encontro Regional de Oportunidades de Negócios para Micro e Pequenas Empresas nas
Compras Governamentais – Fomenta, em Camaçari, acontecerá nos dias 17 e 18 de novembro, no município de Camaçari. O principal objetivo do
projeto que acontece todos os
anos, é a inserção dos pequenos negócios sediados em Salvador e região metropolitana
de Salvador (RMS), nas compras governamentais dos municípios participantes, tais como Camaçari, Dias D’Ávila, Simões Filho e Lauro de Freitas.
Mais informações estão no endereço do Sebrae na internet:
http://www.sebrae.com.br

de novembro. A unidade, que já
está em operação, exigiu um investimento da ordem de R$ 125
milhões e emprega 70 pessoas.
Tem capacidade para produzir 22
milhões de metros quadrados de
placas e vai abastecer as regiões
Nordeste, Centro-Oeste e parte
de Minas.

Lego chega ao
Salvador Shopping

Projeto da fábrica da JAC em Camaçari: montadora chinesa irá produzir 100 mil veículos por ano

tônio de Jesus, Porto Seguro e
Itabuna, gerando quase 200
empregos. “O Nordeste é a
grande locomotiva hoje do
país”, diz Marcello Farrel, diretor
da marca.
FEIRA DE SANTANA – Farrel esteve
na última quarta-feira em Feira
de Santana para inaugurar o primeiro drive thru da rede na cidade. O novo ponto, com 950
m², tem capacidade para atender até 20 mil clientes por mês.
Ao todo, foram criados 35 novos
postos de trabalho. “A unidade
está muito bem estruturada e

seguindo as tendências mais
modernas do setor”, diz.

Unidade da JAC
só em dezembro
Ficou para dezembro o início da
construção da fábrica da JAC Motors em Camaçari. Três construtoras disputam o projeto: uma
da Bahia e outras duas de São
Paulo. A empresa ainda aguarda a liberação de um empréstimo de R$ 120 milhões da Desenbahia, o que deve ocorrer

nos próximos dias. A unidade da
JAC envolve investimentos da
ordem de R$ 1,45 bilhão e a
meta da empresa chinesa é produzir cerca de 100 mil veículos
por ano.

Saint-Gobain
inaugura indústria
A multinacional francesa Saint-Gobain já marcou a data de
inauguração de sua fábrica de
placas de gesso (o chamado
drywall) em Feira de Santana: 25

A Lego – líder mundial em brinquedos de montar – inaugura
agora em novembro uma loja-conceito no Salvador Shopping. A unidade vai comercializar entre 250 e 300 itens, cujos
preços variam de R$ 12,99 a
R$ 2.799,99. O grupo dinamarquês não revela o valor do investimento. Além de Salvador, a Lego
vai abrir uma filial em Recife.
. A Bolt Energias recebeu a licença prévia para o projeto de
uma usina termelétrica em São
Desidério. A capacidade mensal
de produção de energia prevista
é de 50 MW a partir de biomassa
de eucalipto.
. Já a Imetame Energia obteve
do Inema autorização ambiental
para perfurar e testar a viabilidade econômica de um poço de
petróleo na Fazenda Pitanguinha, em Mata de São João.

