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Indústria

Condomínio do Polo Industrial de Cubatão 
presente na vida das pessoas

Executar políticas de responsabilidade social e bom relacio-
namento com a comunidade estão entre as prioridades do Polo 
Industrial de Cubatão. Os valores investidos em projetos sociais 
são expressivos e contribuem signi� cativamente para o desenvol-
vimento da sociedade.

O relatório anual divulgado no � nal do ano passado, referente 
a 2017, revela que, neste ano, foram investidos hum milhão se-
tecentos e quarenta mil dólares, em projetos sociais e culturais, 
incluindo Lei Rouanet.  Para projetos, através da Lei federal de 
incentivo ao esporte foram mais 564 mil. Os conselhos municipais 
da criança e do adolescente das nove cidades, dividiram outros 57 
mil dólares. As indústrias também contabilizaram mais 80 mil 
divididos em diversos outros pequenos projetos da comunidade.

Para este ano, a Prefeitura Municipal desenvolveu um calendá-
rio anual de eventos e projetos prioritários para a cidade, no qual 
o Condomínio do Polo Industrial de Cubatão irá avaliar, dentro de 
suas diretrizes de responsabilidade social, a possibilidade de apoiar 
estes projetos em prol do município como um todo.

US$ 1,741 
milhões 

em projetos sociais 
e culturais

US$ 564 
milhões 

em projetos esportivos 
por meio da Lei 

Federal de incentivo
 ao esporte

US$ 57 
milhões 

destinados aos CMDCA 
das 9 cidades da Baixada 

Santista

US$ 80 
milhões 

em outras doações

Ciesp Cubatão comemora 

48 anos
Sesi/Senai

Investindo no crescimento 
profi ssional e humano
Todo ano o sistema Sesi e Senai prepara jovens, afi nados com 
as tendências tecnológicas e preparados para as exigências 
do mercado de trabalho

Senai
Em 2017 5093 alunos 

frequentaram o Senai, que 
oferece cursos de formação 
pro� ssional em diversas 
áreas, além de cursos sob 
medida para empresas, pa-
lestras e programas. Tam-
bém desenvolve campanhas 
sociais: a exemplo da Cam-
panha do Agasalho que ar-
recadou 6 mil peças e a de 
natal com 1351 brinque-
dos; ambas com doações ao 
Fundo Social.

Sesi
O Centro de Atividades Décio de Paula Leite Novaes implantou uma nova proposta 

educacional com metodologia inovadora de ensino-apredizagem. Os novos investimen-
tos em infraestrutura e espaço de lazer,  revelam que o bem estar dos aluno e a qualida-
de de vida de toda a família é prioridade

Contemplando os mu-
nicípios de Guarujá e Ber-
tioga em sua regional e 
com 45 empresas associa-
das, o Ciesp Cubatão per-
manece com o objetivo de 
promover a cidade como 
oportunidade de investi-
mentos, principalmente 
para indústrias do seg-
mento de transformação.

O Ciesp Cubatão apoia 
com uma representativi-
dade estadual e nacional 
na indústria brasileira o 
Condomínio Industrial da 
cidade, gerido localmente 
pelo Centro de Integração 
e Desenvolvimento (Cide). 
Reconhecido como maior 
Polo Industrial da Améri-
ca Latina no segmento de 
base, o Condomínio ofere-
ce matérias-primas de alta 
qualidade dos tipos Petro-
químico, Químico, Side-
rúrgico, Logístico e de Fer-
tilizantes, segmentos que 
contribuem diretamente 
para economia como um 
todo no País.

Além disso, Cubatão 
conta com outras carac-
terísticas diferenciadas e 
favoráveis a empresas que 
desejam estabelecer negó-
cios na região e Estado:

Malha abundante de 
água e energia, por meio 
de usinas das modalidades 
hidrelétrica e termelétrica;

A mais completa malha 
logística do País, que se co-

Hoje, o Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Ciesp)  
Regional de Cubatão completa 
48 anos de atividades

necta diretamente e em cur-
ta distância ao Porto de San-
tos e ao maior mercado do 
País, a cidade de São Paulo;

Mão de obra quali� cada 
e universidades/escolas téc-
nicas vocacionadas para a 
Indústria;

Cidade símbolo de re-
cuperação ambiental, com 
suas ações de preservação 
ao Meio Ambiente reconhe-
cidas pela Organização das 
Nações Unidas (ONU);

Sinergia com o Poder 
Público, Comunidades e 
outros órgãos em prol da 
cidade;

Planejamento estratégico 
da Agenda 21 – a cidade que 
queremos em 2020, estudo 
realizado em 2005 que con-
templa 282 projetos e 17 te-
mas, cujo o compromisso é 
promover o desenvolvimen-
to sustentável do município 
e, consequentemente, da 
Baixada Santista.

O Ciesp foi instalado em 
Cubatão no ano de 1971. Na 
época da fundação da regio-
nal, Cubatão tinha 23 indús-
trias de base e já era uma po-
tência Química e Siderúrgica. 
Fundado em 1928, na capital 
do Estado, o Ciesp tem hoje 
42 diretorias regionais.

A diretoria do Ciesp 
Cubatão é atualmente com-
posta pelo diretor-titular 
Raul Elias Pinto, represen-
tando a empresa Transpor-
tadora Meca, o primeiro 

vice-diretor Americo Fer-
reira Neto, representando a 
empresa Usiminas, o segun-
do vice-diretor José Roberto 
Heleno de Marquis, repre-
sentando a empresa Unigel, 
e o gerente regional Valmir 
Ramos Ruiz.

Para Raul Elias Pinto, os 
esforços em atrair indústrias 
de transformação para Cuba-
tão visam principalmente o 
desenvolvimento econômi-
co do município. “Estamos 
visitando diversas câmaras 
de comércio para divulgar 
o potencial de Cubatão e 
seu Condomínio Industrial. 
Estamos otimistas com a 
percepção que estamos co-
lhendo nestes encontros e 
com esperança de trazer in-
dústrias de transformação, 
contribuindo, consequente-
mente, para a geração de em-
prego e fomento do comér-
cio local”.

Valmir Ruiz reforça que a 
sinergia é a força para alavan-
car resultados positivos. “O 
Ciesp Cubatão tem muitos 
anos de história, represen-
tando a indústria cubatense 
no País. Hoje, ele caminha 
ainda mais forte lado a lado 
ao Cide, Poder Público, Co-
munidades, Comércio e Ou-
tros Órgãos. Juntos, traba-
lharemos incansavelmente 
para o desenvolvimento sus-
tentável da cidade e contri-
buiremos para um legado de 
sucesso em Cubatão”.


