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A indústria naval brasileira vem atingindo patamares
e resultados invejáveis, impulsionada principalmente
pelo pré-sal.
Empresas compradoras envolvidas com este
mercado precisam adquirir produtos e serviços diversos,
que vão desde um simples parafuso a um grande
petroleiro.
Neste mês de outubro, a Cabema em parceria com
seu fornecedor Tecnotextil, atenderam o seguimento
naval com cintas para elevação de carga.
As cintas serão usadas para elevação de deck‘s de
navio. Para esse projeto, as cintas foram indicadas por
oferecer varias vantagens: ser mais leves e maleáveis
que o cabo de aço, fácil manuseio, maior capacidade
de carga, apresentar melhor custo x beneficio e menor
prazo de fabricação, atendendo a necessidade do
cliente.
Fornecemos 22 cintas, com capacidades de 100 e
250 toneladas. Para se ter a dimensão e do trabalho
envolvido, foram necessários 10 dias para finalizar a
fabricação das cintas que medem de 7 a 22 metros de
comprimento, e no total pesaram mais de 3 toneladas!
Apenas uma das cintas tem capacidade para
levantar 416 geladeiras, ou 250 carros populares ou
ainda 3 iates de luxo!
Esse projeto é apenas um dos muitos que mostra que
temos por objetivo, não só vender nossos produtos, mas
buscar, junto com nossos clientes, a melhor solução.
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Cintas sob medida

Foto durante a inspeção da cinta de 22 metros de
comprimento, capacidade de 250 toneladas.

Fornecedores de Santos querem mais espaço no Pré-sal
Apenas 5% das compras da Petrobras para a Bacia de Santos e para a refinaria
Curiosidade
Presidente Bernardes (em Cubatão), avaliadas em R$ 200 milhões anuais, são
fornecidas pelas empresas da Baixada Santista, disse ontem o gerente-geral da
unidade de operações de exploração e produção da Bacia de Santos, José Luiz
Marcusso. A cidade de Macaé, no Estado do Rio de Janeiro, responde por metade
das compras da Bacia de Campos - atualmente a maior produtora de óleo do país.
Fonte: Rev. Portos e Navios (10/2011)
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