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Fábrica recebeu o investimento de R$860 milhões e fortalece o atendimento ao mercado
regional, estimulando o emprego e o desenvolvimento local
A Votorantim Cimentos inaugura uma nova fábrica no Estado do Pará, no município de
Primavera. A unidade terá capacidade de produção de 1,2 milhão de toneladas de cimento por
ano, da marca Poty, e abastecerá o mercado das regiões Norte e Nordeste. A instalação da
nova fábrica reforça a solidez e a capilaridade da empresa, que se posiciona em mercados
estratégicos e com alto potencial de crescimento.
Participam da solenidade de inauguração, o governador do Pará, Simão Jatene, a prefeita de
Primavera, Cleuma Maria Bezerra de Oliveira; Walter Dissinger, presidente da Votorantim
Cimentos, e Fabio Ermírio de Moraes, membro do Conselho de Administração da Votorantim
S.A., além de outras autoridades.
Com investimento estimado em R$ 860 milhões, a fábrica de Primavera foi construída com a
mais moderna tecnologia e em sintonia com os Pilares de Sustentabilidade da Votorantim
Cimentos. “A fábrica de Primavera é parte de um importante plano de investimento da
Votorantim Cimentos. Mesmo diante do cenário desafiador, seguimos em frente com a visão de
longo prazo e a confiança no desenvolvimento do país e principalmente da região Norte”,
explica o diretor-presidente da Votorantim Cimentos, Walter Dissinger.
“Nosso objetivo é trazer investimentos para gerar ainda mais crescimento para o Estado. Os
empreendimentos que vêm para o Pará com a perspectiva de agregar valor aos nossos
recursos naturais, de verticalizar a produção e de transformar cada vez mais as nossas
riquezas aqui mesmo, precisam ser festejados. A cada dia mais eu me convenço que o
caminho para enfrentarmos a pobreza e a desigualdade é através do aumento da produção, do
emprego e da geração de renda”, afirma o governador Simão Jatene sobre a inauguração da
fábrica da Votorantim Cimentos no Pará.
"O município recebe de braços abertos a fábrica da Votorantim Cimentos, que chegou para
fortalecer ainda mais a economia da região, gerar mais emprego e elevar a renda”, comemora
a prefeita Cleuma Maria Bezerra de Oliveira. “O Grupo Votorantim é conhecido nacionalmente
não apenas pela qualidade dos produtos que fabrica, mas também pelo senso de
responsabilidade social que sempre demonstrou", ressalta.
A Votorantim Cimentos também investe na mão de obra local e valoriza os talentos da região,
oferendo cursos de qualificação profissional e capacitação técnica. Durante a fase de
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construção da fábrica, foram gerados 1,2 mil postos de trabalho. Com o início da operação, são
gerados 270 empregos diretos e indiretos, dos quais 80% são paraenses.
Desenvolvimento local
Além de incrementar a geração de emprego e renda, a Votorantim Cimentos reforça seu
compromisso de longo prazo, investindo no desenvolvimento socioeconômico de Primavera. A
Empresa tem reforçado suas diretrizes de responsabilidade social, por meio de investimentos
sociais voluntários e também por meio do Acordo de Cooperação Técnica, assinado em 2011
entre a Votorantim Cimentos, Instituto Votorantim e Prefeitura Municipal, envolvendo ações nas
áreas de infraestrutura pública, planejamento urbano, saúde, educação e qualificação da
gestão pública municipal, além de fomento a cadeias produtivas.
Por meio das iniciativas previstas no Acordo e de seu Plano de Investimento Social Externo, a
Votorantim Cimentos mantém investimentos superiores a R$ 10 milhões no município. Entre
eles, a reconstrução de uma nova estrutura para a Biblioteca Municipal Ruth Passarinho e a
reforma e ampliação das escolas municipais José Pereira Gomes e Manoel Antonio Leite,
todas entregues para a população em 2015. A construção do Centro Municipal de Saúde, com
capacidade de seis mil atendimentos mensais, também é um compromisso firmado por meio do
Acordo. O empreendimento será inaugurado no segundo semestre de 2016.
Além disso, a Votorantim Cimentos disponibilizou uma ambulância para a cidade e investiu na
elaboração do Plano Diretor Municipal, por meio do programa Apoio à Gestão Pública. Integra
ainda o Acordo de Cooperação Técnica o programa Parceria Votorantim pela Educação (PVE),
que visa contribuir para a melhoria da educação pública nos municípios nos quais a Votorantim
Cimentos atua. Já o programa VIA tem como proposta contribuir para a melhoria da qualidade
de vida de crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social.
Para fomentar o desenvolvimento das pequenas cadeias produtivas, a Votorantim Cimentos de
Primavera criou, por meio do Acordo, uma cooperativa agrícola para aprimorar as condições de
trabalho e geração de renda para os agricultores familiares da Cooperativa de Agricultores
Familiares de Primavera (Cooprima). A Votorantim Cimentos estimula também a qualificação
das mulheres da Associação das Famílias Unidas de Jabaroca – Flor do Campo, por meio de
cursos de capacitação para as associadas aperfeiçoarem a produção artesanal de peças em
cerâmica.
Na Votorantim Cimentos, a sustentabilidade é inerente aos negócios e permeia seu plano
estratégico. A empresa acredita que é preciso construir relacionamentos de longo prazo e agir
de forma ética e transparente, respeitando as necessidades presentes e futuras da sociedade.
Sobre a Votorantim Cimentos - Presente no negócio de materiais de construção (cimento,
concreto, agregados e argamassas) desde 1933, a Votorantim Cimentos é uma das maiores
empresas globais do setor, com capacidade produtiva de 56,8 milhões de toneladas de
cimento/ano. A Votorantim Cimentos possui unidades estrategicamente localizadas próximas
aos mais importantes mercados consumidores em crescimento e está presente em 14 países:
Brasil, Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Índia, Marrocos,
Peru, Tunísia, Turquia e Uruguai.
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