COMBUSTOL INAUGURA UNIDADE DE TRATAMENTO TÉRMICO EM MINAS GERAIS

Com a inauguração de nova unidade em Contagem, MG, no mês de agosto, a Combustol torna-se a primeira empresa
a oferecer tecnologia de ponta em tratamento térmico a nível mundial no estado. Tendo como proposta oferecer
prestação de serviços para terceiros e venda de equipamentos, a Combustol Minas disponibilizará soluções
tecnológicas inexistentes até o momento em Minas Gerais, atendendo todos os segmentos que demandem serviços
de tratamento térmico ou equipamentos industriais, especialmente fornos e equipamentos de combustão.

Implantada no município de Contagem com incentivos do Governo de Minas Gerais, do Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais (BDMG) e do Instituto de Desenvolvimento Integrado (INDI), a nova unidade ocupa atualmente uma
área de mais de 1.500 m². O projeto contempla a instalação de uma nova planta, além de uma parceria com a
empresa local Traterminas que, agora, assim como a Combustol Minas, passa a integrar o Grupo Combustol &
Metalpó, um dos principais grupos industriais do país no segmento de fornos industriais, refratários, tratamento
térmico e metalurgia do pó, completando 50 anos de atuação em 2009.

Com a inauguração da nova planta em Minas Gerais, o grupo, que já possui unidades de tratamento térmico em São
Paulo e no Rio de Janeiro, forma um pólo de prestação de serviços nacional neste setor, com sinergia entre as três
unidades de atuação.
Demonstrando confiança e apoio na recuperação, no progresso e no crescimento do país, a expansão representa um
grande marco no aniversário de meio século das empresas do Grupo. Além de inaugurar uma nova planta, o novo
projeto oferece ao mercado soluções logísticas e técnicas integradas, disponibilizando o que há de mais atual e eficaz
no mercado, como exemplo, o primeiro serviço de tratamento térmico feito em equipamento sob atmosfera
controlada e com módulo supervisório integrado.
A nova unidade encontra-se em plena operação, prestando serviços de tratamento térmico para clientes locais e já
tendo efetuado a venda de equipamentos.

Agosto de 2009.
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