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simtec
De 17 a 20 de Julho de 2007 aconteceu no Engenho Central, em Piracicaba - SP, a 5ª edição do
Simpósio Internacional e Mostra de Tecnologia da Agroindústria Sucroalcooleira (SIMTEC), com
a presença de autoridades e empresários do setor sucroalcooleiro.
Com 145 expositores, a 5a edição do Simtec superou em três vezes a expectativa de negócios, que era de
R$ 350 milhões. Houve uma extensa programação que tratou dos mais diversos temas, desde cenários do
mercado internacional de biocombustíveis, políticas de desenvolvimento para agroenergia e biotecnologia,
lei de biossegurança, produção de etanol, entre outros.
Durante o Simtec, foram realizados paralelamente três simpósios: Simbio - Simpósio de Biotecnologia
em Etanol e Biodiesel, Simcoger - Simpósio sobre Co-geração de Energia e Simantec - Simpósio sobre
Manutenção e Tecnologias Industriais, promovendo palestras nos períodos da manhã e tarde, totalizando
cerca de 35 palestras, que somaram mais de sete mil espectadores.
Passaram pelo evento, especialistas como: Carlos Vogt, presidente da Fapesp; Carlos Henrique de Brito
Cruz, diretor científico da Fapesp; José Roberto Moreira, integrante da comissão especial de Bioenergia do
Estado de São Paulo; Humberto Brandi, diretor de Metrologia Científica e Industrial do Inmetro; Marcos
Sawaia Jank, atual presidente da União Nacional da Agroindústria Canavieira (Unica); Masanobu Aizawa,
Hitachi; Luiz Otávio Koblitz, diretor-presidente da Koblitz; entre outros.
A Parker Seals marcou sua presença neste evento com um estande muito bem localizado, fruto da
parceria com seus distribuidores da região Aroplan Engenharia de Fluídos Ltda. e Parkits Vedações
Hidráulicas e Pneumáticas Ltda.
A Parkits participou pelo quarto ano consecutivo deste evento e seu gerente administrativo, Paulo César
Grisotto, considera que o Simtec, além de projetar o nome da empresa no mercado, serve para nortear
as futuras ações direcionadas ao setor, bem como reafirmar anualmente o posicionamento neste mercado
concorrido, em parceria estreita e feliz com a Parker Seals, atendendo as mais variadas necessidades
em vedações hidráulicas tradicionais ou de alta complexidade para o segmento automotivo ou industrial
dentro do mercado sucroalcooleiro.
A política adotada pela Parkits em participar ativamente do dia-a-dia do setor sucroalcooleiro indireta
e/ou diretamente, como em eventos como o Simtec em Piracicaba, não é mero protocolo, mas sim um
investimento para qualquer empresa que deseja atender, ou até mesmo superar, as expectativas de seus
clientes, afirma Geraldo Donizeti Tobaldini, diretor da Parkits.
Na opinião do diretor da Aroplan, Petrônio F. Calzavara, que participou pela primeira vez na Simtec, “foi
ótima a nossa presença juntamente com a Parker Seals e a Parkits, pois conseguimos fazer a divulgação
de toda linha de produtos Parker, que, de uma maneira geral, foi elogiada pelos clientes e visitantes,
proporcionando expectativas de novos negócios”.
Nosso Distribuidor Piranel Borrachas e Acessórios Ltda. também esteve presente no evento. “O nosso
estande estava destacado e foi muito visitado, mostrando nossa afinidade com o mercado. Vários visitantes
que por lá passaram se cadastraram por interesse nos produtos e negócios – declara Marcelo Ruffini.

OPEN HOUSE 2007
Por mais um ano a festa de Open House, também conhecida como ‘Festa
Julina’, foi um verdadeiro sucesso. Realizada no dia 22, a festa foi organizada
em parceria com o Grêmio Recreativo Parker e contou com o suporte do
pessoal da GR.
Nesta ocasião, cada colaborador pôde trazer seus familiares para conhecerem
seu ambiente de trabalho e participarem de uma deliciosa festa com muitas
comidas típicas e brinquedos para a diversão das crianças.
Como parte das atividades sociais da Parker, o ingresso para a festa foi 1
Kg de alimento não perecível, sendo arrecadados mais de 700 Kg que serão
doados a entidades carentes da região, a serem escolhidas pelos próprios
colaboradores.
Neste mesmo dia foram entregues os prêmios do Programa Idéia Lean
para 69 colaboradores, que participaram com idéias de redução de custos,
melhoria no processo, etc.

NOVOS KITS DE REPARO
Seguem abaixo os novos desenvolvimentos em Kits de Reparo para a carregadora de cana Motocana MT20000:
CÓDIGO PARKER

FABRICANTE

Nº REPARO

EQUIPAMENTO

APLICAÇÃO

MOG809

MOTOCANA

27272194

MT20000

CIL.FLEXA E LANÇA

MOG819

MOTOCANA

27272253

MT20000

CIL. PATOLA GRUA

INAUGURAÇÃO NOVA LOJA AROPLAN

TREINAMENTO E SALES BLITZ

Parabenizamos o nosso Distribuidor Autorizado Aroplan Engenharia
de Fluidos Ltda. pela inauguração de mais uma filial na cidade de
Piracicaba – SP.
De acordo com o diretor da Aroplan, Petrônio F. Calzavara, “O objetivo da
nova loja é proporcionar um atendimento diferenciado aos nossos clientes
de Piracicaba e cidades circunvizinhas, incrementando também as vendas de
toda linha de produtos Parker nos principais mercados industrial, construção
civil e sucroalcooleiro.

No dia 17 de Julho de 2007 foi realizado junto ao nosso Distribuidor
Autorizado Hipress Componentes Hidráulicos Ltda., localizado em
Belo Horizonte - MG, o treinamento de produtos anaeróbicos ministrado por
especialistas da Parker Seals.
O treinamento foi destinado às equipes de vendas externas e internas da
Hipress, com o objetivo de alavancar as vendas dos produtos e promover uma
maior interatividade dos envolvidos com a linha de adesivos anaeróbicos.
Com o empenho dos especialistas da Parker Seals Renato Peredne e Renata
Silva, os colaboradores da Hipress
foram treinados e se aperfeiçoaram
na nova linha de produto, estando
aptos a dar consultoria técnica aos
clientes e usuários dos produtos.
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Após o treinamento, a Hipress
realizou uma Sales Blitz em alguns
clientes alvo da região.
E
no dia 18 de Julho foram
realizadas mais duas visitas muito
produtivas à Krome e Suggar, já
sendo vislumbrada uma relação
promissora.
A diretoria da Hipress agradece a iniciativa da Parker Seals e vê nestas
ações uma maneira efetiva de mostrar aos clientes como a empresa está
empenhada em trazer soluções em sistemas de vedação e diferenciais de
mercado – declara Cristiano Souto.

TREINAMENTO
Em continuidade ao programa de treinamento de nossa rede de distribuição para qualificação na venda e aplicações da nova linha de Adesivos Anaeróbicos,
os especialistas Parker ministraram novos treinamentos no mês de Julho/07.
Os distribuidores treinados no mês de julho foram: Disparker (MG), Hipress (MG), Sealtec (RJ) e Hydrapar (Parauapebas e Marabá – PA).

AGENDA
FENASUCRO – XV Feira Internacional da Indústria Sucroalcooleira
Data: 18 a 21 de Setembro de 2007
Horário: das 10h00 às 20h30
Local: Centro de Eventos Zanini - Sertãozinho/SP

