Ternium Brasil estreia na Expo Usipa
Principal evento do setor de aço no Brasil vai reunir grandes empresas do setor
siderúrgico
A Ternium Brasil, maior siderúrgica da América Latina, que processa e produz
uma ampla gama de produtos com a mais alta tecnologia, participa pela primeira
vez da Expo Usipa, um dos principais eventos do setor que em 2019 chega na
31ª edição. A feira de negócios acontece entre os dias 24 e 26 de julho, no Vale
do Aço em Ipatinga, e conta com a presença de grandes indústrias do segmento.
“Minas Gerais tem uma importância enorme na cadeia do aço e as empresas do
Vale do Aço têm atuação relevante para o mercado. Nossa intenção é valorizar e
ficarmos cada vez mais próximos”, afirma Roberto Gonzales, Gerente de
Comunicação da Ternium Brasil. Gonzales destaca ainda que a Ternium já
mantém um canal aberto com as empresas da região do Vale do Aço, através de
rodadas de negócios em parceria com a FIEMG e visitas técnicas no centro
industrial da Ternium no Rio de Janeiro.
A vinda da empresa para o encontro de negócios também foi destacada pelo
presidente da Usipa, Sanzio Figueiredo “Acreditamos que a participação da
Ternium vai fortalecer os laços da siderúrgica com Ipatinga e a região do Vale do
Aço, oferecendo mais oportunidades comerciais”, afirma.
A Ternium foi a primeira empresa a confirmar participação no 14° Encontro de
Negócios, um dos principais atrativos da feira. Com mais de 100 reuniões
agendadas para a Ternium, o encontro é uma oportunidade para os expositores e
representantes do setor conversarem, discutirem ideias e promoverem soluções.
Sobre a Ternium
A Ternium é a maior siderúrgica da América Latina e acionista majoritária da
Usiminas. Desde 2017 tem um centro industrial no Brasil, no Rio de Janeiro. A
unidade de Santa Cruz (RJ) tem capacidade de produção de 5 milhões de
toneladas de placas de aço por ano, com alto nível de sofisticação que atende
indústrias nos EUA, México, Brasil e Europa. A unidade da Ternium no Rio de
Janeiro é a maior produtora de aço de toda a companhia e gera mais de 9 mil
empregos, com segurança e compromisso ambiental e social. Além do Brasil, a
empresa conta com outros 16 centros de produção espalhados por 5 países:
México, Argentina, Colômbia e EUA. A Ternium produz anualmente 12,4 milhões
de toneladas de aço de alta qualidade.
Serviço:

Expo Usipa

Data: 24 a 16 de julho – quarta a sexta-feira
Local: Av. João Cláudio Teixeira de Sales, n° 801- Bairro Horto- Ipatinga/ MG
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