Moção de Parabenização
Mahle Behr

–

Os vereadores Castelo Alemão, Júlio do Kaikan e Reynaldinho
apresentaram na última segunda-feirauma Moção de Parabenização
à Mahle Behr Gerenciamento Térmico Brasil LTDA, pelo
desenvolvimento do projeto “FORMARE MAHLE BEHR”. A Moção foi
aprovada pelos vereadores presentes.
A história da empresa multinacional Alemã no Brasil começa em
1981 como grupo Behr, quando a empresa firma um acordo de
colaboração com a RCN Radiadores, que atuava no mercado desde
1953. Já em 1994 passa a deter 55% do capital dessa empresa e,
em 1997, assume 100%.
Localizada na Cidade de Arujá (SP), a empresa fabrica sistemas
e componentes de refrigeração e ar-condicionado veicular.
Esses produtos são aplicados em veículos de passeio,
utilitários, caminhões e ônibus das principais montadores do
país, além de serem exportados para a América Latina, América
do Norte, Europa e África.
Nos últimos anos, a Mahle Behr Brasil, que possui cerca de 800
colaboradores, vem apresentando um forte crescimento no
mercado brasileiro.
O Projeto FORMARE é composto por mais de oitenta e uma escolas
entre Brasil e América do Sul, mantido pela FUNDAÇÃO YOCHPE a
qual a MAHLE BEHR é associada dede 2007. O FORMARE MAHLE BEHR,
já atendeu cerca de 140 adolescentes, é uma escola de ensino
profissional que fornece qualificação técnica para
adolescentes de Arujá e Região com objetivo de unir
aprendizagem técnica e socialização, os preparando para o
mercado de trabalho.
É um programa de manufaturas e serviços veiculares, que em
2013 atendeu dezenove adolescentes com idade entre quinze e
dezessete anos, moradores de Arujá e Municípios vizinhos, com
matérias básicas como matemática, inglês e português, e

matérias especificam como qualidade, empreendedorismo, Saúde e
Segurança, desenho entre outras.
No dia 29 de Outubro de 2013, houve um evento nas dependências
do MAHLE BEHR e, atendendo ao convite, os vereadores Castelo,
Júlio e Reynaldinho, representando a Câmara Municipal de Arujá
participaram da apresentação dos alunos sobre os temas: Saúde,
Educação, Saneamento Básico e Transportes no Município de
Arujá, onde tomaram ciência dos trabalhos realizados pela
empresa, que nos deixou orgulhosos pela qualidade,
profissionalismo e dedicação dos alunos e mestres em
apresentar um trabalho bem feito e de conteúdo relevante. Mais
uma vez constatamos que a qualidade da gerência é o
responsável pela colheita dos bons frutos.
Os vereadores, através da Moção, cumprimentam a equipe do
projeto FORMARE BEHR em Arujá: LUIZ AQUINO – Gerente de RH,
JOSY OLIVEIRA – Analista de RH e Coordenadora do Projeto, MARY
MORGADO – Supervisora de RH e Educadora Voluntária, SORAYA ZAN
– Analista de RH e Educadora Voluntária, VALDEMIR ALVES DE
OLIVEIRA Especialista de Brasagem e Educador Voluntário e as
demais funcionários que dão suporte ao projeto.
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