
 

Greenbrier Maxion recebe comunidade de Hortolândia 

 

Representantes do governo municipal, líderes comunitários e imprensa de Hortolândia e 

região estiveram visitando as instalações da Greenbrier Maxion, fabricante de vagões 

ferroviários de carga, na última quarta-feira, dia 26. Organizada pelo Comitê de 

Responsabilidade Social, a visita teve como objetivo estreitar o relacionamento com a 

comunidade e apresentar os projetos sociais desenvolvidos pela empresa.  

 

Durante a visita, os participantes conheceram os projetos e visitaram as instalações e linha 

de produção da empresa. O projeto social Formare, da Fundação Iochpe, foi um dos 

destaques do encontro. Mantido pela empresa no município desde a sua fundação, o 

projeto oferece curso profissionalizante de Operador de Produção e Montagem Metalúrgica. 

Voltado a jovens de famílias de baixa renda, o curso proporciona a oportunidade de 

formação inicial para o mercado de trabalho e têm a duração de aproximadamente um ano. 

Os alunos selecionados recebem bolsa auxílio correspondente a 50% do salário mínimo, 

além de assistência médica e odontológica, cesta básica, transporte fretado, uniforme e 

material escolar. O projeto já atendeu a mais de 170 jovens do município de região. 

 

Representantes da comunidade e da empresa discutiram a forma de atuação social e as 

parcerias que poderão ser realizadas futuramente no município.  

 

Sobre a Greenbrier Maxion - Criada a partir de uma joint venture entre Greenbrier, Amsted 

Rail e Iochpe-Maxion e com mais de 70 anos de atuação no segmento ferroviário e de 

fundição, é uma das principais referências latino-americanas no desenvolvimento e 

fabricação de vagões de carga, rodas de aço fundido, truques e sistemas de choque e tração, 

além de prestar serviços de reparação, adaptação e modernização de vagões e seus 

componentes. Pioneira, fornece para todas as ferrovias e seus usuários no Brasil e no 

exterior, incluindo empresas de leasing de vagões, oferecendo a solução completa e 

integrada para o segmento ferroviário, com projetos diferenciados e inovadores, com alta 

tecnologia e de qualidade mundialmente reconhecida. Em sua fundição, além dos 

componentes ferroviários, são produzidas peças de aço para os setores de construção civil, 

mineração e sucroalcooleiro. 

 

Informações para a Imprensa 

Assessoria de Imprensa Greenbrier Maxion 

Rosane Storto 

Contatos: (12) 2122-1232 / (12) 99163-4546 / (11) 99606-7058 


