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Shimco Patrocina a Primeira Feira
Aeronáutica Internacional Brasileira –
IBAS (International Brazil Air Show)

A estreia do evento brasileiro com foco no Mercado Aeorespacial Internacional
e na Infraestrutura de Aeroportos acontecerá entre os dias 29 de março a 02
de abril.

CAMBRIDGE, Ontario (15 de março, 2017) – Shimco, uma líder mundial na fabricação de
peças de precisão, revestimentos especializados e soluções em gerenciamento de lacunas
patrocina com orgulho a primeira Feira Internacional Aeronáutica no Brasil (IBAS) que será
realizada de 29 de março a 2 de abril de 2017 no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no
Rio Galeão. Os dias 29 a 31 de março serão dedicados aos visitantes de negócios e de 1 a
2 de abril ao público em geral.

Peter Voss, Presidente, CEO e Proprietário da Shimco juntamente
com a Representante de Vendas Monica Santos Souza irão
apresentar as competências da empresa na fabricação de peças de
precisão aeroespacial no estande# 44. Monica possui uma vasta
experiência na indústria aeroespacial brasileira com posições
ocupadas anteriormente na Atech Negócios e AGS Aerohoses. Nos
dois últimos anos, Monica apoiou os clientes da Shimco no Brasil e
demonstrou ser fundamental no desenvolvimento de novos
negócios e na geração e acompanhamento de leads obtendo RFQs
e negociando novos contratos com os clientes.

"Estamos muito satisfeitos em patrocinar e participar da primeira edição do IBAS que
deverá atrair um público internacional no setor aeroespacial” comenta Voss. “Este evento é
especialmente importante para a Shimco já que existem planos para a inauguração de
uma unidade no Brasil cuja meta para implementação da fase inicial deste projeto é no
próximo semestre. O objetivo desta instalação é fazer parte da cadeia de suprimentos
local, intensificando nossas capacidades com a experiência dos funcionários da região e
aumentando o nosso alcance dentro da importante indústria aeroespacial brasileira.”
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O IBAS tem como objetivo reunir a cadeia de fornecimento aeroespacial, a infraestrutura
aeroportuária, os fornecedores executivos e comerciais para criar uma discussão entre
estas três esferas a fim de promover melhorias no mercado. Durante o IBAS haverá
eventos simultâneos integrando vários setores da indústria, como negócios e aviação
geral, indústria aeroespacial, integração aérea e novas rotas, representação das mulheres
na indústria, espaço e drones na América Latina.

Sobre a Shimco
Há mais de 25 anos a Shimco vem atendendo aos setores aeroespacial, de defesa,
espacial, industrial e outros em todo o mundo. A Shimco é líder mundial na fabricação de
peças de precisão e em soluções de gerenciamento de folgas (como calços laminados e
calços de camadas sobrepostas, arruelas e espaçadores) em materiais variando desde
alumínio e titânio até sintéticos e materiais compostos.

A Shimco oferece uma tradição de inovação, precisão e execução proporcionando
soluções que atendam as normas de precisão internacionais e específicas do cliente. A
Shimco possui registro de bens controlados canadense e é certificada ISO9001:2008 &
AS9100C. “Nosso comprometimento com a qualidade, entregas no prazo, fabricação
enxuta, nossos funcionários, suporte ao cliente, ambiente e força financeira são
incomparáveis.”

A Shimco dedica-se a ser um parceiro estratégico e preferencial para os OEMs globais,
espaciais, de defesa e integradores do sistema Tier 1, fornecedores e organizações MRO,
oferecendo valor e serviço a tudo o que voa.
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