A nossa vantagem em

manufatura moderna
Decatur e Macon County têm uma longa história de excelência em manutafura – e por isso é um
local ideal para a moderna manufatura. A indústria de manufatura de Decatur é diversificada e sua
infraestrutura, matérias-primas e força de trabalho disponíveis são fatores que servem de apoio.
A Corporação para o Desenvolvimento Econômico de Decatur e Macon County, juntamente com
a Coalizão para o Desenvolvimento Estratégico do Midwest Inland Port, convidam você a descobrir
Decatur e os seus arredores.

101 S Main St, Suite 101
Decatur, IL 62523
217 422-9520
decaturedc.com

midwestinlandport.com

info@decaturedc.com

Uma visão geral de ILINÓIS

OS 10 PRINCIPAIS
SETORES DE MANUFATURA

DE ILINÓIS
(EM MILHÕES DE DÓLARES)

Máquinas

$16.684

Alimentos, bebidas e produtos de tabaco

$10.829

Produtos químicos

$10.772

Produtos petrolíferos e de carvão

$8.946
$8.552

Produtos metálicos
Computadores e produtos eletrônicos

$5.222

Plásticos e produtos de borracha

$4.903
$4.358

Diversos
Equipamento elétrico, utensílios e componentes
Veículos automotores,
carroçaria, reboques e partes

$2.698

WI
474.900

$2.204

MI
Fonte: U.S. Bureau of Economic Analysis, 2011

574.500

IA
214.600

FORÇA DE TRABALHO

EM MANUFATURA

IL
579.000

IN
523.000

MO
258.400

KY
232.500

Fonte: inam.net

DECATUR É A SEDE DE LÍDERES DA
INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE APOIO EM
ALGUNS DOS SETORES DE MANUFATURA
MAIS IMPORTANTES DO ESTADO.

O EM
FE I T

Máquinas
•
•
•
•
•
•
•

Air Caster
Airfloat
Barton Manufacturing
Caterpillar
Fuyao Glass
Green Valley Manufacturing
T/CCI Manufacturing

Alimentos e bebidas
•
•
•
•
•

Archer Daniels Midland
Heinkel’s Packing Co.
Prairie Farms
Stratas Foods
Tate & Lyle

Produtos químicos
•
•
•
•
•

Akorn Incorporated
Bodine Environmental
EPL BIO Analytical
Illinois Health and Science
Meda Pharmaceuticals

Produtos metálicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DAT Metal Fabricating
Decatur Foundry
DECO Manufacturing
Iron Bull Fabrication
Kopetz Manufacturing
Mason Manufacturing
Mueller Co.
The Kelly Group
TCR Systems

Equipamento elétrico,
utensílios e componentes
• Bodine Electric
• Decatur Industrial Electric

Você encontrará
uma grande variedade
de produtos manufaturados
em Decatur e Macon County
•M
 otores de corrente
contínua e alternada
• Compressores de
ar condicionado
• Concreto
• Etanol
• Extintores de incêndio
• Alimentos e rações
• Filtros de combustível
• Geradores
• Caminhões de mineração
• Niveladoras
• Caminhões
fora-de-estrada
• Plásticos
• Vidro laminado
• Produtos farmacêuticos
• Placas de circuito
impresso
• Lâminas de metal
• Solenóides
• Aço
• Válvulas de gás
e de água
• Tratores de pneus
com arado

FORÇA DE TRABALHO PARA
CORRESPONDER ÀS EXIGÊNCIAS
A Illinois Network for Advanced Manufacturing (INAM)
é uma rede de 21 faculdades comunitárias espalhadas pelo
Estado de Ilinóis que ajuda os trabalhadores especializados
e experientes a encontrar vagas existentes e em aberto.
A INAM recebeu um incentivo de milhões de dólares do
Ministério do Trabalho para treinar e certificar estudantes
para ingressarem no mercado de manufatura moderna.
O financiamento auxiliou faculdades comunitárias de todo
o estado a atualizar os equipamentos nas suas instalações
de manufatura avançada, ampliar os laboratórios de
mecatrônica e soldagem, e atualizar o currículo, de
modo a refletir as mudanças ocorridas em manufatura.

A Richland Community College
de Decatur faz parte da rede de
faculdades comunitárias da INAM.
O seu programa oferece programas
de certificação e de formação de
tecnólogos (cursos de dois anos) em:
•U
 sinagem de precisão – CNC
•F
 abricação de metais – Soldagem
• Mecatrônica – Eletricidade
• Energia verde/renovável

O Workforce Development Institute é um exemplo da educação inclusiva e das ofertas de trabalho
feitas pela Richland Community College, que oferece um bom treinamento para todos que buscam
uma carreira e formação de nível técnico. As instalações de 4.180 m2 fornecem laboratórios de
estudo e trabalho que incluem tecnologia de automóveis e diesel, conserto de automóveis batidos,
e programas de atividades industriais.

limitlessdecatur.com

Por favor, envie um e-mail para: info@decaturedc.com, ou visite:
decaturedc.com ou midwestinlandport.com para saber mais sobre
os incentivos e assistência aos negócios oferecidos por Decatur
e Macon County. Todos os serviços são gratuitos e todas as dúvidas
serão tratadas de modo confidencial.

