
PORTFÓLIO DE SERVIÇOS
Fabricação,  Montagens e Caldeiraria;

Montagem e Manutenção  de Caldeira;

Fábrica de Açúcar e Destilaria;

Fabricação e Montagem de Tanques e Caixa D´Água.

Mão de Obra Especializada por administração e 
Empreitada;



           Nossa história  
VHV Montagens Industriais

A VHV Montagens Industriais é a evolução 
da H. Cesár Caldeiraria, há mais de 10 anos
atuamos na fabricação e montagem indus-
trial de usinas de açúcar, mineradoras, em-
presas de sementes e etc. Possuímos um 
quadro de colaboradores especializados 
em cada área de competência requerido
da fabricação até a manutenção e finali-
zação do serviço. Respeitamos as normas
trabalhistas e de segurança do trabalho 

MissãoMissão
Executar serviços de excelência em fabricação, montagem 
e serviços industriais, buscando soluções eficazes, contribuin-
do para o atingimento das metas esperadas dos nossos clientes
Proporcionando geração de recursos para o crescimento da 
empresa e seus colaboradores.

Missão VisãoSer uma empresa de excelência, no segmento de manutenção
industrial, buscando sua expansão no mercado onde atuamos.

MissãoValores Trabalho em equipe, respeito ao meio ambiente, ética, segurança,
respeito aos colaboradores e fornecedores.

também pautam nossas relações, o que garante a tranquilidade e segurança a empresa contratante, 
a nossa está preparada para atender empresas de pequeno, médio e grande porte.



Respeito ao Meio 
      Ambiente

Através do uso sustentável de recursos,
a VHV busca soluções inovadoras, que
permitam gerar menor impacto ambien-
tal durante suas atividades. Visando 
reduzir a geração de efluentes líquidos
e de resíduos, assim como o consumo
de energia e de água.

Nossos Serviços

Fabricação,  Montagens e Caldeiraria;

Montagem e Manutenção  de Caldeira;

Fábrica de Açúcar e Destilaria;

Mão de Obra Especializada por administração e 
Empreitada.

Fabricação e Montagem de Tanques e Caixa D´Água.



Galeria de ServiçosFabricação de  Balão de Flash 

Instalação de Coluna Barométrica - 
        Usina Jalles Machado S/A

Fabricação e  Montagem de Tanque
de Lodo - Usina Jalles Machado S/A

Fabricação de Tubulação de
Tanque  de Sulfitado - Usina
Jalles Machado S/A

Fabricação de Tubulação de Vinhaça - Usina  Raizen

Fabricação de  Balão de Flash 



Fabricação e Montagem de Tubulação
  de Inox - Usina Jalles Machado S/A 

Retirada de Coluna Barométrica - Limpeza 
para a instalação de uma nova -Usina 
Jalles Machado - S/A

Instalação de Telhados - Cia Hering de 
São Luís dos Montes Belos - GO.

Galeria de Serviços

Sistemas de Hidratação de Ureias - 
na Biosev



Nossos Clientes

Carretel para Vinhaça - RaizenFabricação de Tubulação - Usina Jalles 
                         Machado S/A

Fabricação de Tubulação - Usina Jalles 
                         Machado S/A




