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' SENAI-Pl reforma e amplia CentÌo Te(nológi<o - pá9. 06

. PSQ - Programa Setorialda Qualidade- pá9.08

Campanha de vacinação do SESI-Plchega aos
trabalhadores da indústria de cerâmica
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Confiro toda o programoção
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.Técnicas do IEL/Pl visitam SINDICER/Pl - pág 02

. Educaçáo de Jovens e Adultos apÍesentado em ind. de <erâmi(a - pá9. 06
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Conheça parte da programação do 43o Encontro Nacional
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Methore o seu produto, otimizando matérias-primas e processos
Vagner Ol.iveira e Max Piva - Anicer

"Methora da eficiência energética no processo de fabricação.
Fornos mais econômicos no consumo de energia.
Aditivos energeticamente ativos. Novos processos."
Jorge Velasco - AITEMIN e Eusebio Guerrero - Projeto LaserÍiring lEspanhal

"Vendas: investimento técnico é um bom negócio."
Com a palavra os ceramistas do Brasil

"Desafios e oportunidades dos produtos cerâmicos para a congtrução sustentáveI
Roberto Díaz - AITEMIN ÍEspanhal e Victor Francisco - CTCV lPortugatì

TransÍormando desaÍios ambientais em oportunidades
David Zee

MINICURSOS
''A êpticação e o potenciat das biomassas na produção de cerâmicê"
Edvatdo Maia e lsac Medeiros - Anicer

"NR-12: Como atender à norma de segurança em máquinas e equipamentos,"
Marcus Vinícius O. Mauríclo, especialista em segurança do trabalho - sesi/RJ

Desenvolvimento de novos produtos frente às necessidades do mercado"
Marcos SeraÍim - CCB

''Licenciamento ambientaI e gerenciamento de resíduos"

Moisés Fêrnãndes - MAmbiental
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Gaby Amarantos
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"Automação no BrasiI e na Europa: Como aumentar a produtividade e melhorar a
Associacòes de Fabricantes de Máquinas

Encerrando com motivacão!
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