2º SEMINÁRIO DE PISOS E REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO
Organização:

Dia: 27 de Agosto de 2008 - Horário: das 8 às 18h
Auditório Mezanino - Transamérica Expo Center
Programação:
8:00 h - Recepção Matutina
8:30 h – Abertura - Importância da ANAPRE para o
setor
Eng. Wagner Gasparetto
Apresentação sobre a importância de uma associação
ligada ao segmento de pisos e revestimento de alto
desempenho e a motivação da orientação de um caminho
ético e de qualidade, além de questões jurídicas que
envolvem o setor.

9:00 h - Conceitos básicos para execução de um revestimento de
qualidade
Eng. Levon Hagop Hovaghimian
Apresentação sobre as boas práticas executivas e os cuidados
relacionados para o atendimento das expectativas de qualidade do
cliente e o resultado operacional da obra.

9:45 h - Procedimentos executivos de um piso ou pavimento
de concreto objetivando atender as especificações de projeto
Eng. Ademir Teixeira dos Santos
Exposição sobre uma visão de orçamento, preocupações
executivas e respeito pelas especificações de projeto. Abordagem
sobre as melhores práticas executivas e o cumprimento de todas as
etapas necessárias para obtenção do sucesso do empreendimento.

10:30 h - Coffee break

11:00 h - Lançamento do 1º Prêmio ANAPRE de Planicidade e
Nivelamento
Claudio Pinheiro de Freitas

11:30 h - Debate Matutino

12:00 h - Participação na abertura da Concrete Show e Almoço

14:00 h - Visita à Concrete Show

15:15 h - Agressões químicas e mecânicas
aos pisos de concreto e seus revestimentos
Eng. Paul Seiler
Abordagem didática das agressões que o
projetista, executor e o cliente deve ter com o
piso de concreto e com o seu revestimento
durante o projeto, execução e processo
operacional com o objetivo de assegurar elevada
vida útil ao sistema.

16:00 h - Ética como vantagem competitiva
sustentável e indispensável para o sucesso
empresarial
Engª Miriana Pereira Marques
Apresentação franca sobre os impactos
negativos que atitudes comerciais
inadequadas geram sobre a qualidade das
especificações dos insumos, processos
executivos e na longevidade das empresas

16:45 h - Garantia da Qualidade através da
adequada avaliação das especificações de
projeto durante o processo executivo
Eng. Antonio Carlos Sampaio
Exposição sobre a importância da avaliação
continua do processo executivo do piso de
concreto e seu revestimento, além dos
insumos que os compõe, na garantia da
qualidade do piso que de extrema
importância durante a vida operacional das
instalações do cliente

17:30 h - Debate

18:00 h - Encerramento

SEMINÁRIO PISOS DE CONCRETO
Dia 28 de agosto de 2008 - Horário das 14:00 às 18:00 h
Auditório Mezzanino – Transamérica Expo Center
14:00 h - Concreto para pisos industriais – conceitos e
necessidades
Eng. Públio Penna Firme Rodrigues – conselheiro da ANAPRE

