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2º Tecnovidro movimenta
a capital mineira
N

o último dia 29 de julho, os vidraceiros de Belo Horizonte
e cidades vizinhas participaram do primeiro evento do
programa Tecnovidro. Com todas as vagas preenchidas, mais
de cem vidraceiros puderam conferir de perto o que existe de
novidade em vidros e acessórios, tirar dúvidas e estabelecer
contatos com fabricantes e técnicos de empresas de destaque no
cenário vidreiro nacional.
A Associação Mineira do Comércio Atacadista, Varejista
e dos Beneficiadores do Vidro (Amvid), entidade responsável
pela organização do evento, optou por realizar, em sua segunda

edição, oficinas focadas no dia a dia do vidraceiro. Levar
informações práticas sobre novos produtos e o diferencial que
eles proporcionam à vida do vidraceiro e do cliente foi a proposta
do evento.
Essa nova versão do programa agradou a todos, instrutores
e vidraceiros, e promete movimentar as outras cidades por onde
vai passar. O próximo evento do programa 2º Tecnovidro está
marcado para o dia 30 de setembro, em Uberlândia.
Leia, na página 3, o depoimento de quem esteve no evento de
Belo Horizonte!
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Nada,
nada!

A

os associados que contribuíram direta ou indiretamente
para o sucesso do primeiro evento do 2º Tecnovidro,
em nome da equipe que trabalhou arduamente para
o produzir, agradeço pela confiança que nos creditaram
com comparecimento maciço.
Aqueles que infelizmente não conseguiram se inscrever
fiquem atentos aos próximos eventos divulgados no site da
associação. A programação do 2º Tecnovidro conta com
mais três eventos. O próximo é em Uberlândia, no final de
setembro.
Em virtude do comprometimento de nossa equipe
executiva, a Amvid vem crescendo tanto em número de
associados como na qualidade dos serviços prestados ao
mercado vidreiro.
Quando sou interpelado sobre ”o que a associação
vai fazer por mim”, por alguém que tem pouca ou quase
nenhuma informação sobre o que é a Amvid, sinto-me
seguro em responder: ”Nada”! Porque é em consequência
da participação dos associados, das empresas participantes
de nossos eventos e empreitadas, que levamos ao
mercado como um todo benefícios que serão colhidos
por todos aqueles empresários que se interessem em
crescer com ética, dinamismo e respeito por seus clientes
e fornecedores os bons frutos de um ambiente seguro.
Obviamente, uma associação tem seu resultado
diretamente ligado ao número e à qualidade de seus
membros. Honramo-nos hoje por representar, aproximadamente, 70% do Produto Interno Bruto (PIB) mineiro
do mercado vidreiro. Mas isso não é o bastante. Além de
representatividade pelo movimento
econômico, almejamos somar a
representatividade pelo número de
empresas também.

Heber Jerônimo Vervloet Dutra
Presidente da Amvid

Amvid conta
para você!

A

cada dois anos, o setor vidreiro vive a expectativa
de saber onde e quando será a próxima edição do

Simpovidro. O evento realizado pelo Associação Brasileira
de Distribuidores e Processadores de Vidros Planos
(Abravidro) é o único no cenário nacional que mobiliza
empresários do país inteiro e do exterior para um mesmo
fim: agregar informação de qualidade, promover uma ampla
rede de contatos e, claro, muito lazer. Em 2011, o evento
acontecerá na Ilha de Comandatuba,BA no período de 24
a 27 de novembro. Para quem nunca participou, a dica é:
Inscreva-se logo!
Acesse www.simpovidro.com.br e tenha informações
mais detalhadas sobre o evento!
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2º Tecnovidro: participantes e
instrutores falam sobre o evento
O

primeiro evento do 2º Tecnovidro
me surpreendeu pelo número e
pela qualidade dos participantes. Cada
vez mais, os microempresários do setor
estão presentes e mostrando grande
interesse em novidades, tanto na oferta
de produtos como na qualificação dos
processos dentro de sua empresa, o
que só fortalece o segmento vidreiro de
Minas Gerais.
O formato oficina é interessante,
pois, quanto menor os grupos, melhor será a atenção dispensada
aos participantes. Ficou claro que as pessoas se sentem mais
à vontade para fazer perguntas e interagir com os palestrantes
nesses grupos menores em formato de oficina.

M

ais uma vez a Amvid sai na frente
inovando. Uma excelente organização, ótima estrutura e, principalmente,
um público realmente interessado em
participar.
O formato oficina é incomparavelmente melhor que o sistema de palestra.
Ficamos muito mais próximos do público.
Principalmente quando trabalhamos em oficinas, temos a proximidade e possibilidade
de manuseio dos produtos, facilitando a
comunicação. Nosso objetivo é sempre estar próximo dos nossos clientes, levando as informações e apresentando as novas soluções
lançadas pela Dorma. O evento foi além das nossas expectativas. Mais
uma vez, parabéns pelo excelente trabalho.

P

ara mim, o evento foi excelente. Parabenizo os organizadores e espero que
em breve tenhamos outro evento como
esse para oferecer novas oportunidades
de aprendizagem e crescimento para
profissionais do setor vidreiro e da construção civil.  Tendo em vista que sempre
são ofe-recidas as mesmas soluções na
execução de projetos para instalação
de vidros, as oficinas do Tecnovidro
vieram agregar novos conhecimentos
técnicos em aplicações de vidros de controle solar e temperados
em geral, novas soluções para guarda corpo, ferragens e kits para
boxe.   

O

2º Tecnovidro foi uma grande
novidade, pois eu não tinha ideia do
quanto o vidro faz parte do nosso dia a
dia. Como sou novo no ramo de vidros,
o evento me deu uma nova direção, ou
seja, agora conheço os vidros existentes
no mercado e vários tipos de ferragem.
Gostei também da oficina da Amvid,
pois a dinâmica me ajudou a atenção
para a importância de ouvir opiniões e
perceber que um bom trabalho em grupo
ajuda a definir o sucesso de qualquer tipo de situação dentro da
empresa.

Amvid e Senac dão desconto para
associados e funcionários!
A

partir do mês de julho de 2011 todas as empresas
associadas têm descontos nos cursos promovidos pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).
Para receber o desconto, basta que os gestores ou
funcionários das empresas associadas compareçam às
unidades do Senac e levem a carta de apresentação cedida
pela Associação Mineira do Comércio Atacadista, Varejista e dos
Beneficiadores do Vidro.
Para retirar a carta, os gestores ou funcionários devem
comparecer à sede da Amvid, munidos do original — com cópia —
da Carteira de Trabalho e Documento de Identidade para retirar a
declaração.
Os associados e funcionários têm desconto também para
hospedagem no Hotel Senac Grogotó.
Informações: (31) 2551-4447
Veja a programação de cursos do segundo semestre de 2011
no site http://www.mg.senac.br/internet/cursos/capacitacao/

Confira os descontos1:

•

15% de desconto para cursos de graduação no turno
da noite oferecidos pela Faculdade Senac Minas

•

15% de desconto para cursos técnicos e de formação
inicial e continuada ministrados nas unidades educacionais do Senac Minas

•

15% de desconto para cursos de extensão, pósgraduação e educação a distância oferecidos
pelo Núcleo de Pós-graduação e Educação a
Distância.

•

20% de desconto para os cursos de graduação no
turno da manhã oferecidos pela Faculdade Senac
Minas

Os descontos não são retroativos e só serão concedidos enquanto
a empresa for associada e o funcionário permanecer na empresa
associada.
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