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Inscrições abertas para o Curso
de Vidraceiro em Belo Horizonte
E

starão abertas a partir do dia 3 de
janeiro as inscrições para a nova
turma do curso de capacitação básica
para vidraceiro que terá início em 30 de
janeiro.
Com carga horária de sessenta horas,
o curso de capacitação básica tem como
objetivo fornecer conhecimentos essenciais
para pessoas que queiram trabalhar com
vidro. Nele o aluno terá informações como

tipos de vidro e de beneficiamento para o
produto, ferragens e aplicações e noções
de medida e de cálculos.
Após concluir o curso básico de capacitação, os alunos poderão optar por
especializar-se em instalação e medição
ou projetos e orçamentos, ambos com
ênfase para vidros temperados.
Para os interessados, a dica é: corram!
As vagas são limitadas!

Inscrições para os cursos
de janeiro e fevereiro

Especialização em Medição
e Instalação com ênfase para
Vidros Temperados - Nivel I

Data: de 3 a 18 de janeiro
Horário: das 9 às 17 horas
Investimento: R$15,00
Documentos: Original e xerox de RG, CPF e Comprovante de endereço recente
Local: Av. Contorno, 2.090 - Sala 801 - Floresta/BH

Curso básico de
vidraceiro

Carga-horária: 60 horas/
aula
Data de início: 30/1/2012
Local: Senai Paulo de
Tarso - Via-expressa,
3.200 - Padre Eustáquio/
BH
Tarde: das 13 às 17 horas
Noite: das 19 às 22h15
Investimento: R$ 135,00 —
Associado Amvid tem 15%
de desconto
Pré-requisitos
• Ser maior de 18 anos
• Ser aprovado em prova
de conhecimentos
gerais

Carga-horária: 60 horas/aula
Data de início: 27/2/2012
Noite: das 19h às 22h15
Investimento: R$135,00 — Associado
Amvid tem 15% de desconto
Pré-requisitos
• Ser maior de 18 anos
• Ser aprovado em prova de
conhecimento específico ou ser
ex-aluno do curso básico de
vidraceiro
• Ter concluído o ensino
fundamental

Especialização para Projetista/
Orçamentista com ênfase em
Vidros Temperados - Nivel I

Carga-horária: 60 horas/aula
Data de início: 27/2/2012
Noite: das 13 às 17 horas
Investimento: R$135,00 — Associado
Amvid tem 15% de desconto
Pré-requisitos
• Ser maior de 18 anos
• Ser aprovado em prova de
conhecimento específico ou ser
ex-aluno do Curso Básico de
Vidraceiro
• Ter concluído o ensino
fundamental
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Feliz
Ano-Novo!

Amvid conta
para você!

D

Empresas aniversariantes em
janeiro e fevereiro de 2012!

esejo a todos boas festas e um 2012 repleto de realizações!
Essas realizações para nossas empresas não serão uma
utopia. Haja vista o que está sendo dito por todos os economistas
que analisam o setor da construção civil, temos pela frente ótimas
condições.
O Brasil está entre os poucos países que figuram como porto
seguro para os investidores nacionais e estrangeiros, não só pelos
eventos que se aproximam, mas também por todo o crescimento
que estamos solidificando.
A Amvid está preparada para apoiar e servir aos seus associados com toda a gama de informações e serviços necessários
para usufruirmos desses bons ventos que se aproximam.
Nossa escola no Senai está aumentando o portfólio de matérias, enquanto as parcerias com nossos fornecedores estão
cada vez mais fortes, como pudemos ver em nossa festa de
confraternização.
Esperamos que todos os participantes de nosso mercado vidreiro nos demandem cada vez mais. Nós teremos
imenso prazer em servi-los.

Heber Jerônimo Vervloet Dutra
Heber Jerônimo
Vervloet
Dutra
Presidente
da Amvid

Fundada em
12 de janeiro
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19 de janeiro

Fundada em
8 de fevereiro
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19 de fevereiro

Fundada em
19 de fevereiro

Fundada em
21 de fevereiro

Fundada em
25 de fevereiro

Fundada em
25 de fevereiro
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Amplie a sua rede contatos!
C

onfira quais são as empresas que proporcionaram aos vidraceiros associados uma noite de lazer,
alegria e confraternização no jantar organizado pela Associação Mineira do Comércio Atacadista,
Varejista e dos Beneficiadores do Vidro (Amvid) em 2011.

Dê preferência a quem prefere você!
Acessórios e
Ferragens para vidro

abrasipa@abrasipa.com.br
www.abrasipa.com.br
(11) 3933-2999

arbax@arbax.com.br
www.arbax.com.br
(11) 2965 -9110

Beneficiadores

vendas@glasspecas.com.br
www.glasspecas.com.br
(11) 5670-9900

mkt@glassvetro.com.br
www.glassvetro.com.br
(11) 3124-4000

bendglass@bendglass.com.br
www.bendglass.com.br
(31) 3361-5599

www.guardianbrasil.com.br
0800 709 27 00

belga@belgametal.com.br
www.belgametal.com.br
(11) 4393-2944

vendas@diamanfer.com.br
www.diamanfer.com.br
(11) 4412-2778

vendas@dorma.com.br
www.dorma.com.br
(11) 4689-9218

vendas@poliglasspolimento.
com.br
www.poliglasspolimento.com.br
(11) 4701-5477

tecvidro@tecvidro.com.br
www.tecvidro.com.br
(11) 5682-2366

Importadora de vidro

termari@termari.com.br
www.termari.com.br
(27) 3323-0505

Indústrias de
vidro ‘float’

marketing@cebrace.com.br
www.cebrace.com.br
0800-728-4376

comercial@botterodobrasil.com.br
www.bottero.com
(11) 4072-3031

mgdiamantados@yahoo.com.br
(31)3281-2007

daniela.bh@divinalvidros.com.br
www.divinalvidros.com.br
(21) 2103-9633

comercial@tempervidros-bh.
com.br
(31) 2191-8000
contato@minasglass.com.br
www.minasglass.com.br
(31) 3334-1926

danilo.gatto@
grupocorneliobrennand.com.br
www.grupocorneliobrennand.
com.br
(81) 3272-4447

Transportadora

Indústrias de vidro
impresso

glass@saint-gobain.com
www.saint-gobain.com.br
0800-12-5125

vendas@vidrosubv.com.br
www.vidrosubv.com.br
0800 709 0710

Máquinas

sglass@sglass.com.br
www.sglass.com.br
(43) 3427-7000

p.roberto@greccolog.com.br
www.greccolog.com.br
(11) 4512- 6000

Confraternização 2011
tem público recorde
N

o dia 10 de novembro, a Associação
Mineira do Comércio Atacadista, Varejista e dos Beneficiadores do Vidro (Amvid)
reuniu vidraceiros do Estado de Minas Gerais
e patrocinadores na Churrascaria Porcão. O
evento bateu recorde de público, levando 350
pessoas ao encontro anual promovido pela
associação.
Após agradecer aos patrocinadores,
Heber Dutra, presidente da Amvid, prestou
homenagem às sete empresas instrutoras
da 2ª edição do Tecnovidro: Belga Metal,
Cebrace, Dorma, Glassvetro, Guardian,
Tec-Vidro e União Brasileira de Vidros
(UBV).

Dutra agradeceu ainda aos homenageados pela confiança depositada no trabalho realizado pela instituição e pelo envolvimento dessas empresas na execução
do programa que já levou mais de duzentos
vidraceiros às oficinas de atualização realizadas em 2011.
Em seguida, foi realizado o tradicional
sorteio de brindes enviados pelos patrocinadores. O destaque da noite foi a Companhia Brasileira de Vidros Planos (CBVP),
que sorteou uma viagem para a feira Glasstec
na Alemanha (Düsseldorf) em 2012. Odilon
Reinaldo da Silva, proprietário da empresa
Bend Glass, foi o premiado.

