cartas & eventos

feiras & exposições
:: CIDE
09 a 12 de março, China International Exhibition Center New Venue,
Beijing, China. Décima edição anual
da feira internacional da indústria de
portas, um dos principais eventos
asiáticos do segmento.
Informações: www.door-expo.com
:: ISTANBUL WINDOW
10 a 13 de março, Tüyap Center,
Istambul, Turquia. Feira anual
internacional especializada na
indústria de janelas, vidros, acessórios e componentes. Informações:
www.istanbulwindowfair.com

CURSO DE ESQUADRIAS E FACHADAS
Estou registrando empresa e estou muito interessado no curso de esquadrias
em alumínio e fachadas de vidro, pois
já atuo na área, mas ainda tenho muita
dificuldade por não ter o curso. O que sei
tirei dos livros e internet. Gostaria muito
de receber informação sobre o próximo
curso. Deste já, obrigado.
Marcelo Alves, Alumiferjatoba, Belo
Horizonte/MG, via e-mail
Prezado Marcelo, não temos conhecimento
de cursos sobre esquadrias de alumínio e
fachadas de vidro disponíveis em Belo Horizonte e redondezas. Porém existem cursos
regulares nessa área realizados pelo Senai
de São Paulo (SP), com apoio da Associação Nacional de Fabricantes de Esquadrias
de Alumínio (AFEAL). Informe-se pelo site
www.afeal.com.br, ou pelos telefones
(11) 2227-6900 ou (11) 3221-7144.

:: FEICON BATIMAT
15 a 19 de março, Anhembi, São
Paulo (SP). Feira Internacional da
Indústria da Construção.
Informações: www.feicon.com.br
:: SAIE BRASIL
23 a 25 de junho, Florianópolis (SC),
e 14 a 16 de outubro, Goiânia (GO).
Salão Itinerante de Esquadrias, junto
com a Fenavid, Feira Nacional do
Vidro, Alumínio, Molduras e Cia., e
ExpoSerralheria, Exposição Internacional de Produtos para Serralheria.
Informações: (11) 5539-3200.
:: FESQUA 2012
17 a 20 de outubro de 2012,
Centro de Exposições Imigrantes,
São Paulo (SP). Feira bienal internacional de esquadrias, ferragens
e componentes para a construção
civil, junto com a segunda edição
da Vitech, Feira Internacional do
Vidro. Informações: (11) 5539-3200.

Há, também, cursos rápidos (geralmente
de dois dias) que são ministrados pelo
Canal do Serralheiro, com apoio de empresas como Topmax e Belmetal, em São
Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Neste
caso, informe-se pelo site www.canaldoserralheiro.com.br ou pelo telefone (21)
3276-5501.

AGRADECIMENTO
Em nome da equipe Tosatti, quero
agradecer a cobertura da revista
Contramarco no evento Prêmio Marca
Brasil 2010. Foi com grande satisfação
e orgulho que fomos eleitos a melhor
fábrica de esquadrias de pvc do Brasil.
As melhores portas e janelas não são
eleitas as melhores do Brasil apenas

pela extrema qualidade de seus
perfis de pvc e sim pelo conjunto
de materiais (perfis, ferragens
e acessórios) que cada fabricante utiliza. No caso da Tosatti,
só utilizamos materiais top de linha
(sem misturas), que ao industrializálos com as melhores máquinas de
origem alemã e contando com profissionais altamente qualificados com
mais de uma década de experiência,
resultam nas melhores portas e janelas
de pvc do Brasil. Forte abraço.
Abner Tosatti, diretor Tosatti Ltda.,
São Paulo/SP, via e-mail

• ENVIE JÁ: SEUS COMENTÁRIOS,
DÚVIDAS E/OU SOLICITAÇÕES
— POR E-MAIL
redacao@contramarco.com.br
— POR FAX
(11) 5084.9059
— OU POR CORREIO
Revista Contramarco & Companhia
Rua Machado Bittencourt, 205/45,
CEP 04044-904 - São Paulo - SP
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