01 de Junho de 2017

Circular Nº 14/17
RODADAS DE NEGÓCIOS DE SST – ANIMASEG
A Animaseg está programando a realização de rodadas de negócios em diversos Estados brasileiros,
com o intuito de colocar frente a frente fornecedores de EPI(s) e EPC(s) e seus potenciais clientes.
Utilizando o mesmo modelo que já aplica dentro de seu projeto de exportação , realizado diversas
vezes no Brasil e no exterior, pretende ampliar o mercado de seus associados dentro do Brasil.
Em paralelo e visando atender a carência de informação sobre o setor, realizará workshops com temas
de interesse da região onde será realizada a rodada.
Os associados estão recebendo, via E-mail, uma consulta para escolher/indicar os Locais/Estados de
seu interesse para a realização das rodadas.

TALABARTE SEM ABSORVERDOR DE ENERGIA
Posicionamento ANIMASEG
A Animaseg se posicionou junto ao DSST e sugeriu aos seus associados que suspendam o
fornecimento dos Talabartes sem Absorvedores de Energia para utilização na proteção contra quedas,
indicando que os mesmos podem ser utilizados para restrição.

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS
Foco: Todas as empresas Associadas
Por iniciativa da Apex-Brasil está sendo oferecido um programa de qualificação e capacitação particularizado
para cada empresa que envolve: Análise da empresa, Melhorias Técnicas Gerenciais, Competitividade
Empresarial, dentre outros.
O objetivo da Apex-Brasil é o de qualificar as empresas para o mercado exportador e, portanto, a participação é
gratuita, entretanto, como as empresas tem que competir com os produtos importados no próprio Brasil,
podemos entender que o programa é de qualificação para o mercado.
A Animaseg já fez contato com a Fundação Vanzolini e o Investe São Paulo, duas entidades que estão
oferecendo o programa em São Paulo, mas já estamos contatando as entidades que atendem aos demais
Estados.
Conheça mais através do site: www.peiexsp.com.br
Interessados, favor nos contatar. Cíntia 11 5073-7023

ABNT/CB32 – Normas Publicadas
Calçado Isolante Elétrico

26.05.17
ABNT NBR 16603:2017 - Equipamento de proteção individual – Calçado isolante elétrico para trabalhos em
instalações elétricas de baixa tensão até 500 V em ambiente seco - Requisitos e métodos de ensaios.
Proteção Respiratória
25.05.2017
ABNT NBR 12543:2017 Equipamentos de proteção respiratória – Classificação
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