7° SEMINÁRIO DE PISOS E REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO
Dia: 29 de agosto de 2013
Horário: das 8 ás 12h30
Local: Sala 2 - Centro de Exposições Imigrantes - São Paulo – SP

Cerca de 200 participantes acompanharam o 7º Seminário de Pisos e Revestimentos de Alto
Desempenho na manhã do dia 29 de agosto de 2013

Eng. Ariovaldo Paes Junior, diretor de comunicação da ANAPRE, conduziu a programação do
evento

Abertura do evento foi marcada pela apresentação do presidente da ANAPRE eng. Júlio
Portella Montardo sobre as ações da entidade

Palestra do eng. Públio Penna Firme Rodrigues – Tratamento de superfície de pisos de
concreto

Palestra do eng. Alexis Joseph Steverlynck Fonteyne – Preparação de superfícies de pisos de
concreto para aplicação de RAD

Palestra de Cesar Meireles Vieira Filho - A visão do cliente - Centros de Distribuição (CD):
fundamentos e características

Palestra do eng. Claudio Pinheiro de Freitas - Eficiência na execução de pisos de concreto

Debate no final da programação contou com a participação dos engenheiros (da esq. p/ dir.)
Públio Penna Firme Rodrigues, Claudio Pinheiro de Freitas, Júlio Portella Montardo (mediador
– presidente da ANAPRE), Carlos Cesar Meireles Vieira Filho e Alexis Joseph Steverlynck
Fonteyne

ANAPRE marcou presença no Concrespaço, stand coordenado pela ABCP (Associação Brasileira
de Cimento Portland) e pela ABESC (Associação Brasileira das Empresas de Serviços de
Concretagem) que reuniu diversas entidades do setor da construção civil no pavilhão de
exposição da Concrete Show entre os dias 28 e 30 de agosto de 2013

Abertura oficial da Concrete Show 2013, em 28 de agosto, contou com a presença dos
organizadores do evento, autoridades e representantes das entidades apoiadoras

Feira foi visitada, durante os três dias, por mais de 30 mil profissionais do setor

Mais de 500 expositores do setor nacionais e internacionais apresentaram novidades e
serviços

