COMBUSTOL PROMOVE SESSÕES TÉCNICAS GRATUITAS
PARA VISITANTES DA FEIRA DA MECÂNICA
Empresa oferece aos participantes do evento, série de apresentações e discussões sobre tratamento térmico,
sistema da qualidade e equipamentos térmicos
Maio de 2012 – O Grupo Combustol & Metalpó (www.combustol.com.br) - um dos principais grupos
industriais do país nos segmentos de fornos industriais, refratários, tratamento térmico e metalurgia
do pó, marca presença na 29ª Feira Internacional da Mecânica – o maior evento industrial da América
Latina, que ocorre entre os dias 22 e 26 de maio, no Anhembi, em São Paulo.

Em seu estande, a empresa oferecerá aos visitantes do evento, uma séria de sessões técnicas gratuitas
com duração aproximada de 30 minutos, sobre temas como tratamento térmico, sistema da qualidade
e equipamentos térmicos (programação completa abaixo). Os temas serão conduzidos pelos
engenheiros especialistas da empresa Claudio Brum, Cristian Madariaga e Marcio Magalhães.

Segundo o gerente de Relações Institucionais e Mercados do Grupo Combustol & Metalpó, Marcelo
Lobo Peçanha, as palestras podem ser freqüentadas por todos os visitantes do evento, mas a maioria
dos temas da programação é voltada, principalmente, para profissionais, especialistas e técnicos
ligados as áreas industriais de metalurgia e tratamento térmico. “Nosso principal objetivo é levar
informação e apresentar as inovações da empresa no setor”, comenta.

CIRCUITO DE PALESTRAS TÉCNICAS GRATUITAS
Programação
Programação sujeita a alterações | vagas limitadas
22/5/2012 (Terça-feira)
14h – Tratamento Térmico
Como minimizar a deformação no Tratamento Térmico
15h – Metalurgia
Equipamentos Térmicos
16h – Tratamento térmico
Os requisitos de mercado e aplicação das Normas
18h – Metalurgia
Equipamentos Térmicos
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23/5/2012 (Quarta-feira)
14h – Tratamento Térmico
Nitretação vs Cementação aplicada a Engrenagem
15h – Metalurgia
Equipamentos térmicos
16h – Tratamento térmico
Os requisitos de mercado de aplicação das Normas
18h – Metalurgia
Equipamentos térmicos
24/5/2012 (Quinta-feira)
14h – Tratamento Térmico
Qual a melhor tecnologia de nitretação
15h – Metalurgia
Equipamentos térmicos
16h – Tratamento térmico
Os requisitos de mercado e aplicação das normas
18h – Metalurgia
Equipamentos térmicos

Grupo Combustol & Metalpó (www.combustol.com.br)
Fundado em 1959, é uma das principais corporações do país nos segmentos de fornos industriais,
refratários, tratamento térmico e metalurgia do pó. Atende às maiores empresas dos ramos de
siderurgia, metalurgia e petroquímica no Brasil, exporta para mais de dez países, entre eles, Argentina,
México, China e Indonésia, além de possuir parcerias tecnológicas com várias companhias
internacionais de ponta.
Emprega mais de 600 funcionários, em três unidades localizadas nas cidades de São Paulo – a principal,
com uma área de 30 mil metros quadrados, Rio de Janeiro e Contagem (MG).
O Grupo Combustol & Metalpó é o principal produtor de pós metálicos e peças sinterizadas no Brasil;
considerado o maior fornecedor de fornos industriais brasileiro e, recentemente, a Combustol tornouse a única companhia nacional a possuir fornos em todas as grandes siderúrgicas nacionais.
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