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PROJETO ARCA DE NOÉ
Desde janeiro a Alutim aderiu ao Projeto Arca de Noé do
Zoológico de Pomerode, adotando a Ema-Branca espécie
quase ameaçada de extinção. A Arca de Noé é uma ação
socioambiental que visa captar recursos para auxiliar as
despesas com os animais e possibilitar o aumento do
número de espécies protegidas.
Acessem http://www.pomerzoo.org.br para maiores
informações.

21 DE ABRIL DIA DO METALÚRGICO
“Metalúrgico em qualquer canto do país é trabalhador de aço, que a
ferro e fogo derrama gotas de suor pelo Brasil, pela indústria e por
um futuro melhor para todos nós, Parabéns pelo seu dia!”
Guido José Búrigo
Presidente do Sindimetal

TESTE SALT SPRAY
A metalurgia está muito presente em nossas vidas. Grande parte
dos produtos comercializados no mundo levam um pouco desta
técnica, que surgiu há mais de seis mil anos quando o homem do
Oriente Médio começou a martelar o cobre para fazer utensílios
domésticos. Desde então, essa técnica sofreu grandes evoluções
e graças a ela, hoje, existem as indústrias que produzem peças
para fábricas, grande parte dos aparelhos eletrodomésticos e
transportes usados no nosso dia-a-dia. Desde a antiguidade até
os dias atuais, a metalurgia deu um salto em qualidade e
tecnologia que nem mesmo o maior visionário poderia supor.
Hoje, o setor trabalha com processos que envolvem técnicas
refinadas que vão do uso de ligas especiais para diversos fins até
a soldagem. Essa evolução vem obrigando os profissionais a se
especializarem e aumentar o conhecimento para não correrem o
risco de ficarem defasados. A Revolução Industrial, ocorrida no
século XVIII, acelerou o progresso da metalurgia ao substituir a
mão-de-obra pelas máquinas, nas fábricas. O metal começou a
ser utilizado em larga escala na fabricação de equipamentos,
dando origem à chamada indústria de base, especializada na
transformação dos metais para aplicação em outras indústrias.
No dia 21 de abril, além do Dia de Tiradentes, é comemorado
também o Dia do Metalúrgico. Este profissional é, antes de tudo,
um especialista. Cada vez mais, busca-se o aperfeiçoamento de
seus processos, uma vez que as peças precisam ser
milimetricamente produzidas, em função de toda tecnologia
empregada.

Nosso prestador de serviços de pintura realizou um teste
de SALT SPRAY (ensaio de nevoa salina) de 300 horas na
sapata CG 012. Este teste foi realizado para verificar
quanto tempo à pintura suporta em condições salínicas. O
resultado do teste foi satisfatório não apresentou
nenhuma oxidação na peça.

Fonte:http://www.jornaldepomerode.com.br/interno.asp?cd_Noticia=463
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