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Serviço de Recuperação de Válvulas

O Grupo Micromazza oferece uma variedade de produtos e

serviços, dentre eles o SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE

VÁLVULAS ESFERA E GAVETA. Conta com uma moderna e ampla

infraestrutura, além do conhecimento e agilidade de todo o

corpo técnico e operacional.

A Micromazza realizou trabalhos de recuperação para a

empresa Petrobrás- REFAP Canoas, unidade do Rio Grande do

Sul. Foram recuperadas 60 válvulas esfera e gaveta de 1 à 30

polegadas nas classes de pressão 150 à 900 libras.

A recuperação contemplou válvulas de marcas

consagradas no mercado, como: VELAN, LUPATECH e SCAI , além

de válvulas da marca MICROMAZZA.

A empresa também atuou no projeto de recuperação

de válvulas para a empresa MSGAS – Companhia de Gás do

Estado de Mato Grosso do Sul. Foram recuperadas 8 válvulas de

2 polegadas na classe de pressão 600 libras.

Estes trabalhos foram realizados em tempo recorde,

apenas 10 dias em ambos os casos. As válvulas foram

transportadas até a sede da Micromazza em Vila Flores-RS, onde

passaram por diversos setores e processos, entre eles podemos

citar: análise técnica das válvulas por engenheiros,

desmontagem e montagem, usinagem, jateamento, testes,

pintura e embalagem.

O processo de recuperação oportuniza aos clientes um

benefício financeiro, além de expressivo ganho no prazo de

entrega se comparado ao tempo de fabricação de uma válvula

nova. Este processo é muito eficiente em casos de paradas de

manutenção em linhas de produção e tubulações.

Micromazza fornece primeiro lote de válvulas
TOP ENTRY totalmente soldadas

Em setembro a Micromazza realizou o primeiro fornecimento
de válvulas Top Entry totalmente soldadas para o cliente

CEG – Companhia de Gás do Rio de Janeiro.
O projeto destas válvulas foi desenvolvido pela

engenharia Micromazza e todo o processo produtivo realizado
internamente, desde a fundição, usinagem, testes até a pintura
e expedição.

Foram fornecidas 48 válvulas, sendo 44 de 3 polegadas

e classe de pressão 150 libras e 4 válvulas de 4 polegadas com
classe de pressão 150 libras.

Estas válvulas compõem o projeto de manutenção
denominado Reparo de Fugas que está sendo realizado pela
CEG.
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Expediente

Comitê de Comunicação:

Josiane Frigo - Vendas Microfusão

Salete Tessaro - Vendas Válvulas

Diógenes Barbosa Teles - Engenharia

Jailson de Lima Bezerra - Centrifugação

Marina Porta Dalmas - Wenmazza

Marinez Zilli - Segurança

Rochele Minozzo - RH

Abrimos este espaço para conhecermos nossos colegas
de trabalho que migraram de outros estados e países.

Nome:

Setor:
Cidade de origem:

1. Qual sua antiga ocupação?

2. Há quanto tempo está na empresa?

Pauli Marco Huhtala
Engenharia Micromazza

Resende - RJ

Trabalhava com válvulas e atuadores também.

Há dois anos e meio.

Mudar de ares.

Talvez fique por aqui. Por enquanto não tenho planos de

sair daqui.

Aqui a tradição é preservada! É bonito ver jovens mantendo

a cultura gaucha.

Totalmente feliz, não. Morar sozinho não é fácil não. Acho

que a vida vai oscilando entre dias felizes e dias não tão

felizes assim.

Meus filhos residem em: Brasília, São Paulo e Salvador

3. O que motivou sua saída de São Paulo, onde residia?

4. Pretende continuar vivendo aqui ou tem planos de

voltar à São Paulo?

5. Quais as maiores diferenças culturais entre a sua cidade

natal e Vila Flores ?

6. Você se considera uma pessoa feliz mesmo vivendo

distante de sua família?

7. Onde residem seus familiares atualmente?

REFLEXÃO

Criação e Diagramação: Rosielle Stocco - Marketing

Impressão: Gráfica Avanço - Tiragem: 300 exemplares

Fotos: Comitê de Comunicação

No término de mais um ano, os sentimentos de fé e
esperança se renovam. É momento de refletir e agradecer

por tudo que passou... As conquistas, as alegrias e também as
dificuldades, e concluir que ao final tivemos um saldo de
renascimento e aprendizado.

Cada ano que se passa é um ano que não volta atrás,
por isso, o grande desafio é pensarmos em tudo o que
aprendemos e nas maiores lições que este ano nos deixou, e
abrir o nosso coração para o novo e para tudo aquilo que vem
pela frente!

Vamos entrar no ano novo com a esperança renovada,
com espaço livre para a felicidade, nos afastando cada vez mais
de tudo que trouxer tristeza ou atrapalhar a nossa
prosperidade!

Que este novo ano chegue repleto de pensamentos
positivos e que cada um deles produza em nós algum tipo de
benefício!

Este próximo Ano tem tudo para ser maravilhoso! Só
depende de você. Acredite nas suas capacidades. Ame-se como
nunca se amou! Cuide de ser feliz e não desista de correr atrás
dos seus sonhos. Faça promessas – cumpra! Idealize metas –
alcance! Melhore seu mundo hoje mesmo e amanhã o universo
será um local ainda mais especial! Transforme cada dia deste
novo ano em uma página memorável do livro da sua vida.

Agradecemos aos colaboradores do Grupo
Micromazza por estarem conosco neste ano de muito trabalho,
cooperação, confiança e dedicação e desejamos a todos
juntamente com seus familiares, um Feliz Natal e um próspero
Ano Novo. Boas Festas!

A Direção

Mensagem da Direção
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Válvula Esfera equipada com Atuador Pneumático Micromazza

Válvulas esfera são basicamente de funcionamento on-off,
na qual uma esfera é utilizada como obturador com um

orifício passante. Este descreve um movimento rotacional de 0°
a 90° em relação ao sentido de escoamento do fluido na
tubulação ou recipiente para abrir e fechar. Na posição aberta, o
furo da passagem da esfera fica totalmente alinhado com a
tubulação, permitindo a vazão do fluido. Na posição fechada, o
orifício da esfera fica perpendicular ao sentido do escoamento
do fluxo, efetuando o boqueio da passagem do fluido.

Algumas vantagens da utilização
de válvulas do tipo esfera:
• Abertura rápida;
• Perda de carga considerada nula
em válvulas com passagem plena e na
posição de totalmente aberta;
• Tamanho e peso reduzidos;
• Útil com praticamente todos os
tipos de fluidos presentes em uma
unidade industrial;
• Pode se acionada com alavanca
manual, redutor manual, atuador
elétrico, hidráulico, eletro-hidráulico ou
pneumático.

Os atuadores são dispositivos
fixados em válvulas que produzem a força
motriz necessária para movimentar o
obturador da válvula. Sua função é
converter um comando vindo de um
controlador em um ajuste físico na
abertura e fechamento da válvula.

E x i s t e m v á r i o s t i p o s d e
atuadores, porém os mais utilizados são
os pneumáticos. Os projetos destes
equipamentos são considerados, versáteis
e econômicos. Utilizam ar comprimido como sua principal fonte
de energia para movimentar o obturador da válvula. Os modelos
mais utilizados em válvulas do tipo esfera são: simples ação com
retorno por mola e dupla ação:
• Simples ação com retorno por mola: utiliza-se ar
comprimido para produzir trabalho em um único sentido de
movimento. O retorno é efetuado por ação de molas quando o
ar é exaurido da câmara de ação. Dependendo da aplicação este

atuador pode ser configurado na posição de falha conveniente
para o processo em casos de pane pneumática ou elétrica. Caso
ocorra falta de ar ou energia elétrica, as molas do atuador irão
distender e movimentar o pistão do atuador, levando a válvula
para a posição de falha totalmente aberta ou totalmente
fechada;
• Dupla ação: utiliza ar comprimido para produzir
trabalho em ambos os sentidos de movimento para avanço e
retorno. Quando uma câmara está admitindo ar à outra está em

comunicação com a atmosfera. Uma
vantagem é que não possui molas, com isso é
possível dimensionar atuadores mais leves e
compactos se comparados com os de
simples ação. Porém a desvantagem do
atuador dupla ação é que em caso de falta de
ar o mesmo permanecerá na posição em que
se encontra, não retornando para uma
posição de falha segura.

No geral as vantagens de utilização
dos atuadores pneumáticos são:
• Força e torque elevados;
• Tamanho compacto;
• Leveza;
• Pode operar em temperaturas
elevadas;
• Resposta rápida;
• Segurança em operações;
• Baixo custo se comparado com
outros tipos de atuadores.

Portanto conclui-se que a união da
válvula do tipo esfera com atuadores
pneumáticos garante uma solução eficaz
para diversas aplicações da indústria que

envolve gerenciamento de fluidos.
Visando atender as exigentes solicitações de mercado

tais como, qualidade, preço e prazo de entrega, o grupo
Micromazza, realiza a fabricação e comercialização de válvulas
do tipo esfera nos diâmetro de NPS (1/4″ a 42”) e nas classes de
pressão 150 a 2500 e também atuadores pneumáticos tipo
pistão, simples e dupla ação. A figura 1 apresenta uma
fotografia de uma válvula do tipo esfera NPS 3” CL300 equipada
com atuador pneumático simples ação Micromazza.

Figura

1) Válvula esfera NPS 3” CL300;

2) Atuador Pneumático simples ação retorno
mola;

3) Filtro Regulador;

4) Sistema de Monitoração.

A Micromazza apoia o Projeto Pescar!

O Grupo Micromazza através de seu cliente Sulgás, unidade
Canoas apoia o Projeto Pescar por acreditar na força dessa

iniciativa, que contribui para o cumprimento da nossa missão
social. Ao incentivar os estudos e os valores humanos entre os
cidadãos em formação, também auxiliamos na preparação de
jovens para o mercado de trabalho e para a vida adulta.

A Micromazza participa do Projeto Pescar da Sulgás
através das visitas de campo. A empresa disponibiliza todo o
parque fabril e o acompanhamento de um técnico ou diretor na
visita guiada, auxiliando no esclarecimento de dúvidas e
explicando as etapas do processo fabril.

No dia o5 de outubro a empresa recebeu a visita de
mais uma turma do Projeto Pescar.

Ficamos muito felizes em poder colaborar com o
Projeto Pescar!
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ESPAÇO SOCIAL  - Nascimentos e Casamento

Nome:

Mãe:

Pai:

Data de nascimento:

Sophia Cortese Baldissera

Eliane Cortese

Balduino Baldissera Junior

(Engenharia Wenmazza)

04/11/2016

Nome:

Mãe:

Pai:

Data de nascimento:

Lívia Minozzo Lunardi

Rochele Minozzo Lunardi

Departamento de RH

Douglas Lunardi

10/11/2016

Casamento de Jeferson de Souza Rodrigues

(Engenharia Micromazza) e Joseane Ruy no dia

29/10/2016 na Gruta Nossa Senhora de Lourdes

em Veranópolis.

OGrupo Micromazza juntamente com o SESI - Serviço Social
da Indústria, realizaram nos dias 05 e 06 de outubro do

corrente ano, nas dependências da Empresa o Programa "SESI
na Estrada", abrangendo 3 áreas: Saúde, Educação e Saúde e
Segurança do Trabalho;

Foram realizadas palestras com tema "Viver
Melhor Para Viver Mais"; com o objetivo de repassar
informações sobre hábitos de vida saudáveis, e orientações
sobre prevenção e controle de doenças, estimulando os
participantes quanto a importância de ter uma boa qualidade
de vida, que é fundamental para a busca de hábitos saudáveis. .
A adoção dos mesmos favorece a saúde física e psicológica,

Saúde:

Programa SESI na estrada

Conhecendo os setores - REVESTIMENTO ORGÂNICO

aumentando a qualidade de vida.
Esteve disponível uma Unidade Móvel com

07 Computadores para ensinar os colaboradores a utilizarem os
cursos Gratuitos do SESI e outros cursos a distância para o
trabalhador e seus dependentes.Os mesmos além de capacitar
o profissional tem a facilidade de programar seus horários de
acordo com seu tempo.

Foi realizada uma
Consultoria com um profissional de Engenharia do Trabalho,
esta acompanhada pelos Técnicos de Segurança do Trabalho da
Empresa a fim de desenvolver um Mapa de Gestão de Riscos
com sugestões de oportunidades de melhorias.

Educação:

Saúde e Segurança do Trabalho:

O setor de revestimento orgânico da empresa Micromazza
realiza a aplicação de camada de polímero em (ECTFE) na

região interna de componentes de válvulas que são utilizados
como invólucros tais como corpo e tampa em aço carbono.

Esta película de revestimento confere aos
equipamentos novas propriedades e características funcionais,
tornando-os aptos a serem utilizados em severas condições
operacionais, mesmo em fluídos com altas concentrações de

CO2 e H2S. Isto possibilita a substituição de ligas metálicas
nobres e de alto custo.

Em função dos desafios de mercado quanto a
ambientes altamente corrosivos, a seleção de materiais torna-
se de vital importância para se diminuir custos, viabilizar
projetos e proporcionar um aumento na vida útil das válvulas
nas diversas instalações de produção.

Corpo de válvula com
revestimento orgânico interno

Processo de aplicação do
Revestimento Orgânico
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Prosub abre novos mercados para empresas brasileiras

Feira Rio Oil & Gas 2016

O Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub)
da Marinha do Brasil (MB) conta com o apoio de empresas

brasileiras para a nacionalização dos itens dos submarinos. Uma
das empresas já contratadas foi a Micromazza, responsável pela
criação das válvulas de casco dedicadas a submarinos e a navios
de superfície. O contato com a Marinha foi feito pelo estaleiro
francês DCNS, responsável pelo projeto dos quatro submarinos
convencionais. “Na época estávamos em pleno vapor com o
mercado de óleo e gás (O&G), com encomendas para os
empreendimentos da Petrobras e não nos interessamos. Mais
na frente, já com a visão de ampliar nossos mercados de
atuação, decidimos entrar no negócio”, conta o gerente da
Micromazza Walter Câmara.

A empresa gaúcha de Vila Flores tem 23 anos de
mercado e nunca tinha trabalhado fornecendo às Forças
Armadas ou à área de defesa e segurança. A oportunidade
abraçada abriu um novo nicho de mercado. “O que esperamos
como retorno comercial é que possamos fornecer esses
produtos a outros clientes, pelo cadastro internacional OTAN, da
indústria de defesa”. Empresas brasileiras podem se cadastrar
na Otan através do sistema de catalogação do Ministério da
Defesa.

De acordo com Câmara, o projeto de nacionalização da
válvula durou dois anos. “O nosso produto levou dois anos. Entre
o treinamento, qualificação do processo exigido pelo
contratante, qualificação dos processos que entendemos que

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

poder íamos nac iona l i zar, testes de protót ipos ,
desenvolvimento/adaptação da nossa capacitação fabril para
atender plenamente as exigências do projeto e fabricação e
teste do primeiro lote de fabricação”, explicou.

A válvula desenvolvida agradou tanto que é apontada
pela Marinha como um dos cases de sucesso do Prosub. “A
participação em um novo projeto, nos força sair do cotidiano e
todos ganham, a empresa e as pessoas, pois se somam
experiências e esforço na obtenção de bons resultados. O
aprendizado obtido oportuniza algumas melhorias em nossos
produtos, mais também temos convicção que também
proporcionamos algumas experiências aos contratantes que
também oportunizarão melhorias nos seus projetos”, conclui
Câmara.

As demandas da Marinha para a nacionalização dos
itens dos submarinos são feita principalmente através das
federações das indústrias dos estados e da Abimde. Segundo o
coordenador do projeto, Almirante Max Hirschfeld, há espaço
para novas empresas no programa. A produção, pelas
empresas brasileiras, de peças, equipamentos, materiais e
sistemas, que façam parte do pacote de material nacional dos
submarinos convencionais previstos no Prosub, permite que,
ao final do processo de nacionalização, elas sejam capazes de
produzir material de forma independente e autônoma. Muitos
desses materiais têm uso dual, podendo ser empregados em
outros setores da indústria.
Fonte: Marinha do Brasil

Entre os dias 24 a 27 de outubro de 2016, ocorreu a 18ª
edição da feira Rio Oil & Gas, o maior evento do setor de

óleo e gás da América Latina.
Essa edição a feira refletiu os impactos da crise no ramo

do petróleo. O número de expositores da feira caiu pela metade
em relação à última edição do evento, em 2014.

Esse enfraquecimento não se observa só no setor de
petróleo e gás, já que essa crise é mundial. Todos os grandes
eventos mundiais no setor de energia vêm sofrendo uma
retração desde a queda do preço do barril do petróleo.

Além da queda internacional do preço do petróleo, que
vem se recuperando e oscilado em torno de US$50 (já esteve em
patamares de US$100 e chegou em jan2014 há US$30) o
mercado brasileiro de óleo e gás também sentiu a crise da
Petrobras, um dos alvos da operação Lava Jato. Endividada, a
Petrobras está reestruturando seu foco – mercado interno e o
Pré Sal, e executando um plano de venda de ativos .

O tema central este ano na feira, foi “Caminhos para
uma Indústria de Petróleo Competitiva”, concentrando os
debates nos principais desafios encontrados pela indústria sob
o atual cenário de preços do óleo, tecnologias inovadoras para
o mercado, questões de escala global do setor, crises
econômicas e políticas, nacionais e internacionais, dentre
outros tópicos.

O grande objetivo está no fortalecimento de uma
indústria que não pede por subsídios, mas por regulações
capazes de atrair investidores, negócios, trocas e
emprego/renda.

Apesar do cenário de enfraquecimento, eu pude
perceber no contato que tive com vários empresários e
profissionais do mercado, que existe uma atmosfera de
otimismo com perspectivas de melhoras do setor. O
sentimento observado foi que o pior já passou e que segundo a
experiência em outras crises desse mercado, sempre foi
verificado a retomada do setor, e que dessa vez não vai ser
diferente.

* Por Walter Câmara
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Alcoolismo

O alcoolismo é a dependência do indivíduo ao álcool,
considerada doença pela Organização Mundial da Saúde.

O uso constante, descontrolado e progressivo de bebidas
alcoólicas pode comprometer seriamente o bom
funcionamento do organismo, levando a consequências
irreversíveis.

O álcool tem sido apontado como a droga mais
consumida ou, pelo menos, experimentada no Brasil. A
facilidade com que essa droga é comercializada - por ser lícita -
tem favorecido o seu elevado consumo. Este é considerado um
dos maiores problemas de saúde pública no Brasil e a causa de
fatalidades em acidentes de trânsito, homicídios, suicídios,
agressões e fragilidades nas relações familiares.

Dentre os males com maiores chances de ser
provocados pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas
estão o câncer de laringe, câncer de orofaringe, câncer de
esôfago, câncer de fígado, câncer de mama, hipertensão,
cirrose e pancreatite.

Para saber se você, familiar ou amigo é alcoolista
responda o seguinte questionário:
1. Você já tentou diminuir ou cortar a bebida?
2. Você já ficou incomodado ou irritado com outros porque
criticaram seu jeito de beber?
3. Você já se sentiu culpado por causa do seu jeito de beber?
4. Você já teve que beber para aliviar os nervos ou reduzir os

efeitos de uma ressaca ?

Reconhecer que precisa de ajuda para um problema
com álcool talvez não seja fácil. Porém, tenha em mente que, o
quanto mais rápido for tratado, melhores serão as chances de
uma recuperação bem sucedida.

Recursos Humanos da Empresa através da assistente
social, médico do trabalho, Unidade Básica de Saúde do seu
município, Alcoólicos anônimos ou seu médico assistente.

Apenas um "sim" sugere um possível problema.

Onde buscar ajuda?

Micromazza e Wenmazza recebem treinamento da Ascoval

Participação na Conferência da Feira Rio Oil & Gas 2016

No dia 18/10/2016, alguns setores da Micromazza e da
Wenmazza receberam um treinamento com o Sr. Reinaldo

Assumpção, da Ascoval Indústria e Comércio Ltda, empresa que
oferece uma extensa linha de produtos líderes na indústria para
aplicações em controle de fluído e automação pneumática.

Neste treinamento foram demonstrados os diversos
produtos da empresa, e foi aprofundado o conhecimento dos
participantes com relação a instrumentação de válvulas e
atuadores.

O RIO OIL & GAS

Project and

Validação of Industrial Valve for Low Fugitive Emission

é o maior evento de óleo e gás da América
Latina. É promovido a cada dois anos pelo Instituto Brasileiro

de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP). Este ano ocorreu no
Riocentro de 24 a 27 de outubro de 2016 no Rio de Janeiro.

O evento contou com a exposição de empresas nacionais
e internacionais do segmento. Também contatou com
conferências e palestras realizadas durante todo o evento.

A empresa Micromazza participou da feira com a visitação
do setor comercial a exposição e participação do setor de
engenharia no congresso.

Para participação na conferência a engenharia
Micromazza escreveu um artigo denominado

e submeteu
análise do corpo técnico do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e
Biocombustíveis em 02 de maio de 2016. O artigo foi aprovado em
16 de agosto de 2016, sendo escolhido para ser a apresentação de
abertura sobre o subtema eficiência energética e controle de
emissões no Box 6, em 24 de outubro de 2016.

A apresentação agradou e surpreendeu os espectadores,

pois os mesmos não tinham o conhecimento de que no Brasil se
fabricavam válvulas para baixas emissões fugitivas qualificadas
conforme a norma ISO 15848.

Contudo, conclui-se que apresentações técnicas sobre
temas inovadores em congressos internacionais do segmento,
contribuem para os avanços tecnológicos do setor sendo também
uma forma de divulgação dos produtos da indústria nacional ao
mercado. * Engenharia Micromazza



SIPAT - Micromazza - Wenmazza - Usimontec

1ª SIPAT da Usimontec

A SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho)
tem como finalidade orientar e conscientizar os funcionários

sobre a importância da prevenção de acidentes e doenças no
ambiente de trabalho.

Além disso, os funcionários têm a oportunidade de resgatar
valores esquecidos pelo corre-corre do dia a dia, ou seja, não apenas
ter conhecimento sobre os conceitos de segurança, mas pratica-la.

Na SIPAT, os assuntos relacionados a saúde e segurança do
trabalho são evidenciados, buscando a efetiva participação dos
funcionários, envolvendo também, diretores, gerentes e
supervisores.

A SIPAT não deve ser vista como mero cumprimento da
legislação, mas sim, como a continuidade dos trabalhos voltados
para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, onde a
lucratividade está na promoção da saúde, aumento da
produtividade e na valorização da vida.

O setor de Segurança, junto com a comissão da CIPA
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) realizou a SIPAT no
período de 7 à 11 de novembro de 2016. O tema abordado nesta
semana foi: SEGURANÇA E CONSCIENTIZAÇÃO.

Foi realizado o concurso interno de frases, contando com a
participação de 33 funcionários. O vencedor foi Patrick Criveletto do
Setor de CQ.

Foi realizada a Palestra com a Fisioterapeuta Caroline
Fiori, sob o tema: A IMPORTÂNCIA DO ALONGAMENTO, onde
passou dicas de como manter o corpo saudável e sem dores.

Treinamento sobre SEGURANÇA E CONSCIETIZAÇÃO
com a Engª Janaina Sostisso.

Para encerrar a semana da SIPAT, foi realizado o ABANDONO DE
ÁREA de toda a empresa.
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Nos dias 12 a 16 de setembro foi realizada na Usimontec a
SIPAT: Semana Interna de Prevenção de Acidentes de

Trabalho. Esta é uma das atividades obrigatórias para todas as
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho
(CIPA).

Os treinamentos foram sobre prevenção de acidentes,
importância da correta separação do lixo e limpeza do
ambiente de trabalho, utilização correta de extintores, uso e
higienização de EPI's, segurança na operação de
esmerilhadeiras e retíficas além da campanha para prevenção
da AIDS.

Foi uma semana voltada a prevenção, tanto no que diz
respeito a acidentes de trabalho, quanto doenças
ocupacionais. Teve como objetivo principal conscientizar os
colaboradores dos riscos diários no ambiente de trabalho.

O departamento de Segurança juntamente com os
integrantes da CIPA agradecem a participação de todos na
realização desta semana da SIPAT. É através destes gestos que
mostramos o comprometimento com a empresa. Se não existe
esforço, não existe progresso e cuidar da saúde dos
funcionários é prioridade de toda empresa responsável.
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Festa de Fim de Ano do Grupo Micromazza

Celulares ganharam
nono dígito no RS

ORio Grande do Sul adotou o nono dígito
em telefones celulares desde o dia 6 de

novembro de 2016.
O dígito 9 deverá ser acrescentado à

esquerda dos números de telefones
celulares com DDD 51, 53, 54 e 55. Com isso,
o novo formato ficou da seguinte forma:
9xxxx-xxxx.

De acordo com a Anatel, as ligações
com oito dígitos ainda serão completadas
por um tempo determinado, como forma de
adaptação. Nesse período, os usuários
receberão mensagens com orientações
sobre o novo formato dos números.

Os Estados do Paraná e de Santa
Catarina também implementaram o nono
dígito a partir do dia 6 de novembro. Durante
o ano de 2016, as mudanças também irão
afetar os estados do Acre, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia,
Tocantins e também o Distrito Federal.

O objetivo das mudanças, segundo a
Anatel, é aumentar a disponibilidade de
números na telefonia celular no país.

No Sábado, dia 26 de novembro de 2016 o Grupo
Micromazza realizou a Confraternização de Fim de Ano.

Estiveram presentes, além dos funcionários e direção,
os representantes comerciais da Micromazza.

O almoço de confraternização foi realizado nas
dependências da empresa. Foi servido churrasco, salsichão,
pão salada, sorvete e bebida. A festa foi um sucesso!

Agradecemos a participação de todos!


