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NOVIDADE NO SITE DA
QUALITY®

ASERC PROMOVE SUSTENTABILIDADE

Agora nossos clientes e amigos
podem se beneficiar de uma
vantagem excepcional: textos e
artigos
estão
agora
disponibilizados no nosso site para
serem lidos e apreciados.

A atual gestão da Associação
Nacional das Empresas de
Recuperação de Crédito iniciou
um profundo trabalho para
fomentar a melhoria da
sustentabilidade
de
seus
associados.
Inicialmente
formaram uma parceria com a
QUALITY® que resultou no lançamento do livro
“Qualidade e Produtividade em Empresas de Recuperação de
Créditos” de autoria do Prof. Oceano.
Sob a coordenação do Dir. Executivo da ASERC,
Vicente de Paula Oliveira, terá início agora em março
o Ciclo de Palestras sobre Gestão da Sustentabilidade
Empresarial, com o objetivo de apresentar
exclusivamente aos Diretores e Executivos das
empresas associadas temas considerados relevantes a
este assunto.
 www.aserc.org.br

Veja alguns dos títulos:
 Gestão Empresarial baseado na







ISO 9001:2008
Implantando o Programa “5S”
Custos da Não Qualidade
Rendimento não é
Produtividade
Gerenciamento de Pessoas
Gestão de Vendas
Organograma na Gestão
Empresarial

 Veja mais: www.quality.eng.br

EMPRESARIAL

LGMT PRODUZ MÁQUINAS PARA RECICLAGEM DE SACOLAS PLÁSTICAS USADAS

Empresa fundada há 46 anos, a LGMT especializou-se em extrusoras para diversas aplicações. Nos
últimos anos projetou, desenvolveu e construiu uma linha de máquinas que recicla filmes e sacolas
plásticas usadas transformando-os em matéria prima para confecção de diversos outros tipos de
produtos – desta forma as sacolas plásticas podem ser recicladas, colaborando em muito com o
meio-ambiente.
Para os “iniciados” no assunto, esta linha de reciclagem tem dupla degasagem pelo sistema cascata, é
equipada com sistema Venturi de alimentação no silo, tem silo de armazenagem com rosca
dosadora, funil de alimentação forçada, extrusora principal e secundária ambas com troca-tela
hidráulico, corte úmido na cabeça, balança dosadora, etc. Este equipamento estará exposto na
BrasilPack de 22 a 26 de março, e um vídeo pode ser visto no site www.lgmt.com.br.
Nossos Parabéns a todos da LGMT que souberam “fazer do limão uma limonada”!
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