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Por que um catálogo?
2º EDIÇÃO

Ao longo dos eventos online do 3º Encontro Gaúcho de Fundidores,
que ao todo foram 8 eventos mensais, percebemos que os
participantes sempre pediam o material de apresentação, para que
pudessem ter mais informações sobre as empresas palestrantes,
vendo isso tivemos a ideia de criar um catálogo com as empresas que
desejasse participar deste projeto. 

Então, fizemos a primeira edição em 2020 do catálogo digital que
ainda está disponível no site do evento. Nesta 2º Edição do catálogo,
trazemos mais empresas e seus contatos e formas de acesso a
informações. 



“O II EGF foi uma excelente
oportunidade para troca de

informações entre fornecedores de
tecnologia/equipamentos com as

empresas de Fundição em um dos
polos mais importantes na produção

de peças fundidas do país”
DR RICARDO FUOCO - CONSULTOR

Fonte: site do  Encontro Gaucho de Fundidortes



Depoimentos

“O encontro Gaúcho de Fundidores, é o
momento do diálogo daqueles que
fazem parte da cadeia produtiva da
Fundição no Rio Grande do Sul, com

objetivo de trocar experiências,
conhecimento e proporcionar

oportunidades para crescimento
sustentável a todos os envolvidos.”

Túlio Sergio Nascimento
Mestrando Processos Fabricação-

PPG3M- UFRGS.
 

"Estamos criando um novo marco
no mercado de fundição com

estes eventos online. Juntamos
temas importantes e

expectadores interessados em
novos conteúdos, o resultado é

cooperação e troca de
experiências. Sucesso para os

próximos eventos."
Cleiton e Anderson

ARM - Soluções de Fundição

"“O II EGF foi um evento único, reuniu
fundidores, fornecedores, clientes e

universidades. Além do público diferenciado
os temas foram relevantes a toda à cadeia e

despertaram debates que continuaram após o
evento. Para concluir é importante ressaltar
que o II EGF, foi organizado, pontual e teve

diferentes opiniões em debate com educação
e respeito, um exemplo a ser seguido pelo

nosso amado Brasil!”
Rafael Mombach

Gerente Industrial - Metalúrgica Candeia
 

Fonte: site do  Encontro Gaucho de Fundidortes



“O III EGF foi o primeiro evento on-line do
setor de fundição. Foram mais de 500

participantes ao longo de todos os 8 eventos
mensais. Como um dos idealizadores do EGF,
gostaria de registrar em nome de todos que

contribuíram com essa marca, que apesar do
momento de crise sanitária que estamos

passando, é uma satisfação imensa  poder
contribuir com o setor. É uma forma de

resistência e crença de que a Fundição no
Brasil voltará a ser forte!”

PROF. DR. CLEBER R. DE LIMA LESSA
PROF. NO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO

SUL CAMPUS CAXIAS DO SUL

Fonte: site do  Encontro Gaucho de Fundidortes



 

 



Nossa empresa é voltada para o fornecimento de
insumos para o processo de fundição de não ferrosos

com ênfase em Alumínio e Zinco. Apresentamos
soluções inovadoras com alto valor agregado no que

diz respeito às tintas refratárias, fluxos, refratário
especiais, equipamentos para tratamento do Alumínio

Líquido, etc. Buscando a cada dia inovar com novas
tecnologias, as quais reflitam em qualidade, segurança
e economia aos processos de nossos clientes. Empresa
com oito anos de atuação, com sólida contribuição aos

ganhos de qualidade.
 

Contato: 
vendas@aluminsumos.com.br

19 3935.8095
19 974.131.423

R. Alberto Magnusson, 342,
Comercial Vitoria Martini,

Indaiatuba - SP, 13347-633



Aplicação e desenvolvimento de refratários, tintas, desmoldantes,
ligas inoculantes, nodularizantes e produto para casca cerâmica
de microfusão.

Realização de treinamentos básicos e avançados para todas as
áreas de fundição (Fusão, Moldagem, Macharia, Central de Areia),
Defeitos de Fundição, Solução de Problemas na Visão da
Fundição, Desperdícios ligados a Fundição.

Diagnósticos nos processos produtivos das fundições em busca
da redução de desperdícios, aumento de produtividade e a
agregação de valor.

 Representação Técnica e Comercial no Rio Grande do Sul das
empresas:
Ztech Indústria de Refratários (Todas as linhas de Refratários para
Fundições, Siderurgia, Cimenteira)
FzPrime Produtos Refratários (Tintas, Desmoldantes e Areias) Frog
Minerais (Ligas Nodularizantes, Inoculantes e Ligas de Alto
Rendimento) Zircontec Indústria e Comércio de Zircônio (Zircônio,
Cianita e Chamote para Microfusões)

Contato: 051993069736
Anderson Soares - 
linkedin.com/in/anderson-soares-fundição

Cleiton Geraldo da Silva - 
linkedin.com/in/cleiton-geraldo-da-silva-gestão-produção

tel:051993069736


A Automatic Foundry Solutions foi fundada em 2016.Possui
matriz em Caxias do Sul e filiais em Joinville-SC e Queretaro-

México. Hoje em dia é líder na América Latina no fornecimento
de soluções integradas para o processo Cold Box. 

 
A empresa é especializada no processo COLD BOX, e oferece

ao mercado os seguintes produtos e serviços: Máquinas para
Cold Box (misturadores, sopradoras, sistemas de gasagem,

linhas completas). Ferramentais: Engenharia de lay out e
processo.

 
Assessoria técnica e Cursos. Os principais diferencias da
Automatic são: 1 Máquina de alto padrão de qualidade.

Comparáveis apenas com as máquinas importadas.
 

Soluções integradas: Máquina + Processo + Ferramentais. A
partir da integração, a empresa garante a eficiência do

processo.
 



 BSW Tecnologia está no mercado de fundição
oferecendo soluções para análise química de metais
ferrosos e não ferrosos. 

Em parceria com a BRUKER comercializamos
Espectrômetros de Emissão Óptica, Analisadores de
Carbono e Enxofre via combustão e Analisadores de
Oxigênio, Nitrogênio, Hidrogênio e Hidrogênio Difusível,
para diversas aplicações.

Também atuamos na prestação de serviços de calibração
e manutenção para essas linhas de equipamentos, e
venda de padrões internacionais para construção de
curvas analíticas, recalibração e calibração.

Será um prazer atender vocês e juntos encontrarmos a
melhor solução para análise de seus materiais.

Mariane Rocha – Vendas (11) 97547-8523 –
mariane@bsw.com.br
Antonio Bozzetto – Diretor (11) 97547-8522 –
antonio@bsw.com.br



 Dalca Brasil é uma empresa brasileira referência em
células robotizadas industriais com mais de 30 anos de

Know-how. Juntamente com nossa joint venture italiana,
passamos a marca dos 600 robôs instalados em diversos

países como: Itália Rússia, Índia, China e Brasil.
 

Nosso Trabalho
Projeto, execução e integração de células robotizadas no

formato Turn-Key, utilizando o que há de melhor no
mercado de automação e robótica.

 
Fundição Robotizada 4.0

Soluções Robotizadas para fundições, processos como
rebarbação, lixamento manipulação e movimentação de

peças.
 

Contato:
Matheus ziglioli 

054 34512950 
dalca@dalcabrasil.com.br

 



A empresa Eco Sand nasceu em junho de 2002,
da experiência de mais de 20 anos no mercado
de equipamentos
para fundição de seu proprietário.

Motivada pelo desafio de oferecer soluções
práticas e inteligentes aos clientes, a equipe Eco
Sand, altamente trein-
ada e especializada, empenha-se em conquistar
novos territórios, oferecendo projetos e
equipamentos na medida

certa para as Fundições, ou seja, soluções
simples, econômicas e de qualidade.

Estrada Municipal Albano Bacega - STZ 152 - No
274 - Setor Industrial CEP: 14173-020 -
Sertãozinho - SP - +55 (16) 3945 2255
www.ecosand.com.br

https://www.ecosand.com.br/catalogo-produtos-de-fundicao/
https://www.ecosand.com.br/catalogo-produtos-de-fundicao/
https://www.ecosand.com.br/catalogo-produtos-de-fundicao/
https://www.ecosand.com.br/catalogo-produtos-de-fundicao/
https://www.ecosand.com.br/catalogo-produtos-de-fundicao/


EUROMAC é uma empresa fabricante de equipamentos para
fundição, há 55 anos atendendo o mercado global de fundição.

 
Sua matriz está localizada na Itália, possuindo uma filial no Brasil

há 06 anos, em Santa Catarina, produzindo toda linha de
equipamentos para atender o mercado sul-americano de

fundição.
 

Instalações de Moldagem em Areia Verde, Equipamentos p/
Macharia, Destorroadores Automáticos p/ Machos em Peças de

Alumínio, Equipamentos de Transporte, Transferência,
Tratamento e Vazamento de

Metais, Instalações de Moldagem em Areia Química,
Equipamentos de Pintura e Estufas, Máquinas de Fundição por

Baixa Pressão, Equipamentos de Fundição por Forjamento
Líquido e Sistemas de Rebarbação.

 
Web-Site: http://www.euromac-srl.it/pt-br/

Contatos: Sr. Reginaldo Andrade 
Cel.: +55 (16) 99761-0283 / +55 (47) 99715-3700
E-mail: randrade@euromacamericalatina.com 

 
Sr. Eduardo Mauricio

Cel.: +55 (47) 99139-8113
E-mail: diretoria@euromacamericalatina.com



A ESPECTEC é uma empresa especializada em serviços
relacionados a espectrômetros que atua no mercado
desde 2015 e possui profissionais com experiência há
mais de 20 anos. 

Localizada na região Mineira do Vale do Aço, a 200 km da
capital Belo Horizonte e aeroporto internacional, região de
grandes empresas produtoras de aço carbono, aço inox,
celulose, fundições, mineradoras entre outros. Fácil
acesso rodoviário (BR-381) e aéreo (Aeroporto de
Ipatinga).

Missão
Fornecer produtos e serviços com qualidade, atendendo
as expectativas dos nossos clientes, através do
cumprimento das legislações vigentes, com foco na
melhoria contínua.

(31) 3846-4814
(31) 98509.2013 Whatsapp
espectec@espectec.com.br
vendas@espectec.com.br



A Eldorado Máquinas para Fundição é uma
empresa especializada em fabricação de

máquinas e equipamentos para a Indústria de
Fundição Brasileira, fundada em 1999 e

sediada em Joinville/SC . 
 

Em seu portfólio, dispõe de produtos como
Panelas de Vazamento e Caixas redutoras,

Fornos para Calcinação de Areia e Resfriadores,
Misturadores de Areia, dentre outros

equipamentos para a Indústria da Fundição. 
 

Informações sobre os produtos poder sem
vistas com o Sr. Emerson Sousa no telefone e

whatsap (47) 9.8838-1311
 
 



Fundada em 2017, a FMG FerroLigas atua no segmento
de fundição com ligas FeSiMg e inoculantes para
tratamento de ferrosos. 
Sediada em Piracicaba, por ser local estratégico para
distribuição em todo território nacional

Fabricante liga FeSiMg, inoculantes, lingotes de latão,
bronze e alumínio. 
Resinas CBR ( cold box e sistema set).
Assistência técnica personalizada. 

Contatos: 

Paulo Bataier 19 99254-7219
tecnico@fmgferroligas.com.br

Fernando Souza
19 99665-0551
fernando@fmgferroligas.com.br



Fundada em 1932, a Foseco é uma empresa líder mundial
no fornecimento de produtos e soluções para fundição. O

processo de fundição seriada é muito dependente da
consistência da qualidade dos produtos e da otimização da

produtividade. Nossas soluções e técnicas avançadas de
simulação por computação, permitem reduzir os defeitos do

fundidos como pinholes, rechupes, porosidades, inclusões,
penetração e veiamento. 

Assim, os produtos da Foseco reduzem os trabalhos
intensivos de rebarbação e usinagem, influenciam o
processo de solidificação do metal e automatizam o

processo de moldagem e fusão, reduzindo assim o tamanho
da caixa de moldagem, o uso de energia e o custo final do

fundido. 
A linha de produtos e soluções para fundições de ferro, aço
e não ferrosos inclui sistemas de alimentação exotérmica e

isolantes ; filtros para aço, alumínio e ferro ; tecnologia de
vazamento direto ; software de simulação de solidificação;

tratamento de metais não ferrosos e sistemas de
desgaseificação ; inoculação no jato de metal; revestimentos

avançados ; aglomerantes que não agridem o meio
ambiente ; sistemas de revestimentos para panelas e

fornos, além de cadinhos que economizam energia.



A INDUCTOTHERM GROUP BRASIL LTDA. pertence ao
INDUCTOTHERM GROUP, com sede em Rancocas, NJ, EUA,
composto por 40 empresas estrategicamente distribuídas no
mundo todo e líder mundial em processos de aquecimento por
indução. 

Tem como foco liderar o mercado de processos por indução,
fornecendo sistemas flexíveis, inovadores, de alta qualidade e
desempenho para atender às necessidades dos clientes que
variam de equipamentos padronizados aos sistemas
customizados. 

Localizada em Indaiatuba, São Paulo, possui a maior e mais bem
equipada fábrica do setor de equipamentos de indução no Brasil.
Além de projetar, desenvolver e fabricar equipamentos presta
serviços de tratamento térmico por indução, fabrica e repara
indutores de forja e de têmpera, assistência técnica e venda de
peças de reposição para a área de aquecimento por indução. 

Conheça um pouco mais sobre a Inductotherm Group e sua
atuação:

www.inductothermgroup.com.br

http://www.inductothermgroup.com.br/


Na JPHE valorizamos a tecnologia para reduzir esforços humanos
e maximizar a produção de equipamentos de alta performance e

excelente qualidade. As panelas de fundição da JPHE são
projetadas para possuírem o perfeito posicionamento do sistema

de giro em relação ao centro de massa, assim facilitando a
operação e contribuindo para uma melhor ergonomia do

operador. 
 

Somos o único fabricante de panelas de fundição com sistema de
operação por redutor planetário, sendo manual e/ou

automatizado e também fabricamos com válvula de acionamento
manual para vazamento inferior. Fabricamos panelas de diversos

tamanhos e tipos, projetando-as de acordo com a necessidade
do cliente.

 
Fabricamos as panelas com 2 tipos de sistemas de giro:

•Sistema Manual;
•Automated Leakage System (ALS);

 
Contatos comerciais:

 Diretor Comercial – Sr. Elias Alcantara –
alcantara.ep@jphe.com.br

 
Coordenador de Projetos e Engenharia

Eng. Emílio Dechen – dechen.ef@jphe.com.br
r

http://www.inductothermgroup.com.br/


Kuttner do Brasil, fundada em 1974, representa o Grupo Küttner
na América Latina e suas atividades concentram-se além do Brasil
na Argentina, Chile,Peru, Colômbia e México.

Em sua sede em Contagem/MG, a Kuttner do Brasil desenvolve
projetos que atendem as demandas específicas de cada cliente,
oferecendo soluções que podem ser desde o fornecimento de
equipamentos avulsos até a engenharia e a implantação completa
de uma fundição.

Conheça um pouco mais sobre a Kuttner do Brasil:

Hilário G. Araújo
Tel.: +55 31 3399 7233
Cel.: +55 31 99802 4755
Fax: +55 31 3399 7300
e-mail: h.araujo@kuttner.com.br
WebSite: www.kuttner.com.b



A Kuttner No-Bake Solutions foi incorporada no GRUPO Kuttner como
afiliada da Kuttner do Brasil em Junho de 2017. Como sucessora das

empresas RB Equipamentos Industriais Ltda ( 1997 ) e IMF Brasil ( 2003 ),
a Kuttner No-Bake Solutions encontra-se instalada em sede própria em

Piracicaba / SP, com facilidades para todo o processo de engenharia,
fabricação e assistência técnica, de onde a mesma atende o mercado
brasileiro assim como todos os demais mercados da América Latina.

 
EQUIPAMENTOS E SISTEMA

Misturador, Braço Simples, Misturador Móvel, Misturador Braço Duplo,
Moldagem – Fast loop, Pintura, Fechador Automático, Moldagem –

Carrossel 4 Estações, Moldagem Pesada ( 50 Ton ), Vazamento e
Resfriamento, entre outros.

, 
Conheça um pouco mais sobre a Kuttner No-Bake Solutions

 
Sergio D. Pedrozo

s.pedrozo@kuttner-nbs.com.br
www.kuttner-nbs.com.br 

(019) 3302 4770
 

Odirlei Casemiro 
o.casemiro@kuttner-nbs.com.br

r
 

http://www.inductothermgroup.com.br/
http://www.inductothermgroup.com.br/


A LIANCO TECHNOLOGIES fabrica Máquinas, Células e Sistemas
Automatizados de Rebarbação Automáticos (máquinas CNC / células
de robô / SPM), sendo representada no Brasil pela EUROMAC
América Latina.

A LIANCO reúne uma equipe com mais de 20 anos de experiência e
com um vasto conhecimento do setor. Com mais de 130 soluções de
rebarbação instaladas, a empresa se coloca como um parceiro para
as fundições que necessitem resolver suas dificuldades da
rebarbação manual. 

Máquinas CNC, Células Robotizadas e soluções totalmente
personalizadas são as principais respostas às necessidades dos
clientes. Todas as soluções contam com as máximas flexibilidades
produtivas, com alta eficiência e produtividade.

Web-Site: https://www.liancotechnologies.com/ 
Contatos: 
Sr. Luca Tonazzo 
Cel.: +39 375 5469430
E-mail: luca.tonazzo@liancotechnologies.com 
 
Sr. Reginaldo Andrade
Cel.: +55 (16) 99761-0283 / +55 (47) 99715-3700
E-mail: randrade@euromacamericalatina.com



Controle instantâneo do processo produtivo
Qualidade

Redução de custos operacionais
Agilidade na aquisição de dados para as tomadas de decisão

Maior desempenho de produção
Gestão integrada

O F.I. Viewer MSP é um sistema que permite monitorar e operar partes ou
todo o processo de sua produção. Através de alarmes, mensagens, gráficos e

relatórios, as informações extraídas diretamente dos Equipamentos, são
enviadas, instantaneamente aos mantenedores, gestores e diretores da

empresa. A supervisão e controle das varáveis importantes de sua fundição e a
integração destas informações entre os setores estratégicos da empresa são

essenciais para o ingresso na Indústria 4.0.
 

Vantagens: 

 
www.grupomsp.ind.br

Márcio Sturaro
+55 16 99991-8229

msturaro@gruposp.ind.br
 

Thiago Ferrari
+55 16 98151-9977

engenharia@grupomsp.ind.br



A Mineração Curimbaba, primeira empresa do Grupo Curimbaba, foi
fundada em 1961. São 60 anos de história e tradição, atuando na
produção de bauxitas sinterizadas, bauxitas ativadas, argilas refratárias
sinterizadas, propantes, areias cerâmicas e outros produtos para
atender inúmeros segmentos industriais e comerciais, destacando-se a
indústria de óleo e gás, a petroquímica, jateamento de superfícies, fluxo
cerâmico para solda elétrica, refratários, abrasivos, tratamento de óleos
minerais e biodiesel, microfusão e fundição. 

Atualmente o Grupo Curimbaba é composto pelas seguintes empresas,
Mineração Curimbaba Ltda., Mineração Caldense Ltda.; Elfusa Geral de
Electrofusão Ltda., Olga S.A Indústria e Comércio, Empresa de
Transportes Alcace Ltda; Tarumã Agropecuária e Florestal Ltda, Brita
Caldas Ltda.; Fazenda Espigão e Yoorin Fertilizantes, no Brasil; Sintex
Minerals & Services, Inc, Sintex Minerals International, U.S Minerals;
Electro Abrasives, nos Estados Unidos; e Sublime Technologies, na África
do Sul.

Com atuação nacional e internacional, a Mineração Curimbaba lançou
há alguns anos o CastBall, uma areia cerâmica esférica para o mercado
de Fundição. O produto inovador da Curimbaba, permite um excelente
desempenho no processo de fundição, auxiliando na redução dos
custos, aumento a produtividade e melhorando a qualidade das peças.
Para entrar em contato conosco:
 comercial@grupocurimbaba.com.br

mailto:comercial@grupocurimbaba.com.br


A Pyrotek® é líder global de engenharia com soluções técnicas e inovadoras
para sistemas integrados e serviços de consultoria para o setor de alumínio.
Nossos produtos são utilizados em todo o mundo pelos setores automotivo,
aeroespacial, ferroviário e de tecnologia de vanguarda. A Pyrotek conta com

recursos globais e assistência local em mais de 60 unidades distribuídas por 35
países. Escolha a Pyrotek por seus 60 anos de conhecimento especializado em

alumínio:desde a produção primária até a fundição
 

ESPECIALISTAS EM QUALIDADE DO METAL: A obtenção de peças fundidas de
alumínio de alta qualidade requer soluções completas de processo para a

fundição em coquilhas sob alta e baixa pressões e por gravidade. A principal
meta da equipe de fundição da Pyrotek é melhorar a qualidade do

metal,economizar energia e otimizar o desempenho da fundição com
componentes e sistemas integrados para a fusão de metais,transferência,

tratamento, retenção e produção de peças fundidas. 
 

Álvaro Aranguibel
+55 (11) 4431-9540

+55 (11) 98448-5037
alvara@pyrotek.com

r
 



A Servtherm é hoje a maior empresa brasileira de fornos de indução, nasceu
em 1996, no ABC, na grande São Paulo, fundada por profissionais da área de
fornos de indução. Foi criada, como uma empresa de prestação de serviços
de reparos e reformas em fornos de indução e seus componentes. 

A especialização e dedicação à qualidade, logo foram reconhecidos pelos
clientes, fazendo com que a Servtherm crescesse rapidamente, levando à
conquista de clientes cada vez maiores e mais expressivos. 

Com o desenvolvimento desses subconjuntos, e também aos contínuos
serviços de reforma, atualizações e repotenciações em fornos de outros
fabricantes, ficou clara a predestinação da Servtherm em se tornar um
fabricante de fornos. 
Bastava para isso o desenvolvimento adicional em aplicações e soluções que
atendessem às expectativas de nossos clientes. Muito esforço foi despendido
em desenvolver um equipamento de fusão por indução que, não só
agregasse o que havia de melhor no mercado, mas que, principalmente, não
carregasse os vícios de fabricação, típicos neste mercado. 

O resultado não se fez por esperar e surpreendeu aos mais incrédulos. Um
forno de indução de qualidade internacional, orgulhosamente fabricado no
Brasil, por brasileiros.

Atendimento: 
Telefone:  55 (11) 2176-8200
Fax:  55 (11) 2176-8220
E-mail:  info@servtherm.com.br
Rua Mathilde Ferrari Marçon, 1.130 - Batistini
São Bernardo Campo - S.P.



Fundada no ano de 1986, a TECBRAF é uma empresa
especialista em fornecer insumos para fundição, suprindo

com excelência às necessidades de produção das indústrias
de fundição.

Além da experiência consolidada há mais de 30 anos no
mercado, é hoje reconhecida nacionalmente pelo alto padrão
de atendimento e qualidade de seus produtos e serviços, com

entregas rápidas e atendimento exemplar, sempre com foco
na valorização e aprimoramento dos recursos humanos.

A TECBRAF tem suas ações fundamentadas em princípios e
valores como ética, dignidade e respeito aos compromissos

assumidos, pois valoriza a excelência no relacionamento com
seus clientes e parceiros.

Seu principal objetivo é ser a melhor opção do mercado em
fabricação, desenvolvimento, comercialização e distribuição

de produtos para fundição, se destacando pela competência e
criatividade no seu fazer

 
CONTATO: 

Rua Ampere, 79 – Penha Bragança Paulista/SP
(11) 4035-8888 – (11) 9 9443-0109

Vendas@tecbraf.com.br
https://tecbraf.com.br/



Atuamos no mercado de fundição desde 1.982 fornecendo
matéria prima de qualidade para as principais empresas
do setor em todo território nacional.
Em nosso portfólio de produtos possuímos Ferro Gusa -
Cinzento, nodular e aciaria - Sucata Premium - estamparia
solta, pacotes e cobertura - e Ligas Metálicas - cobre,
estanho, níquel e zinco.
Nosso escritório situado em Itú / SP conta com
profissionais capacitados para atender a necessidade dos
nossos clientes com agilidade, transparência e segurança
de fornecimento.
Entre em contato conosco, teremos muito prazer em
atendê-lo.

Bruno Villa
RVAZ Soluções em Metálicos
Avenida Belo Horizonte, 518 - Itú / SP
Tel: (11)4013-0101
www.rvaz.com.br.

http://www.rvaz.com.br/


Um dos apoiadores e padrinhos do Encontro
Gaúcho de Fundidores, nossa gtratidão! 



Gratidão a todos
patrocinadores que

acreditam no Encontro
Gaúcho de Fundidores

E S T E  E V E N T O  S Ó  A C O N T E C E  P O R  C A U S A  V O C Ê S !  



TRAGA SUA MARCA
e venha fazer história! 

 SEJA UM
PATROCINADOR NO 

5º ENCONTRO GAÚCHO
DE FUNDIDORES

Clique aqui e já garanta 
a sua vaga.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVMgXe3ucjgtM5kZ1h1qSduWUkaAizuXuiNUB8_791U3N__w/viewform?usp=sf_link


I N S T A G R A ML I N K E D I N

Acesse nossas redes sociais

https://www.instagram.com/encontro_gauchodefundidores/
https://www.linkedin.com/company/encontrogauchodefundidores/?viewAsMember=true


EncontroEncontro
Gaúcho deGaúcho de

FundidoresFundidores

JÁ ACESSOU NOSSO SITE?  

O site do evento está recheado de informações
das últimas edições, dá uma passadinha lá. 

http://encontrogauchodefundidores.com.br/
http://encontrogauchodefundidores.com.br/
http://encontrogauchodefundidores.com.br/
http://encontrogauchodefundidores.com.br/
http://encontrogauchodefundidores.com.br/



