PRÁTICA SINDICAL N° 011/2014
Categoria: Evento
Sindicato dinâmico é resultado para uma indústria mais competitiva. O Sistema de representação será tão
mais forte quanto maior a associação de indústrias ao Sindicato. Associe indústrias ao Sindicato e fortaleça o
sistema de representação.
Conheça mais uma ação em prol do associativismo.
Expocever traz novas tecnologias à cerâmica vermelha
A indústria de cerâmica vermelha teve a oportunidade de adquirir novas tecnologias, durante a segunda
edição da Expocever Santa Catarina, realizada de 23 a 25 de abril 2014, em Rio do Sul – SC. "O evento dá
um salto de patamar nesta edição e é um case para levar ao Estado. Rio do Sul dá exemplo à indústria
catarinense e ao setor cerâmico. A FIESC tem orgulho da organização da feira", disse o presidente da
Federação das Indústrias de Santa Catarina, Glauco José Côrte, durante a abertura da exposição.

Nos estandes da Expocever chamaram a atenção os robôs em exibição, que apresentaram a evolução pela
qual o setor está passando. Além de exposição de máquinas e dos estandes de prestadores de serviços para
o setor, o evento contou com palestras e oficinas, além de visitas técnicas a nove companhias da região.
"Queremos agradecer aos ceramistas que estão abrindo as suas portas, pois sabemos que não é fácil
receber 300 pessoas em suas empresas, inclusive concorrentes", disse o presidente do Sindicato da
Indústria Cerâmica (Sindicer), Cláudio Luiz Kurth, que organizou o evento. "Isso mostra que a classe está
unida", completou.
Kurth também destacou o alinhamento do Sindicer aos esforços da FIESC, que está realizando campanha
para aumentar a base de indústrias filiadas a seus sindicatos. "Queremos que nossos 56 associados sintam
orgulho do Sindicato. E só mostrando que vale a pena se ajudar é que vamos aumentar o número de
associados", afirmou.
Apresente sua iniciativa, enviando previamente para o e-mail dea.atendimento@fiescnet.com.br. Todas as
segundas-feiras os sindicatos poderão compartilhar boas práticas, contribuindo assim para o desenvolvimento
dos sindicatos filiados à FIESC.

