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Cetesb troca estação móvel por novo equipamento

A

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Cetesb
inaugurou dia 16, em Limeira, uma nova estação automática para avaliação da qualidade do ar. O evento contou com a
presença do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do
Estado de São Paulo, Marcos Penido. O novo equipamento de
última geração vai substituir a estação móvel existente no local
desde janeiro de 2016 e além dos poluentes já monitorados:
partículas inaláveis (MP10), óxidos de nitrogênio (NOx) e ozônio
(O3), vai monitorar também as partículas inaláveis finas (MP2,5).
A estação vai fornecer ainda dados dos parâmetros meteorológicos como direção e velocidade do vento, temperatura e umidade
do ar e radiação solar. Esta é a 27ª estação automática de monitoramento da qualidade do ar que em conjunto com as outras
61 existentes contribui para o aprimoramento do diagnóstico
ambiental e do monitoramento da qualidade do ar no Estado.

Os dados gerados fornecem subsídios para a implementação das
ações de controle e fiscalização das fontes de emissão, assim
como para o licenciamento ambiental.

Fórum de Design apresenta o tema “Modernidade Líquida”

O

Fórum de Design traz para este ano o tema “Modernidade Líquida” cunhado pelo filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman, morto há dois anos na Inglaterra. A
metáfora da liquidez tem cinco conceitos básicos de grande
relevância ao pensamento e reflexão sobre os nossos comportamentos sociais. Segundo seus comentadores, nas condições humanas atuais, emancipação, individualidade tempo/
espaço, trabalho e comunidade são temas que Bauman, pela
ótica da sociologia, busca dar respostas as interrogações tais
como: O que é uma sociedade? Como ela se identifica? Como
é composta? Qual relação que há entre os elementos que a
compõem e o mundo exterior? A sociedade caminha para a
modernidade? ou já está nela? O que é modernidade sólida

e líquida? Diante dessas indagações Bauman analisa a complexidade das novas sociedades e a maneira de enfrentar o
fenômeno do imediatismo.
O propósito principal de modernidade líquida é tratar de responder a essas perguntas, uma tarefa nada fácil. Bauman realiza uma valiosa análise sociológica, um dos pontos relevantes
do texto é a dissolução do sentido de pertencimento social do
ser humano, para dar lugar à individualidade.
O último trabalho de Bauman, Retropia, (Retrocesso) faz releitura de modernidade líquida. Enquanto modernidade faz crítica ao consumo e ao individualismo, Retropia – que quer dizer
na realidade retrocesso utópico – nos faz pensar em voltar às
origens, olhar para o comum, a comunidade.

Atenção participantes do Prêmio de Design: retirada dos painéis segue até 31 de
julho

A

té o final do mês de julho, os profissionais e estudantes
inscritos na 7ª edição do Prêmio Nacional Aspacer de Design podem fazer a retirada dos painéis na sede da Aspacer.
Os trabalhos devem retornar prontos até o dia 15 de agosto.
Desde sua criação, o principal objetivo do Prêmio é descobrir
e estimular os novos talentos da área de criação das indústrias
cerâmicas e incentivar a inovação de produtos, valorizando o
trabalho desenvolvido por esses profissionais.

Os participantes são necessariamente, funcionários responsáveis pelos setores de criação e desenvolvimento de produtos
de indústrias cerâmicas e fornecedores e deverão apresentar
uma proposta de produto cerâmico. Esse ano, além dos trabalhos terem que obrigatoriamente seguirem o tema “Arquitetura
Brasileira”, o Prêmio também contemplará pela primeira vez a
categoria Estudante. Mais informações: www.aspacer.com.br/
premioaspacer

Última chamada para o workshop de mineração

A

Associação Paulista de Cerâmicas de Revestimento – Aspacer em conjunto com a Escola Senai “Manoel José Ferreira”, promove o primeiro de uma série de workshops em sua sede
na rua 4 nº 470, centro em Santa Gertrudes, no dias 30 de julho

e 1º de agosto, que será destinado ao tema matérias-primas.
O prazo para inscrição é 25 de julho. Todas as informações podem ser obtidas através do site: www.aspacer.con.br/participe/
cursos-e-palestras/.

Prefeitura de Santa Gertrudes inicia montagem de estrutura para festa de
aniversário

N

o próximo dia 16 de agosto Santa Gertrudes comemora
71 anos de emancipação político administrativa. Os preparativos para a grande festa já tiveram início. Desde o começo
desta semana foi iniciada a montagem da estrutura para a festa
que acontece no pátio da Associação Paulista das Cerâmicas de

Revestimento – Aspacer.
Estão sendo montados palco, área de alimentação, barracas e
estandes para os eventos que o município tradicionalmente promove durante quase todo o mês. Santa Gertrudes tem história
recente.
Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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