[ Foco na MPE ]

Qualidade e segurança na construção
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setorial da construção civil normas
para esquadrias e para drywall e
gesso. No total, são mais de 40 do        
pequenas empresas (MPE) em suas
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Sebrae possibilita que as empresas tenham acesso gratuito a sete
coleções setoriais e adquiram Normas Brasileiras por 1/3 de seu valor
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R$ 3,6 milhões
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civil que consultou gratuitamente
as normas para blocos de concreto que integram a coleção setorial
 (     
a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae).
Estão disponíveis as seguintes
normas técnicas para blocos de
concreto:
+ ABNT NBR 6136:2007, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos


alvenaria estrutural - Ensaio à compressão simples - Método de ensaio
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PVP Projetos é uma empresa bem pequena, instalada em Inhaúma, no Rio de
Janeiro, desde agosto de 2011. O
       
         
Pereira, que decidiu se lançar no
mercado como empreendedor in       
de 39 anos de trabalho em quatro grandes companhias. Depois
de ter ocupado muitos cargos de
        
prestação de serviços de projetos
   !
construção civil.
“Para trabalhar só preciso de um
computador, porque meus projetos
são necessariamente desenvolvidos com base nas normas técnicas
da ABNT e nas leis estaduais e mu     !    "reça segurança para meus clientes”,
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projetos para instalações, quando
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serviços de mão de obra.
Ao conhecimento dos engenheiros que solicitam os projetos
Pereira soma o que aprendeu nos
tempos da escola de desenho téc %    são. “Mas sempre procuro saber
o que estabelecem as normas téc & #'! " 
primeiro empresário da construção

