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NEWSLETTER

Uma série de eventos
para os associados

NESTA EDIÇÃO
MERCOFRIO 2022

Por Eduardo Poletto Höehr - Newsletter Editor
WEBINAR: "A IMPORTÂNCIA
Como você verá nessa edição o South Brazil Chapter continua

DO CONTROLE DE UMIDADE

crescendo e promovendo diversos eventos, palestras e encontros,

NA PRODUÇÃO DE

ao associados.

MEDICAMENTOS.

Como destaque temos a programação do Mercofrio 2022, além de

VOCÊ SABE O QUE FAZ O

várias palestras promovidas pelo YEA e CTTC.

COMITÊ GAC DO ASHRAE

você deve ter percebido que nossa Newsletter está de cara nova!
Ela foi reformatada. Uma das novidades é a seção do artigo
técnico, desta vez promovido pelo GAC. Você verá uma séria de

SOUTH BRAZIL CHAPTER?
SEMINÁRIO SISTEMAS DE

ferramentas e benefícios que o membro ASHRAE tem direito.

ÁGUA GELADA APLICADOS

Espero que goste do newsletter! Adoraríamos escutar seu

EM HVAC-R

feedback por meio das nossas redes sociais!

E MUITO MAIS...
Aproveite a leitura!
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Mensagem do Presidente
por Felipe Accorsi
Prezado leitor,
Estamos ingressando no nosso terceiro mês do ano ASHRAE corrente e
nossos voluntários estão trabalhando duro para que o ASHRAE South
Brazil Chapter se destaque ainda mais. A situação sanitária do nosso país
e o empenho do time de voluntários do capítulo nesses dois meses
permitiram que nós utilizássemos com grande frequência a expressão “pela
primeira vez”. E estamos adorando usar e escutar essa expressão, pois o
desafio do Novo tem trazido ótimos resultados para o capítulo. Nós tivemos
um intenso número de atividades e excelente público nesse início, e este é
só o começo!
Em julho tivemos o primeiro jantar organizado pelo ASHRAE South Brazil Chapter em que celebramos a
transição de gestão, apresentamos um pouco da ASHRAE para profissionais da área HVAC-R que ainda
não são membros e reconhecemos o empenho dos voluntários do capítulo. Reunindo mais de 70
profissionais em um ambiente propicio para o Networking, aconchegante e acompanhado de uma comida
deliciosa.
Nesse mês de agosto nós tivemos pela primeira vez um evento híbrido organizado pela nossa associação, o
Seminário ASHRAE South Brazil de Sistemas de Água Gelada Aplicados em HVAC- R. Esse evento
ocorreu de forma virtual pela plataforma GoToWebinar e presencial na sede da ASBRAV em Porto Alegre.
Também nesse mês o comitê do YEA organizou 4 atividades, tivemos um webinar dedicado ao controle de
umidade no processo de fabricação de medicamentos, e pela primeira vez 3 Happy Hours acontecendo na
mesma semana nos 3 estados do Sul do Brasil (Porto Alegre-RS, Itapema-SC e Curitiba-PR). A atividade
mais recente foi uma conversa muito legal sobre equidade feminina, individualidade e vida profissional
organizado pelo comitê de Diversidade do ASHRAE South Brazil Chapter.
Já nesse mês de setembro nosso foco está no Mercofrio, o Congresso Internacional de Ar Condicionado,
Refrigeração, Aquecimento e Ventilação que está na sua 13° edição em Porto Alegre. Com muito prazer,
estamos a quase 1 ano participando da comissão organizadora do congresso e trouxemos 3 palestras de
ASHRAE Distinguished Lecturer para o primeiro e segundo dia (13 e 14/09) do Mercofrio. Na segunda
noite (14/09) organizamos o tradicional jantar da ASHRAE, aberto para o público, e que reuni grande
número de profissionais do mundo HVAC-R. O jantar será na Galeto Mamma Mia do Barra Shopping
Sul, pensamos nesse local justamente por ser de fácil acesso a quem estará presente no Mercofrio. Para o
terceiro dia do congresso (15/09), teremos uma sala da ASHRAE para o Encontro dos Estudantes
ASHRAE. Esse encontro foi organizado pelo atual presidente-eleito, Bernardo Baldasso, e pelo comitê do
Student Activities, e é muito importante para divulgar boas práticas na conduta dos ASHRAE Student
Branches do Brasil e reconhecer o excelente trabalho que eles têm feito.
Como você percebeu nossas atividades concentraram-se em disseminação de conhecimento e networking,
dois dos pilares fundamentais da nossa associação. Espero que esteja gostando do que estamos fazendo.
Todas essas atividades foram elaboradas com muita dedicação e carinho pelos voluntários do ASHRAE
South Brazil Chapter.
Se você tiver sugestões, interesse em se voluntariar ou patrocinar, nos contate!
Obrigado por acompanhar nosso trabalho e até os próximos eventos!
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Mercofrio 2022
por Eduardo Poletto Höehr - Newsletter Editor
De 13 a 15 de setembro irá ocorrer no Barra Shopping Sul em Porto Alegre o Mercofrio 2022, o 13º
Congresso Internacional de Ar Condicionado, Refrigeração, Aquecimento e Ventilação, promovido e
realizado pela ASBRAV - Associação Sul Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Aquecimento e
Ventilação. Esse congresso é realizado a cada dois anos, sempre nos anos pares desde 1998.
Tradicionalmente ele conta com a parceria dos capítulos da ASHRAE, South Brazil Chapter e do Brasil
Chapter.
O congresso tem como propósito atrair, qualificar e debater com profissionais e empresas que atuam
diretamente no projeto, comissionamento, instalação e manutenção de sistemas HVAC&R.

Jantar ASHRAE
Ainda no Mercofrio, os chapters Brasil e South Brazil
promovem o "Jantar ASHRAE", no dia 14 de setembro as

ENCONTRO DE PROFISSIONAIS HVAC-R
MERCOFRIO

19hs, na galeteria Mamma Mia dentro do Barra Shopping

JANTAR
ASHRAE

Sul, onde ocorre o evento.
Lá você poderá encontrar os profissionais da área para
confraternização e degustação de tradicionais pratos da

14 de Setembro • 19h
Galeteria Mamma Mia (Barra Shopping Sul)
Reserve com desconto até 06/09
Link: https://forms.gle/x8CsXhaXjDurnjRV7

culinária gaúcha após as palestras.
As inscrições para o jantar podem ser realizadas através
do link abaixo, onde possui as instruções de confirmação e
pagamento.
https://forms.gle/x8CsXhaXjDurnjRV7

No dia 14 de setembro, o chapter promove a paletra, de forma on-line, "UPDATE ON
REFRIGERANTS:

PAST,

PRESENT

AND

FUTURE",

ministrado

pelo

ASHRAE

Distinguished Lecturer professor Dr. Eckhard Groll da Escola de Engenharia
Mecânica da Purdue University, em West Lafayette, Indiana, Estados Unidos.

No painel de abertura teremos o ASHRAE Distinguished Lecturer Henry H. Slack,
apresentando HOW CAN CLIMATE CHANGE IMPACT INDOOR AIR AND HEALTH
e no dia seguinte, uma segunda palestra dele: CLIMATE CHANGE: HOW ASHRAE
MEMBERS CAN PREPARE. O Henry é membro ASHRAE desde 1988 e obteve o
Bacharelado em Química em 1974 pela Southwestern em Memphis (agora chamado
Rhodes College) em Memphis, Tennessee, e o Mestrado em Ciências em 1980 pelo
Georgia Institute of Technology.
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Mercofrio 2022
O tema central desta edição é "Mudanças Climáticas e Saúde: Uma nova ordem está no ar". Tivemos
vários membros do ASHRAE South Brazil Chapter envolvidos na organização do Mercofrio e gostaríamos
de destacar e agradecer seu trabalho voluntário:

Mario Alexandre

Ricardo Albert

ASHRAE life member

ASHRAE life member

Anderson Rodrigues

Paulo Presotto

Felipe Accorsi

Member ASHRAE

Member ASHRAE

Member ASHRAE

O nosso Chapter contribui ao evento em várias palestras, painéis, apoio institucional e de divulgação.
Abaixo você pode conferir a agenda das principais programações promovidos pela ASHRAE dentro do
evento:
PAINEL

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SAÚDE: UMA NOVA ORDEM ESTÁ NO AR

13/09/2022

14:45 - 17:30

MEDIADOR

FLAMINIO LEVY NETO

MÁRIO ALEXANDRE M. FERREIRA

JOÃO MANUEL PIMENTA
RIOS VOADORES

PAINELISTAS
HENRY H. SLACK - ASHRAE

CARLOS MENDES MORAES

HOW CAN CLIMATE CHANGE IMPACT INDOOR AIR AND HEALTH (online)*

DESAFIOS DA INDÚSTRIA NO IMPACTO AMBIENTAL

LEONARDO COZAC

ENIO PEDONE BANDARRA FILHO

PROGRAMA NACIONAL DA QUALIDADE INTERNA DO AR - PNQAI

OS IMPACTOS DOS FLUIDOS REFRIGERANTES NO CLIMA

UPDATE ON REFRIGERANTS: PAST, PRESENT AND FUTURE *
ECKHARD GROLL (on-line)

14/09/2022

16:15 - 17:00

CLIMATE CHANGE: HOW ASHRAE MEMBERS CAN PREPARE *
HENRY SLAKE (on-line)

14/09/2022

17: 00 - 17:45

JANTAR ASHRAE
Galeteria Mamma Mia

14/09/2022

19:00

ENCONTRO DE ESTUDANTES
ASHRAE SOUTH BRAZIL E ASHRAE BRAZIL CHAPTERS MEETING

15/09/2022

13:30 - 16:00

TULIA RIOS

WALTER LENZI

FELIPE ACCORSI

DIRETORA REGIONAL ASHRAE

RVC STUDENT PRESIDENTE CHAPTER BRAZIL

PRESIDENTE CHAPTER SOUTH BRAZIL
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Young Engineers in
ASHRAE (YEA) committee
por Lucas de Borba
Webinar:

"A

Importância

do

Controle

de

Umidade na Produção de Medicamentos.
Foi realizado na quarta-feira (29/08) de forma
eletrônica
Controle

o
de

Webinar

"A

Umidade

Importância

na

Produção

do
de

Medicamentos", ministrado pela engenheira Ana
Carolina Rodrigues, Executiva de Vendas Latam
da Bry-Air Brasil e responsável pelo Comitê de
Diversidade do Capítulo Brasil Sul da ASHRAE.
A apresentação explorou o tema, abordando
assuntos conceituais e técnicos importantes para
produção de medicamentos, além de apresentar
um estudo de caso e exemplo de seleção de
componentes
umidade

para

garantir

ideais

para

as

condições

fabricação

de
de

medicamentos.

Happy hour Florianópolis

Happy hour Curitiba

O YEA juntamente com o SB de Santa Catarina

Também no dia 26 de agosto tivemos em Curitiba

promoveu o seu Happy hour em

Itapema (SC)

(PR) mais um happy hour organizado pelo

no dia 26 de agosto, contando com os membros

Comitê do YEA com Curitiba SB, no qual o chair

locais, de forma a promover a confraternização

de

e desenvolvimento dos assuntos relacionados as

Guilherme (Co Chair) é membro da YEA e foi o

atividades do Chapter.

responsável pela organização do evento e pelo

Atividades

Estudantis

convite aos alunos.

esteve

presente.
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Young Engineers in ASHRAE (YEA) committee
por Lucas de Borba

Seminário

ASHRAE

South

Brazil

de

sistemas de água gelada aplicados em
HVAC-R

Esta foi a oportunidade perfeita para incentivar

No dia 25 de agosto tivemos em Porto Alegre (RS)

os alunos a participar do seminário sobre água

um

Accorsi

gelada, depois participando do happy hour onde

YEA),

eles puderam conhecer e conversar com ambos os

juntamente com o Capítulo CTTC sobre sistemas de

membros do YEA, e até membros mais velhos do

água gelada, que foi o primeiro evento híbrido do

capítulo que estavam presentes no evento. Os

capítulo.

alunos também receberam um voucher de R$ 20

Após este evento, a YEA organizou um happy hour

para gastar em viagens Uber para participar dos

com os alunos membros do Núcleo de Estudantes de

dois eventos.

Porto Alegre, em uma cervejaria local chamada “Al

O evento contou com a participação de 23

Capone”.

pessoas de forma presencial e 30 on-line.

evento

(presidente

organizado
do

capítulo

por
e

Felipe

membro

da

CHAPTER DINNER GESTÃO 2021-2022
Foi realizado no dia 15 de julho o

O Evento contou com mais de 70

Chapter Dinner de encerramento da

pessoas, Apresentação da Histórica

gestão 2021-2022 e de celebração do

da ASHRAE, Apresentação e

início da gestão 2022-2023.

Encerramento da Gestão 21/22,
Sessão de Premiações e Cerimônia de

Muito obrigado a todos que

Posse da Nova Diretoria.

estiveram presentes no Jantar do

Agradeçemos também as empresas

ASHRAE South Brazil Chapter

patrocinadoras da ASHRAE no Brasil

Foi um momento de celebração do

e ao apoio das associações parceiras

setor AVAC-R, reencontro de

nesse evento ASBRAV e ASHRAE

amigos e de muita Parilla Uruguaia!

Brasil Chapter.

Fizemos um vídeo do evento! Confira como foi bacana em:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6957375117207187456
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Governement Affair Committee
por Luiz Antonio Piccoli Jr.
Você sabe o que faz o Comitê GAC do ASHRAE South Brazil Chapter?
O Comitê GAC é o responsável por promover a cooperação efetiva entre os membros da ASHRAE e o
governo municipal, estadual e federal, bem como dar suporte a entidades governamentais sobre assuntos
técnicos e de interesse dos membros da ASHRAE.
Os objetivos principais do GAC são:
1. Prover membros com informações atuais e
relevantes sobre assuntos governamentais
(normas, regulamentos, legislação, etc);
2. Manter as lideranças do Chapter, Região e
ASHRAE Global informados sobre assuntos

Caso você tenha alguma dúvida sobre assuntos
relacionados a normas técnicas, legislação ou
outros assuntos governamentais, escreva para
este comitê que iremos tentar ajudá-lo.
Participantes do Comitê GAC do South Brazil:

governamentais relevantes no Brasil;
3. Auxiliar e dar suporte para que os membros
possam

interagir

com

Luiz A. Piccoli Junior – Chair (51 998-113-006)

entidades

Anderson Rodrigues – Co-Chair

governamentais;

Mario Alexandre – Membro GAC

4. Indicar ao BOG do Chapter membros para

Paulo Presotto – Membro GAC

participarem de entidades governamentais

Eduardo Poletto - Membro GAC

representando o Chapter, quando possível;

Gabriel Berlatto – Membro GAC

5. Ser um ponto de contato entre entidades
governamentais e os membros do Chapter.

Participação no Café com CNCR

1)Participação no CRC Workshop e Reunião de

No dia 01 de Setembro de 2022 os membros Mario

Planejamento com RVC

Alexandre, Ricardo Albert, Anderson Rodrigues e

O Chair do GAC na gestão 2022/2023, Luiz Piccoli,

Paulo Presotto participaram do evento Café com

participou presencialmente do GAC Workshop no

CNCR, organzizado pelo Conselho Nacional de

CRC do Panamá. O treinamento foi importante

Climatização e Refrigeração – CNCR e ministrado

para

pelo Presidente do CNCR, Ricardo Salles.

Chairs da Região XII e tirar dúvidas com o GAC

Nessa conversa, foram abordados os assuntos

RVC Timothy Theriault.

mudanças climáticas e saúde, temas do Congresso

Igualmente, no dia 02/09/2022 foi realizada uma

Mercofrio, apoiado pelo ASHRAE South Brazil

Planning Session com o GAC RVC para definir

Chapter e organizado pela ASBRAV – Associação

metas para o GAC do South Brazil. Nessa reunião,

Sul Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado,

o Chair apresentou o planejamento ao Tim.

Aquecimento e Ventilação.

trocar

experiências

com

os

outros

GAC
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Chapter Technology Transfer Committee (CTTC)
por Gabriel Berlatto
Participação do CTTC no CRC Cidade do Panamá
Anualmente, ocorre em cada Região da Sociedade a
Chapters

Regional

Conference

(CRC),

com

a

presença da diretoria e membros de comitês de
cada Capítulo. Neste ano, o CRC aconteceu na

primeiro

dia

de

evento,

cada

presidente

apresentou um resumo da situação de seu capítulo,
com ênfase nas atividades realizadas. Este contato
com a realidade de outros Capítulos foi muito
proveitoso para ter novas ideias e aprender com o
feedback dado pelos Regional Vice-Chais de cada

Para

além

da

programação

em

si,

Capítulo

qualidade

e

se

alcance

destacou
dos

pela

quantidade,

eventos

realizados,

especialmente em vista de sua juventude. No
segundo dia, aconteceram workshops específicos
para cada comitê,

o

grande

membros de toda a América Latina e Flórida, o que
possibilitou uma intensa troca de impressões e
experiências. Este encontro entre voluntários de
tantos países é a materialização do caráter global
que é tão próprio da ASHRAE, e confirma não só a
força da Sociedade, mas também o valor de ser
membro e atuar ativamente a nível local.

comitê.
Nosso

as operações do CTTC.

destaque da participação no CRC é o contato com

Cidade do Panamá.
No

onde foi possível obter instruções específicas para
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Honors and Awards
Committee
por Jerônimo Santos

Prêmios recebidos pelos associados no
CRC
Bruno Martinez recebeu pessoalmente do Vice
Presidente

da

ASHRAE,

Ashish

Rakheja,

o

Chapter Service Award, pela sua dedicação e
trabalho durante anos no South Brazil Chapter e
no Brasil Chapter.

Luiz Piccoli,

representando o Chapter, recebeu

também diretamente do Ashish Rakheja o prêmio
Presidencial

Award

of

Excellence

-

Special

Citation, pelo desempenho excelente do ASHRAE
South Brazil Chapter nos três primeiros anos de
existência! Todos os voluntários que trabalharam
nesses três primeiros anos fazem parte desta
conquista. Nosso Chapter é novo, mas conta com
uma forte equipe e já está fazendo história na
Região XII!

Participação dos Presidentes no CRC
O Presidente e o Presidente Eleito da Gestão 20222023

foram

os

delegados

que

repersentaram

formalmente o South Brazil Chapter nas reuniões
executivas do CRC no Panamá. Felipe Accorsi
(Presidente)

a

esquerda

e

Bernardo

(Presidente Eleito) a direita na imagem.

Baldasso
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ASHRAE Jobs Board
Se você está procurando um emprego na área
de engenharia ou procurando os engenheiros
mais qualificados, o quadro de empregos da
ASHRAE

oferece

as

oportunidades

e

os

candidatos mais qualificados. Os engenheiros
podem configurar uma conta pessoal para
pesquisas de emprego, gerenciar currículos e
criar

alertas

para

novos

anúncios

de

emprego. Os empregadores podem configurar
uma conta corporativa para publicar novos
empregos, revisar currículos e gerenciar o
recrutamento.

Voce pode conferir todas as vagas e enviar seu currículo em:
https://jobs.ashrae.org/

CERTIFICAÇÕES ASHRAE
A ASHRAE é uma instituição mundialmente reconhecida no setor HVAC & R que já concedeu mais de 3 mil
certificações à

profissionais que demonstraram seus conhecimentos e experiencia do setor HVAC& R.

Obtenha uma vantagem competitiva ao se certificar em um dos seguintes tipos de certificação ASHRAE:

CHD – CERTIFIED HVAC DESIGNER
A certificação CHD, gerenciada de acordo com os requisitos ISO/IEC
17024 para Programas de Certificação de Pessoal credenciados pela
ANSI, valida a competência para projetar sistemas HVAC para atender
aos

requisitos

de

construção/projeto,

incluindo

equipamentos,

dimensionamento de equipamentos, cálculos de carga, projeto de sala de
equipamentos mecânicos, projeto de dutos e tubulações e layout, e
desenvolver planos de HVAC para licença e construção.

GUIA DE ESTUDOS
O Guia de Estudo de Certificação: Certified HVAC Designer (CHD) aproveita as melhores práticas de design
instrucional para garantir um aprendizado eficaz e gerar os resultados desejados. Um projeto apoiado pelo
ASHRAE Foundation Board of Trustees, este Guia de Estudo fornece uma estrutura e ferramentas para
ajudar os designers de HVAC a criar um plano de estudo personalizado e individualizado para melhorar
seus conhecimentos, habilidades e habilidades nas principais tarefas de projeto de HVAC e alcançar o
sucesso no Exame de certificação CHD.
Você pode conferir o guia de estudos no link: https://www.techstreet.com/ashrae/standards/certificationstudy-guide-certified-hvac-designer-chd?product_id=2192400
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Artigo - GAC
por Luiz Antonio Piccoli Jr. (Vice-Presidente, GAC Chair e Region XII Audit Chair)

Você sabia que existem diversos materiais técnicos
disponíveis para consulta e download nos sites da ASHRAE?
A ASHRAE é referência técnica mundial quando se trata de HVAC-R e sustentabilidade, atraindo milhares
de profissionais das áreas de engenharia, arquitetura e afins para integrarem a associação. Em seu
website, a ASHRAE disponibiliza diversos materiais técnicos relevantes, que podem ser acessados pelos
membros. Esse texto tem como objetivo apresentar esse material e servir como um guia para o membro
poder usufruir desse conteúdo.

Publicações Gratuitas
https://www.ashrae.org/technical-resources/free-resources/publications
Principal Conteúdo:
a) Healthier Homes During Epidemics
b)Damp Buildings, Human Health, and HVAC Design
c)Advanced Energy Design Guides
d)Humidity Control Events in Perioperative Care Areas

ASHRAE

e)Classification of Laboratory Ventilation Design Levels
f)Refrigeration Commissioning Guide: Best Practices for Commercial and Industrial Systems
g)BIM Guide

Free
Resources

h)Earthquake Protection Bulletin
i)Indoor Air Quality Guide: Best Practices for Design, Construction and Commissioning
j)Position Documents (Documentos em que a ASRHAE divulga o seu posicionamento técnico)
k)ASHRAE Datacom Series

Destaque para os Advanced Energy
Desing Guides, que é um conjunto de
guias práticos elaborados em conjunto
com US Department of Energy, U.S.
Green Building Council, Illuminating
Engineering Society e The American
Institute of Architects sendo, portanto,
uma

forte

referência

técnica

nesse

assunto. A figura ao lado apresenta a
capa de um dos guias que faz parte deste
Imagem do Relatório Técnico

conjunto, o Achieving Zero Energy –
Advanced

Energy

Design

Guide

publicado pelo NREL, link disponível

for

no website:
https://www.ashrae.org/technical-

Multifamily Buildings.
Também, o website fornece links diretos
para

referências

técnicas

sobre

eficiência energética e que formaram a

Imagem da capa do guia Achieving
Zero Energy – Advanced Energy
Design Guide for Multifamily
Buildings.

base para o conteúdo dos guidelines.

resources/aedgs/50-aedg-technicalsupport-documents.
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Outro destaque é o Indoor Air Quality Guide.

Publicações dos Journals e dos Research

Este documento, com 718 páginas, foi elaborado

Reports da ASHRAE – Technology Portal

em cooperação com o American Institute of

https://www.ashrae.org/technical-

Architects, U.S. Green Building Council,Builders

resources/technology-portal)

and

Association

Os membros da ASHRAE tem acesso gratuíto ao

International, Sheet Metal and Air Conditioning

Technology Portal, onde podem encontrar todos os

Contractors

artigos

Owners

of

Management

North

America,

e

U.S.

publicados

na

revista

da

ASHRAE,

Environmental Protection Agency. Esse guia foi

utilizando um sistema de buscas de periódicos

desenvolvido

de

muito eficiênte. Além disso, os membros também

projeto, instaladores, agentes de comissionamento

têm acesso aos Research Reports, que são relatórios

e todos os outros profissionais preocupados com a

técnicos dos projetos de pesquisa financiados pela

qualidade do ar interno.

ASHRAE,

para

arquitetos,

engenheiros

ou

seja,

material

técnico

muito

interessante e valioso.

O

technology

portal

também

centraliza

os

benefícios escolhidos pelo membro ao se inscrever
na ASHRAE. Por exemplo, caso tenhas adquirido
como benefício uma ASRHAE Standard, ela irá
aparecer

acessível

imagem abaixo.

Preview ASHRAE Standards e Guidelines
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-andguidelines/read-only-versions-of-ashrae-standards)
Nesse espaço os membros podem encontrar versões somente leitura,
na web, de uma lista bastante completa das Standards e Guidelines da
ASHRAE. Sempre que for necessário consultar, basta acessar o site da
ASHRAE.
Por fim, é bastante vasto o conteúdo técnico disponível ao membro
ASHRAE. Consulte com frequencia esse conteúdo técnico e mantenhase um profissional atualizado e diferenciado no mercado!
Se você precisar de apoio para acessar esse material, pode contatar o
Comitê GAC que iremos auxiliá-lo.

em

seu

portal,

conforme

a
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CHAPTER MEETINGS
Participe das nossas Chapter Meetings. Nestas reuniões você pode acompanhar de perto o que está
acontecendo no Chapter e se voluntariar para ajudar nas atividades.
Todos somos voluntários e é com este trabalho que fazemos a diferença em nosso setor e em nossa sociedade.
Os convites são enviados a todos os membros. Caso você não receba entre em contato através do e-mail
chapter@ashraesouthbrazil.org.

Próximas Chapter Meetings:
27/09/2022 às 19h
25/10/2022 às 19h
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