C

onsiderado o maior evento nacional do setor, e um
dos maiores do mundo, o 43° Encontro Nacional
da Indústria de Cerâmica Vermelha acontece de
30 de julho a 2 de agosto, em Belém do Pará.
A programação ocorre no Hangar – Centro de
Convenções Amazônia e conta com fóruns, minicursos, prêmio,
ExpoAnicer e clínicas, que possibilitam conhecimento, inovação e
novos negócios. A próxima edição do evento, que ocorrerá no Rio
Grande do Sul, já está sendo preparada pelo Sindicer/RS.
A realização de minicursos gratuitos e o lançamento da
Rede Ibero-Americana estão entre as novidades apresentadas
no encontro deste ano. As capacitações começam no dia 30
de julho, às 14 horas, com o tema NR-12: como atender à
norma de segurança em máquinas e equipamentos, ministrada
pelo especialista em Segurança do Trabalho do Sesi-RJ, Marcus
Vinícius O. Maurício. Focada no desenvolvimento sustentável,
a Rede Ibero-Americana conta com o financiamento do Cyted
– Programa Ibero-Americano de Ciência e Tecnologia para o
Desenvolvimento e terá atividades até 2017.
As clínicas tecnológicas colocam em pauta questões como
qualidade, eficiência energética, tecnologia na produção cerâmica e sustentabilidade, com profissionais de diversas partes
do mundo. No dia 31 de julho, o representante da Cerâmica
Pauluzzi, do Rio Grande do Sul, Juan Carlos Germano, integra a
Clínica 3, às 9 horas, com o tema Vendas: investimento técnico é
um bom negócio. O Fórum Empresarial Automoção no Brasil e na
Europa: como aumentar a produtividade e melhorar a qualidade
dos produtos reúne ceramistas de destaque no mercado no dia
31 de julho, às 15h30. As visitas técnicas serão em fábricas importantes do Pará: na Cerâmica Velha, localizada em Inhangapi,
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Empresários e lideranças buscam alternativas
junto ao governador Tarso Genro

Empresários de todo o Brasil participam
do 43° Encontro Nacional da Indústria de
Cerâmica Vermelha, que ocorre de 30 de
julho a 2 de agosto
Divulgação/Anicer

Ceramistas têm
encontro marcado
em belém do pará

Fechamento autorizado – pode ser aberto pela ECT
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e na Cerâmica Barreira, em São Miguel do Guamá. A saída
de campo está prevista para as 7h30, no dia 2 de agosto. No
mesmo dia, ocorre a cerimônia de encerramento, a partir das
20h30, com a entrega do Prêmio João-de-Barro, que destaca as
personalidades da indústria cerâmica, instituições e fornecedores,
e o show com a cantora Gaby Amarantos.

Rio Grande do Sul recebe o evento em 2015
Durante o encontro, o Sindicer/RS divulga a próxima edição
do evento, que ocorrerá no Centro de Eventos da Fiergs, em
Porto Alegre, de 16 a 18 de setembro de 2015. O estande da
entidade, em conjunto com o Convention & Visitors Bureau
Porto Alegre, conta com
intervenções do Grupo
Tholl. Os visitantes também recebem folders,
brindes e chimarrão.
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História da família Alves é orgulho na
Cerâmica Delmo
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notícias
Almoço de 70 anos do sindicato

editorial
Olá, amigos! Chegamos a mais
uma edição do Infocer. Dentro
das programações de 70 anos
do Sindicer/RS, teremos um
almoço de confraternização no
dia 13 de agosto, na Fiergs, em
Porto Alegre. Esperamos contar
com todos os associados para confraternizarmos,
lembrando um pouco de nossa história, assim
como de nossas conquistas. E uma delas tem
sido a aproximação do sindicato com o governo
estadual. No almoço com o governador Tarso
Genro, realizado em 3 de junho, no Palácio Piratini, em Porto Alegre, foram anunciadas algumas
medidas de incentivo ao desenvolvimento do
setor cerâmico e oleiro gaúcho. Já tivemos duas
reuniões com o Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social do Rio Grande do Sul, nos
dias 2 e 22 de julho. Na última, o Inmetro se
comprometeu a acompanhar as fiscalizações,
verificando a procedência dos produtos vindos
de outros estados.
De 30 de julho a 2 de agosto, participaremos do 43° Encontro Nacional da Indústria de
Cerâmica Vermelha, em Belém do Pará. Visitem
o estande do sindicato para saber mais sobre a
próxima edição do evento, que o Rio Grande do
Sul sediará em 2015! Lembro às empresas de incluírem nos seus produtos o CNPJ, o lote ou a data
de fabricação, além do telefone ou o e-mail do
fabricante. A nova regulamentação será cobrada
no final deste ano. Um grande abraço!
Jorge Romeu Ritter
Presidente do Sindicer/RS

Sindicato das Indústrias de Olaria e de
Cerâmica para Construção no Estado do
Rio Grande do Sul

Os 70 anos de fundação do Sindicer/RS serão comemorados, no dia
13 de agosto, com um almoço festivo oferecido aos associados, convidados e autoridades, no espaço Rio-Grandense da Federação das Indústrias
do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre (Av. Assis Brasil,
8.787, bairro Sarandi). O evento contará com homenagens e a entrega
da publicação especial alusiva ao aniversário – que resgata a história
do sindicato, com fotos, depoimentos e outros documentos de pesquisa.
Na oportunidade, ainda será lançado o primeiro vídeo institucional da
entidade. Empresas associadas que quiserem participar do almoço devem
confirmar presença até o dia 8 de agosto pelo e-mail atendimento@
sindicerrs.org.br ou pelos telefones (51) 3347-8755 e 3364-3336.
A edição 14 do Infocer também foi dedicada aos 70 anos da entidade,
lembrando alguns fatos marcantes, como a
assinatura da carta sindical, em 25 de março
de 1944. Além disso, um logotipo personalizado (imagem ao lado) está sendo veiculado
em documentos, na assinatura dos e-mails e
no informativo da entidade.

Reunião de diretoria do Sindicer/RS
Os diretores do Sindicer/RS se reuniram no dia 10 de julho, na sede
da entidade, em Porto Alegre, para debater alguns assuntos relacionados
ao setor. Integraram a pauta os preparativos para a festa dos 70 anos do
sindicato, a apresentação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Comércio, Indústria e Turismo de Viamão de incentivos fiscais para a
implantação de um polo cerâmico na região.
No encontro, também foram debatidas questões sobre o 43º Encontro Nacional da Indústria de Cerâmica Vermelha, que ocorrerá em
Belém do Pará de 30 de julho a 2 de agosto, e a construção da Casa
Solução Cerâmica, na Feira Construsul de 2015. A atividade também
preparou a reunião de trabalho com o Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social, o Conselhão, que ocorreu em 22 de julho, na sede
da entidade governamental, para a discussão de políticas que visam ao
fortalecimento o setor cerâmico.
Av. Assis Brasil, 8787 Bloco10/ 3ºandar
CEP 91140-001 – Porto Alegre – RS – Brasil
Fone: (51) 3347-8755| Fax: (51) 3364-3336
contato@sindicerrs.org.br / www. sindicerrs.org.br
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EM PAUTA
Ampliados descontos em ensaios para o PSQ

N

ovo convênio firmado entre o Sindicer/RS e o Laboratório do Senai-RS de Esteio ampliou os descontos sobre
os valores de ensaios. O objetivo da parceria é incentivar a
realização periódica de testes por empresas que aderirem ao
Programa Setorial da Qualidade (PSQ) de blocos ou telhas, e
as que se preocupam em estar dentro dos parâmetros definidos
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
A tabela de preços 2014 oferta 35% de desconto na
realização de ensaios solicitados por empresas associadas ao
Sindicer/RS. Novas adesões ao PSQ terão 45% de economia,

desde que tenham seus produtos qualificados no programa. A
redução do valor sobe para 50% na fase de pré-qualificação
(realização de três ensaios mensais e consecutivos) ao PSQ.
As empresas participantes do programa ganham ainda
mais benefícios contratando os serviços laboratoriais pela
formalização do contrato de prestação de serviços. Nesse caso,
pagam o custo anual dos ensaios em 12 parcelas mensais. A
partir da próxima edição do Infocer, o Laboratório do Senai-RS
contará com uma coluna, trazendo novidades, assim como dicas
e informações sobre o PSQ.

Instituto tecnológico realiza amostras para o setor
“O ITT Performance é o único instituto no segmento da região
sul do Brasil que recria um ambiente multidisciplinar para crescer
com o mercado”, afirma a analista de Projetos, Fernanda Pacheco.
Mais informações pelo telefone (51) 3590-8887.
Divulgação/ITT Performance

O

Instituto Tecnológico de Desempenho e Construção Civil
(ITT Performance – Complexo Tecnológico) da Unisinos, em
São Leopoldo, é mais uma opção para a realização de amostras
de sistemas construtivos. A estrutura, em operação desde outubro
de 2013, conta com seis laboratórios para a realização de ensaios
que se dividem em: estanqueidade, acústica e desempenho térmico,
durabilidade, resistência e reação ao fogo. Este último tipo de teste
tem por objetivo avaliar os sistemas em relação às exigências da
Norma de Desempenho de Segurança no uso e operação, relacionando-se à prevenção e proteção contra incêndios. As análises
projetam e qualificam materiais que dificultam a propagação das
chamas e da fumaça, avaliando as selagens corta-fogo em prumadas elétricas, hidráulicas e tubulações de materiais poliméricos.

VOCÊ SABIA?

MEMÓRIA

monumento é relíquia

O

O inventor de Arroio do Meio

photoAtlas/Everystockphoto

Taj Mahal é um monumento criado por ordem do imperador mongol Shah
Jahan, em homenagem à sua
amada esposa, Aryumand Banu
Begam, que faleceu dando à luz o
seu 14º filho. Devido à adoração
por Aryumand, passou a chamá-la de Mumtaz Mahal, ou seja,
“a eleita do palácio”.
O monumento, feito entre 1.632 e 1.653, em Agra, na Índia,
foi erguido com a força de 20 mil homens, com tijolos cerâmicos
de 18 x 12 x 2,5 cm. Revestido de mármore e pedras semipreciosas, como a safira, a turmalina e o lápis-lazúli, é conhecido como
a construção do amor, pois resistiu a inundações, tempestades e
guerras. Foi considerado uma das sete maravilhas do mundo, em
uma celebração em Lisboa, no dia 7 de julho de 2007.

N

o final de 1970, o empresário Selmiro Theves, de Arroio do Meio, criou um secador de tijolos que gerou
economia de lenha para a cerâmica da família. Conforme
o filho, Wanderley Theves, a invenção foi feita a partir da
adaptação de um secador de roupas que tirava calor de um
forno, que já estava queimado. “O calor era aprisionado e
passava por exaustores que os injetava no forno”, explica o
proprietário da Cerâmica Theves.
Selmiro foi um dos precursores do setor na região, montando a Selmiro Theves Olaria, em fevereiro de 1974 – atualmente,
Cerâmica Theves. “Ele era um sujeito à frente do seu tempo,
criando maquinários, apetrechos e ferramentas para facilitar o
trabalho e ainda passava as suas invenções para os outros pelo
prazer de vê-las funcionando”, resgata Wanderley, acrescentando que era comum receberem pessoas de diversas regiões
do Estado para conhecer e copiar as criações do pai.
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AÇÕES PARA O SETOR

Governo anuncia ações e constrói
alternativas para cerâmicas e olarias
Caco Argemi/Divulgação Palácio Piratini

A

série de reuniões com o
governador Tarso Genro já está dando os primeiros
resultados. No dia 3 de junho,
empresários, lideranças e representantes do Sindicer/RS
tiveram o anúncio de medidas
em prol do setor. O almoço
com o governador Tarso Genro
ocorreu no Galpão Crioulo, em
Porto Alegre, seguido de novos
encontros para a verificação das
propostas junto ao Conselho de
Desenvolvimento Econômico e
Social (CDES-RS), conhecido
como Conselhão.
O pontapé das ações foi
dado por Tarso, que estabeleceu algumas alternativas para
o desenvolvimento do setor: estudos para a isenção de ICMS,
agilidade nas licenças ambientais, maior fiscalização na fronteira com Santa Catarina e quanto à metrologia e qualidade
de produtos, criação de linhas de crédito, formação de Arranjo
Produtivo Local (APL) do setor e a implementação de uma câmara
temática da indústria cerâmica. “Apresentamos um programa de
aproximação com o governo, para que possamos viabilizar um
retorno paulatinamente e fortalecer o setor”, afirmou o chefe
do executivo estadual.
Em retorno às reuniões, realizadas com o sindicato em 15 de
abril e 14 de maio deste ano, a secretária de Estado Extraordinária de Assessoramento Superior do Governador, Mari Perusso,
disse que todas as pautas apresentadas na carta aberta do setor,

no final de 2013, foram encaminhadas para análise de viabilidade das secretarias correspondentes. Também foi montado um
grupo de trabalho permanente com as instituições, lideranças e
entidades voltadas à cadeia produtiva cerâmica. “É a primeira
vez que o governo abre as portas para o setor. Só podemos
agradecer o que está sendo feito pela indústria cerâmica, que
é a mais antiga do Estado, e já foi muito esquecida”, ressaltou
o presidente do Sindicer/RS, Jorge Ritter.

Linhas de crédito e Atlas Geomineral
Ainda foram apresentadas novas linhas de crédito por meio
do Programa Gaúcho de Microcrédito e Agentes Financeiros do
Badesul e Banrisul. Outra sugestão do governo é a possibilidade
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de as unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha
Vida utilizarem matéria-prima do setor. O secretário de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, Mauro Knijnick, disse
que o setor também terá à disposição um Atlas Geomineral.
“Estamos à disposição para ouvir, aprender e tomar decisões.
Vamos fortalecer o setor oleiro e cerâmico a partir do Arranjo
Produtivo Local (APL).” A publicação será desenvolvida em
parceria com a Universidade de Caxias do Sul, a partir de um
projeto coordenado pelo professor Robson Cruz.
Para o presidente da Associação Nacional da Indústria Cerâmica (Anicer), Cesar Vergílio Oliveira Gonçalves, a iniciativa representa um grande avanço do setor no Estado. “As medidas vêm
ajudar no desenvolvimento e na modernização das cerâmicas e
olarias. O Encontro Nacional da Indústria Cerâmica Vermelha,
que realizaremos em Porto Alegre no ano que vem (16 a 18 de
setembro, na Fiergs), será uma boa oportunidade de o Estado
mostrar a sua vanguarda no setor”, observa o dirigente.
O empresário Cláudio Vogel Filho também se mostrou satisfeito com a reunião. “Viemos há três anos lutando por ações
que resolvam questões fiscais, de mineração e de concorrência.
Esperamos poder manter nossas fábricas e voltar a crescer com
os nossos produtos.” Já a prefeita de Cristal, Fábia Richter, diz
que a resposta às reivindicações do setor foi dada de forma muito
rápida. “É preciso ver se isso tudo dará certo e se as promessas
efetivamente vão se concretizar”, alerta.

Novas rodadas de debate com o Conselhão
Mais rigor na fiscalização dos cerca de 32 milhões de blocos
e telhas que entram mensalmente no Rio Grande do Sul, além
de incentivos para a criação e a modernização de indústrias
cerâmicas e oleiras, foram algumas reivindicações discutidas
pelo Sindicer/RS e integrantes do Conselhão. A nova rodada
de debates ocorreu no dia 2 de julho (foto acima), na sede da
entidade, em Porto Alegre, com a presença de representantes
do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro) e da Caixa Econômica Federal.

Stela Pastore/Divulgação Palácio Piratini

De acordo com o presidente do Sindicer-RS, os 65 milhões
de unidades cerâmicas produzidas no Estado são insuficientes
para atender o mercado. “Poderíamos fabricar mais se tivéssemos mais incentivo para as empresas locais”, garante. Uma das
resoluções ficou por conta do Inmetro, que pretende reforçar
as ações de fiscalização com apoio dos órgãos fazendários
gaúchos para controle dos produtos de baixa qualidade, vindos
de outros Estados. A Caixa Econômica Federal e o sindicato
organizarão rodadas de negócios para aproximar empresas
da construção civil e produtores, mostrando as vantagens e o
potencial cerâmico.
Nova reunião, na sede do Conselhão, foi realizada no dia
22 de julho. Na pauta foram abordadas a formação de uma
APL para o setor Oleiro-Cerâmico, inovações tecnológicas e a
criação do Atlas Geomineral do Rio Grande do Sul – projeto
que está sendo desenvolvido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Promoção do Investimento e a Universidade de
Caxias do Sul. “Estamos avançando nas propostas. Isso tudo é
muito bom, pois assim somos vistos pelo governo”, afirma Jorge
Ritter. O próximo encontro está previsto para 6 de agosto, com
a Fepam. Outra reunião será realizada no dia 20 de agosto,
para a apresentação da equipe técnica do Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), de novas alternativas
de financiamentos para o setor.

NOVIDADES
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Presidente do Sindicer/RS integra a diretoria da Fiergs
nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Sul (Fiergs) tem como integrante o presidente do
Sindicer/RS, Jorge Romeu Ritter. A cerimônia de posse da gestão
2014-2017 da Fiergs e do Centro das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Sul (Ciergs) aconteceu em 18 de julho, no Teatro do Sesi,
em Porto Alegre. O evento contou com a presença da presidente da
República, Dilma Rousseff, do governador Tarso Genro e do prefeito
da capital gaúcha, José Fortunati. A gestão será comandada por
Heitor José Müller, reeleito em 20 de maio, durante assembleia na
sede das entidades.
A solenidade teve a apresentação de um
grupo de dança de rua do Sesi-RS e a execução do hino nacional pelo músico Renato
Borghetti, com o seu grupo do projeto social
Fábrica de Gaiteiros. Müller salientou que
as empresas precisam de um ambiente mais
positivo, pois há muita burocracia, principalmente na instalação de equipamentos.

Segundo o empresário, as empresas precisam ser mais competitivas. “No Brasil os impostos são cobrados na indústria. Com
isso, o nosso produto chega mais caro no mercado”, afirmou
ele, esperando ter mais investimentos em educação.
Em seu discurso, Dilma disse que o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) é a base da
formação de técnicos no Brasil e que 8 milhões de brasileiros
serão capacitados neste ano. Atualmente, o Ciergs conta com
mais de 2 mil associados, e a Fiergs, 115 sindicatos filiados.
Dudu Leal/Divulgação Fiergs

A

17ª Construsul sinaliza inovações no setor de construção

C

Marcelo Matusiak/Divulgação PlayPress

onsiderada uma das maiores feiras do Brasil e da América
Latina, a 17ª Construsul – Feira Internacional da Construção acontece nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo,
de 6 a 9 de agosto. As inscrições podem ser feitas durante todo
o período do evento, com cadastramento antecipado na internet

para evitar filas. Para realizar o cadastro online é preciso inscrever
o CPF pelo endereço www.feiraconstrusul.com.br.
O evento tem exposições das maiores indústrias do Brasil,
e recebe em média 78 mil visitantes de diversas áreas, como
construtores, engenheiros, lojistas, órgãos do governo, imprensa,
entre outros. A proposta deste ano é analisar o desenvolvimento
do setor com palestras e seminários sobre segurança no trabalho,
meio ambiente e qualidade de vida. Nos quatro dias de feira, a
Construsul espera movimentar mais de R$ 600 milhões em negócios, com 572 empresas apresentando lançamentos e inovações
tecnológicas. Simultaneamente, também acontecerá a 9ª Feira de
Máquinas e Equipamentos para Construção (ExpoMáquinas), que
trará novos equipamentos para obras de infraestrutura e neste ano
pretende faturar R$ 45 milhões.
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empresa associada

Escreva para contato@sindicerrs.org.br para ter
sua história contada nesta seção.

Arquivo pessoal

Paixão que inspira gerações

O

larias e cerâmicas fazem parte da história da família
Alves. Seguindo a tradição familiar, Delmo Silveira Alves
fundou a Cerâmica Delmo em 1978, em Canoas. Inicialmente, sua
vontade era a construção de uma serraria, mas João Francisco Alves
o fez mudar de ideia. Seu primo trabalhava na Cerâmica Alves de
Esteio e, ao saber do possível negócio, o aconselhou a investir na
área oleira, principalmente na venda de tijolos. Não bastou muito
para que Delmo fosse atrás.
No começo não foi fácil. João emprestou um motor movido a
óleo diesel para o primo poder começar seu negócio. Iniciou com
um empregado, uma carreta de rodas e buracos no chão para a
construção do galpão. Inicialmente, era preciso pegar água no
açude para molhar o barro na composição de materiais. Depois
Delmo conseguiu comprar a rede elétrica, com 10 km de extensão.
“A primeira vez que ele conseguiu vender tijolos foi um grande orgulho para a família”, recorda Gislaine. Foram aproximadamente
100 mil peças para a empresa Trafo, uma venda imensa para o tamanho da olaria, na época. Em novembro de 1985, Gislaine Alves
do Nascimento (filha de Delmo) casou com o primeiro empregado

da firma, Jair do Nascimento. Nesse mesmo ano, ela começou a
ajudar o pai no escritório, e até hoje Jair trabalha na produção da
cerâmica. Após a perda do pai, em 2009, ela e a irmã Andreia
Antônia Alves se tornaram proprietárias da empresa. O marido
de Andreia, Juarez Arlindo da Silva, trabalha como motorista de
caminhão na empresa.
A paixão pela olaria inspira também as novas gerações. Gleisson Alves do Nascimento, filho de Gislaine, tem 25 anos e ajuda
a mãe no escritório desde 2009. Júlia, a caçula de Andreia, com
10 anos já adora a olaria, e a impressão é de que ela quer seguir
os passos da mãe. Com o crescimento da cerâmica e a compra
de equipamentos, o número de funcionários diminuiu. Hoje eles
trabalham com 15 empregados, nem todos da mesma família, mas
unidos pela busca constante da satisfação dos clientes.
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