anicer incentiva o
desenvolvimento
da indústria

P

romovendo o desenvolvimento das indústrias
de cerâmica vermelha, a Anicer, em parceria
com o Sebrae Nacional, criou o programa
Cerâmica Sustentável é + Vida. A iniciativa
beneficiará 600 empresas em todo o país, por
meio da criação e consolidação de ações sustentáveis,
para maior capacitação da mão de obra e aumento
da competitividade. Entre as ações estendidas às cerâmicas gaúchas estão a implantação de gestão empresarial, promoção da inovação tecnológica, eficiência
energética e licenciamento ambiental, que permita a
incorporação e o tratamento de resíduos sólidos nos
processos produtivos. A novidade foi apresentada aos
empresários, no estande da Anicer, durante a Feicon
Batimat. A 19ª edição do Salão Internacional da Cons-

Programa lançado na Feicon, em parceria
com o Sebrae, beneficiará 600 empresas do
setor de cerâmica vermelha
trução ocorreu de 12 a 16 de março, no Pavilhão de
Exposições do Anhembi, em São Paulo.
Para o presidente da Anicer, Luis Lima, o lançamento
deste novo programa ampliará as expectativas dos micro
e pequenos produtores do setor. O Cerâmica Sustentável
é + Vida servirá de apoio à qualificação dos produtos
do setor nos Programas Setoriais da Qualidade (PSQ),
do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
no Habitat (PBQP-H), do governo federal.

Vantagens do programa
Software de gestão para eficiência energética:
desenvolvimento de um módulo de registro dos consumos e monitorização.
Inovação tecnológica: estruturação do layout da
fábrica para análise da estrutura, com proposta de
alterações e melhorias, inclusive com a indicação dos
equipamentos adequados.
Eficiência energética: auditoria e consultoria por
meio dos parâmetros desenvolvidos em conjunto
com o CTCV.
Consultoria ambiental: análise da documentação
disponível ou não em cada empresa, com base na

Convênio
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Planigeo oferece projetos ambientais
às empresas ceramistas

legislação federal, estadual e municipal em vigor em
todas as regiões.
Incorporação e tratamento de resíduos sólidos, biomassas e geração de crédito de carbono: visitas de
especialistas às cerâmicas para traçar condições e oportunidades para a incorporação de resíduos industriais
no processo de fabricação de cerâmica vermelha.
Qualificação no PSQ/PBQP-H: treinamentos e cursos para implantação das ferramentas de controle de
processos e gestão da qualidade, para obtenção do
certificado de qualificação no PSQ/PBQP-H de blocos
e/ou telhas cerâmicas.

associada
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Cerâmica Bruxel: qualificação traz
incremento ao negócio de família

Fechamento autorizado – pode ser aberto pela ECT
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notícias
Nova diretoria da Anicer

editorial

O presidente do Sindicer-RS, Jorge Ritter, ocupa o cargo de 2º
vice-presidente, além de suplente do Conselho Fiscal da Anicer,
na gestão 2013-2016. Já o diretor do Sindicer-RS, Juan Roberto
Germano, é o diretor da área de Blocos e tijolos cerâmicos. A
posse da nova diretoria e conselhos da Anicer, presidida por
Cesar Virgílio Oliveira Gonçalves, ocorreu em 2 de abril, no
auditório da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro.

Olá, amigos! Chegamos a
mais um ano juntos. Após um
período de férias com boas
vendas, enfim retomamos as
atividades com a expectativa
de mantermos os excelentes
resultados alcançados em
2010 e 2011. Em função disso, a maioria dos
empresários do setor aumentou a sua produção,
em torno de 50% no ano passado. Por meio dos
diversos serviços oferecidos pelo Sindicer-RS,
esperamos auxiliar nossos associados na busca
e conquista de bons resultados.
No dia 11 de abril, apresentaremos à diretoria do sindicato os resultados do novo levantamento do potencial das empresas do setor de
telhas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Também concluímos a análise de amostragens
de 22 ensaios recolhidos em cerâmicas de diferentes regiões gaúchas. Posteriormente, a Anicer
visitará as empresas para passar orientações
de melhoria.
Estamos em tratativas com a secretaria estadual da Ciência, Inovação e Desenvolvimento
Tecnológico para viabilizar apoio logístico para
financiamentos com menores juros. Dessa forma,
as empresas do setor poderão modernizar seu maquinário, assim como o sistema de queima, além
de viabilizar ensaios laboratoriais que garantam
a qualidade dos produtos. Um grande abraço e
até a próxima edição!

Negociações para
convenção de trabalho

O Sindicer-RS informa que já estão em andamento as negociações
coletivas com o sindicato dos trabalhadores da categoria. Na
reunião, realizada em 22 de março, na sede do sindicato, foram
discutidas as convenções de trabalho referentes à data-base de
março, para Caxias do Sul e Farroupilha. Acompanhe as datasbase de cada região.
Data-base

Municípios

Maio

Alegrete, Bagé, Federação, Bento Gonçalves,
Caçapava do Sul, Canguçu, Canela, Carazinho,
Esteio, Gramado, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Rio
Pardo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santiago,
Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, São
Sebastião do Caí, Sapiranga, Taquari, Torres, Três
Passos, Vacaria, Venâncio Aires e Viamão

Julho
Novembro

Flores da Cunha
Porto Alegre

Financiamentos online

Os ceramistas têm à disposição uma nova ferramenta online
sobre financiamentos. Trata-se do Mais BNDES, voltado principalmente aos micro, pequenos e médios empresários. Para
entender as condições de crédito do banco, basta acessar o site
www.bndes.gov.br e identificar-se como pessoa jurídica. Após,
indicam-se a localização e a atividade do contratante.

Jorge Romeu Ritter
Presidente do Sindicer-RS
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Planigeo oferece soluções
ambientais aos empresários ceramistas
empresa Planigeo Meio Ambiente, de Porto Alegre, presta
diversos serviços aos empresários do ramo ceramista.
O convênio, firmado com o Sindicer-RS em 1998, oferece licenciamento ambiental junto à Fundação Estadual de Proteção
Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam) e licenciamento mineral, por meio do Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM). A parceria possibilita também a realização de relatórios
e planos para adquirir licenças ambientais prévias, de instalação
e de operação. Além disso, a Planigeo escreve relatórios anuais
e faz a renovação de documentos.
No que tange ao meio ambiente, conforme o geólogo e
sócio-diretor da empresa Vanderlei Padova, uma das soluções
disponibilizadas é o Plano de Recuperação de Área Degradada,
voltado às localidades que sofrem com a extração de argila. Outro
serviço é a consultoria de exploração mineral e legislação.
Entre as ações realizadas estão a formação de um lago e o
aproveitamento de um açude após extração mineral de argila, a
recuperação de taludes (inclinações) após processos erosivos e o
adensamento de mata ciliar com técnicas silviculturais.

Arquivo Pessoal

A

Área recuperada integrada ao meio ambiente

Convênio dá descontos
Empresas associadas ao Sindicer-RS possuem desconto mínimo de 50% do valor de mercado, estabelecido pela Associação
Profissional Sul-Brasileira de Geólogos (APSG). Interessados no
desenvolvimento de projetos sustentáveis podem entrar em contato
com a equipe técnica da Planigeo pelo telefone (51) 3337-4302
ou pelo e-mail planigeo@planigeo.com.br.

novos parceiros
Oito novas empresas associadas

O

ito novas cerâmicas passaram a desfrutar dos benefícios
oferecidos pelo Sindicer-RS, por meio de convênios e serviços em diversas áreas do setor. O grupo de empresas, localizadas
em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, iniciou a parceria com
a entidade nos primeiros meses de 2013. No ano passado, 43 cerâmicas passaram a integrar o quadro social do sindicato. Ao todo,
contabilizam-se 174 associadas.

Veja quem são os novos participantes
Cerâmica Andres, de Feliz
Cerâmica Orlandin, de Vale Real
Cerâmica Schneider, de São Sebastião do Caí
Olaria Dalberto, de Sobradinho
Leonardo André Scheeren, de Cruzeiro do Sul
Rodoviária Material de Construção Ltda. (Cerâmica De Carli), de
Palmeira das Missões
Tijolar Materiais de Construção, de São Leopoldo
Wanderley Theves, de Arroio do Meio

Artigo
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Novas determinações sobre estabilidade, acidente de
trabalho, gestante e contrato de experiência

A

partir de 28 de setembro de 2012, entraram em vigor as
alterações das súmulas do Tribunal Superior do Trabalho
(TST) de número 244 e 378. Elas representam o entendimento
da jurisprudência atual daquela corte superior quanto ao direito
à estabilidade provisória para os empregados que sofreram
acidente de trabalho ou passaram à condição de gestante no
curso dos contratos por prazo determinado.
Segue a nova redação dada ao inciso III, da súmula 244
do TST: – A empregada gestante tem direito à estabilidade
provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do ato das
disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de
admissão mediante contrato por tempo determinado”.
Súmula 378 do TST: III – O empregado submetido a contrato
de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória
de emprego, decorrente de acidente de trabalho, prevista no
art. 118 da lei nº 8.213/91”.
Desta forma, com a nova redação dada às súmulas acima transcritas, fica vedada a rescisão do contrato por prazo
determinado (experiência), mesmo em seu término, para os
empregados com estabilidade provisória decorrente de acidente
de trabalho ou em razão da condição de gestante.
Ressalta-se o fundamento de que mesmo nos casos dos
contratos a prazo determinado (como o de experiência, por
exemplo) prevalece a estabilidade. Ele está baseado na proteção do nascituro, estendendo-se a garantia mínima prevista
à gestante em defesa da natalidade. Esta interpretação foi

consolidada com a alteração da
súmula 244, inciso III do TST.
Já em relação ao acidente de
trabalho, a garantia de emprego
– mesmo nos contratos por tempo
determinado – se justifica sob o
fundamento do art. 118 da lei nº
8.213/91. Ele assegura por um ano
o emprego do trabalhador acidentado ou com doença profissional,
após o retorno da licença. Não
fixa restrições e distinções quanto à Guilherme Guimarães
Advogado Trabalhista
modalidade do contrato de trabalho
para o empregado obter a estabilidade acidentária. Esse entendimento também foi consolidado com a inclusão do item III, na
súmula 378 do TST.
Assim, considerando a atual jurisprudência do Tribunal Superior
do Trabalho, fica vedada a dispensa por término do contrato a
prazo determinado dos empregados detentores de estabilidade
provisória decorrente de acidente de trabalho ou decorrente da
condição de gestante. Agindo o empregador de forma diversa,
poderá ser obrigado judicialmente à reintegração ao emprego
do trabalhador afastado, com pagamento dos salários e demais
vantagens desde o ilegal afastamento. Ou, ainda, de forma alternativa, ser obrigado ao pagamento de forma indenizada dos
salários e demais vantagens do período da estabilidade.

em pauta
Inmetro regula fabricação
e comércio de telhas

O

Seminário debate NR-12

s empresários cerâmicos têm até 10 de janeiro de 2014 para
se adequarem às novas regras propostas pelo Inmetro para
a fabricação e importação de telhas. A portaria nº 5 do Regulamento
Técnico da Qualidade para Telhas Cerâmicas e Telhas de Concreto,
publicada no Diário Oficial da União, em 10 de janeiro deste ano,
estabelece as condições em que devem ser vendidos esses produtos
para execução de telhados de edificações.
Para comercialização de telhas novas, no mercado nacional,
o prazo também se estende até 10 de abril do ano que vem.
As peças devem trazer gravada a indicação quantitativa de
suas dimensões, além do nome que identifique o seu modelo.
O Inmetro e entidades vinculadas serão os responsáveis pela
fiscalização. As regras podem ser acessadas através do site
www.inmetro.gov.br/legislacao.

A

Anicer abriu, no dia 14 de março, a série de qualificações
sobre a Norma Regulatória 12 (NR-12). O 1º Seminário
Técnico sobre Segurança do Trabalho contou com a participação
de sindicatos, associações e cooperativas ligadas ao setor, além de
diretores e representantes da Confederação Nacional da Indústria,
Sesi e Senai. O evento, no Auditório da Escola Senai Ítalo Bologna,
em Itu (SP), possibilitou o debate sobre as formas de adequação
à NR-12, além dos riscos e prevenção a acidentes de trabalho
em máquinas e equipamentos na indústria de cerâmica vermelha.
Foram palestrantes Celso Haddad, diretor do Departamento de
Segurança e Saúde do Ministério de Trabalho e Emprego (MTE), e
José Luiz Barros, gerente de Segurança do Trabalho da Federação
das Indústrias do Rio de Janeiro. Outros cinco seminários sobre o
tema devem ocorrer ainda neste ano, em diferentes regiões do país,
inclusive no Rio Grande do Sul.
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A

Feira de Fornecedores para a Indústria Cerâmica e
Mineral (Expocer) chega à 5ª edição cheia de novidades. De 23 a 26 de maio, mais de 80 expositores mostrarão
seus produtos no Pavilhão de Eventos São Pedro, em Curitiba
(PR). O objetivo é proporcionar informações e troca de experiências, incentivando e promovendo a geração de negócios. Também haverá visitas técnicas a indústrias da região,
destacando as melhores práticas do setor. Outra novidade
é a área externa de equipamentos pesados, com exposição
de caminhões e máquinas de extração mineral. A Expocer
2013 é promovida pelo Sindicer Paraná. Mais informações
em www.montebelloeventos.com.br/expocer.

Divulgação/Montebello Eventos

Oportunidades de negócios na Expocer

Divulgação/Sul Eventos

16ª Construsul em Novo Hamburgo

O

s mais de 30 mil m² dos Pavilhões da Fenac,
em Novo Hamburgo, sediarão, de 31 de julho
a 3 de agosto, a 16ª Feira Internacional da Construção
(Construsul). O evento, apoiado pelo Sindicer-RS, busca
agregar diversos setores da construção, infraestrutura e
acabamento. A expectativa é de que 76 mil pessoas visitem o evento. O local possui espaços climatizados e de
fácil acesso, devendo contar em breve com uma estação
da Trensurb próxima ao complexo da feira. Confira a
programação em www.feiraconstrusul.com.br.

Analisados 22 ensaios cerâmicos

O

Laboratório de Cerâmica Nilo Bettanin, do Senai-RS,
encerrou a análise de amostragens de 22 ensaios
recolhidos a partir de outubro de 2012, nas regiões de Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Pelotas, Candelária, Lajeado,
Bento Gonçalves, Gravataí, Bom Princípio, São Pedro do Sul,
Campo Bom, Ipê e Viamão. Todos os resultados, referentes à
Ação de Combate à não conformidade, já foram enviados à

Anicer – gestora do Programa Setorial de Qualidade (PSQ).
Conforme o relatório final, apenas três empresas apresentaram
amostras em conformidade à NBR 15270-3 para verificação
dos parâmetros normativos. De acordo com o Núcleo de
Tecnologia em Cerâmica, do Senai-RJ, durante as coletas
realizadas nas revendas, foi constada a venda de produtos
oriundos de outros estados.

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

EMPRESA ASSOCIADA

R

enato e Arlindo Bruxel não imaginavam trabalhar no setor
cerâmico até meados de 1977. Na oportunidade proposta
por um empresário da cidade, eles viram a possibilidade de empreender no setor. Localizada em Arroio do Meio, a então Bruxel
& Meneghini – aberta em parceria com outros dois sócios – se
desfez em 1989, dando lugar à Cerâmica Bruxel. Com a ajuda de
funcionários qualificados, os dois irmãos aprenderam a gostar do
ramo ceramista. “Vejo a trajetória do meu pai (Renato) e do meu
tio (Arlindo), que não estão mais na empresa, como um grande
passo de perseverança”, orgulha-se Fernando Bruxel, que gerencia
o negócio ao lado do irmão e dois primos, filhos de Arlindo.
Até 2010, a empresa produzia apenas tijolos maciços. Atualmente, com a nova sede em Passo do Corvo – interior da cidade –,
também são fabricados blocos de vedação. O novo nicho ampliou
o mercado da Bruxel. “Na região, enfrentávamos forte concorrência. Com os blocos de vedação ganhamos novos clientes”, diz
Fernando, contando que a empresa conquistou clientes de longa
data. “Temos uns15 clientes fiéis há mais de 20 anos”, explica o
empresário, citando a importância de disponibilizar aos clientes um
produto de qualidade. “Oferecemos confiança na entrega e nunca
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Empreendedorismo em família
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deixamos faltar material aos que contam conosco, especialmente
em épocas de escassez no mercado.”
A chegada da nova geração da família ao empreendimento
trouxe também novos conhecimentos. “Desde pequenos somos
acostumados com o setor. Ao assumirmos o negócio, trouxemos
a experiência acadêmica”, conta Fernando, que é formado em
Administração de Empresas, com mestrado na área ambiental. Ele
conta com o respaldo do irmão, formado em Comércio Exterior, e
dos primos, que também fizeram cursos voltados à área cerâmica.
“Buscamos sempre a participação de todos nas decisões, com transparência nos processos.” O empresário planeja ter novos produtos,
ampliar o mercado e investir em novas tecnologias, para que, assim,
a terceira geração do clã possa dar continuidade ao negócio.
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