
Entrevista com o diretor da empresa Cursos Candeo, Eraldo Candeo Teixeira
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PÍoieto uisa pÍomoueÍ a
sustentahilidade em indústfias

O projeto foi desenvolvido

GE

é+Vida

para promover o setor
através do acesso a

práticas sustentáveis

Corn o objetvo de promover a susten-
tabildade nas mcro e pequenas ndústrÌas

de cerâTnica verme ha, por rneio de um con-

iunto de aÇÕes para implantaqão da gestão

emoresaral, promoÇão da novaÇão tecno-
lógica, eÍìc ênc a energét ca e licenciarnento
a-oie-la q,o pe'mita a inuo'poraçao e o
tratamento de resíduos sóldos nos proces

sos produtivos, a Assoc ação Nacona da
ndústra Cerâmica (Anicer) crou, em par-

ceria corn o Sebrae, o projeto Cerâmca
Sustentáve é mas Vida. O projeto atua na
promoção dê boas práticas de sustenÌab i-
dade no setor junto as |\,4PE fabricantes de

bocos, tijolos, telhas e demas elementos
em cerâmica verme ha do setor no país,

além de buscar desenvo ver e consolidar a

e'ecuçao oe açóes s-stenláve s pa'a -ào(
capacitaqão da rnão de obra e o aumento
da competitivìdade do segmento para sua
arnp iaÇão de mercado.

Segundo o gerente tócnico da An cer,

Bruno Borges Frasson, o proleto foi desen
vovido para promover o setor através do
dcasso a prátr,as su"te .ave s para o rna or

conhec mento tecnológico e eÍiciência dos
prouessos prco ..vos. òLas rp CaçOeS e-
funÇão da egsaÇão ambienta vgente que

avalia os lrnpactos ambienta s da produÇão

da cerâm ca vermelha e, consequentemen-
te, para melhoria da qua idade dos produtos

oferec dos no mercado,
O objeiivo é eevar a sustentab dade

nas mcTo e pequenas indústras de cerâ
mica vermelha por meio de um conjunto de
açÕes para implantaÇão da GesÌão Empre-

saria e Arnb enial e para a prornoÇão da no-

vaÇão tecnológìca, da eflc ência energótica
e do I cenciamenio amb ental que perrnita

a incorporaÇão e o tratamento de resíduos

sólidos nos processos produtivos, aém da
qJ.lil caÇâo oos proo-ros ce'a'nicos 'os
Programas Setorias da Qualidade (PSa) de
blocos e te has, pertencentes ao Programa

Bras leiro de Qualidade e Produtividade no

Habtat (PBQP-h), do Governo Federal.

O proleto é dividido em c nco módu-
os, No rnódulo de consulÌoria para nova
qão Tecno ógica pretende se atender '115

indústrias. Na consu toria para Ef!ciêncìa

Energética, 100. Na consu torla Arnbienta,
'120, Já nas consultoras para qualÍicação
nos PSQ/PBQP'H e incorporaÇão e trata-
mento de resíduos sól dos, b omassas e ge-

raÇão de créd to de carbono a rneta é a can-
qar 175 e 30 empresas, respêctivamente.
No total, a meta somando os c nco módulÒs

é atender 600 empresas em todo país.

@
Cerarnlca Süstenhvel
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. "O proleto tem duraÇão cle três.anos.
A reallzaÇáo das consultorias acontece de
forma contÍnua, com carga horária deflnldaoâ'" oda -rod i,o PoI ê.ân o'o. d on u,o a po d q .",,, . " ;o "o D_C o,Õ.._n
perÍodo de oito clias contínuos, in loco,
mais elaboraÇão de relatórlo com plano de
aÇões", explicou o gererte tócnlco da AnÌcer

fn,,ô d. ôrnorô d oL,ô doôr'.d-n o p,o
'ôiO ô . d O qr .OO tdlo O. . oO pd ,,O. A
empresa solicltou o móclulo cle consultoria
para QualificaÇão no pse/pBep-H no inÍclo
do mês de agosto de 2Oj3 ,,Com o pro_
grama, melhoramos aincla Ì-nais a quaiidacle
do nosso material e acjqujrimos um embudo
para melhorar a extrusão. A érn disso, refoÊ- d'ì]o I oS d Ooq r. .J. aàtd ên,.o nìo
oôr ,o dd. , o,md. dê q_d,,oddê Oo D.O.,
contou o sócio da enalpresa Leonârdo l\laÊ
tins Lara

C o.'o.- ^ Var,r s a oo,ê-,.o, om o p,o
rero e dô' rA o ero rop,O,^..odÊ
O'OCI,- ;O ô 'êr d. .On ê1d .OS O^ A ln Ên

Ção de receber o certificado do pSe. ,Nos-
ô "O. o A. .^ ô-ì O ^,Od]jd ê clôsca .o o,o êl ,Ê ê-n0,*,a osoo-

aqoo q .e , Onrlô ômO. O êI u O.Og,â_
mas de consultoria e suporte técnlco. Como

::^u 
- -," o cì-d',I d, .o. o o-oo_,o_ -o"òu ô ô rd, oô. ,o od .l o ^ os rô o,.en os

acleÌtro Ílrogramê 
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O proleto ,'Cerâmlca 

Sustentável é mais Vida, oferece cincomódulos de consultoria, podendo a empresa opÌar _ôn.ì aderir umou mais módulos de acordo corcon.,*on"pàiuin;õ*""ilJr:::'"ïffi;,ffi ::;:,iH:ïEnergétlca Consuttoria Ambiental, 
.óonsultorià il ;"*rcõ;:[ê,"rne ,o de lôs,oLo. o,do>. oo_a. a e oe? ao oe ^,poìode \ d'bo.ìo e LonsLtolo pd.d Oua,,r.. d\do no DsO pSOp ,_', Os1 .eorr'ìen'oo oo,d aoÕrrr âo p,oe.o .ao ô-n pd,tê subs.o roo, po,jS.:tr":'.o^,d 

^ni 
êr do^,ìoo âllc,,d L,-d oequônd, on.,dpanoooa emplesa contrêtânte

f//dàr,i

â*q Hf j"1 s^:."# - ^,, ", -,:'.!*roüE
Ligue pard 48, 3(X5-? A65 / t4ïl gg4S_OO4A
uu soítarte pelo e.mdiíj revistd@novd(er.(om.br

mË
fu @ movix.,ncb,

Entenda como funciona
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