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ENCONTRO NACIONAL
DA INDÚsTRIA DE cERÂMrcA VERMELHA

BEúM/PA-BRAsIL

A sua participação foi fundamental
para o sucesso do evento.

A Anicer agradece sua presença!
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GeÍaldo SavadorJunior
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Jomalisla Resmnsáml
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Ju lana Nunes
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iÉ}Cerârnica do RJ extrai a argila
e já recupera área degradada

EI{TREUISIA
&lNoÍma de Desempenho
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ApaÍtamentos d3

tiiolog reÌmelllos Í0
centÌo de londles Carta ao CeÍamista

O Encontro Naconal da lndÚstra de Cerâ

mìca Vemeha chegou à sua 43u edição neste

ano O ev-onto, maior do setor na Amérca Lat na

e um dos rnalores clo n-ìundo ocon'eu de 30 de

julho a 1o c1e agosto, na c dade Belém, no Pará

Durante os tês d as Íoram seis clínicas tecnolÓ

gicas, dos fóruns e quetro tninicursos gratujtos

Toclos ministrados por renoÍnados palestrantes

do Bras , Espanha Porluga e Áusiria. O Encon

tro ainda contou corn a 17u Expoan cer, Íelra que

reun u cerca de ôO rnarcas de váias naconali

cìades para apresentarem as ú tiÌ-aras novidades

em tecnolog a e serviÇos no mercado

Também Íizeram pade da progran'ìaÇão do

evento cleste ano o Prêmio Jovem Ceramistaj

Encontros clo Sesi, Sena e S'^brae; Prêmio

João'cle BalÍo que prestgia personaldades e

eÌTrpresas que rnais se destacaralÍr ao Longo

cìoarono ôo ê (:rd err a o c^'á'o
Ven-nelha, em lnhangap, e Barrelra em São lV'
guel do Guamá

Aém das prìncipas nforn-ìaÇÕes sobre o 43o

Encontro Nacona, conÍ ra anda nesta ediçào

un'ìa matér a especalsollre a Íabricante de equi

pamerìÌos Natreb. A en'ìpresa completa 40 anos

no mês de agosto e conta a part r da página

28 sua trEetória e como se tonìou ao orgo dos

anos uTnas das maores fallrcantes de equipa

mentos para cerârn ca vermelha no Bras .

Conf ra também apadìrda págna32, oira
baLho ern prol do meo ambefte realzado pea

cerâmca Santa zabe. A ernpresa Íaz a exlra-

Ção da arg a e segu cla já recupera a área de

g aodclo. Olaoa ooôô'rd aoôre oôrd ;o
ao rnesTno ternpo é feÌo pela cerâmica desde

2OO4 e beneÍicia em tomo de 30 ernpresas do

setor no Estado do Flo de Janelro

Leia tambén-ì na edição deste mês o traba'

lho clìferenciado cìa cerâm ca Cemopar' no AtÍra

zonas. Com o intulto de decorar as residênclas

clos moradores que padlclpam do Festva Fo-

clórco de Parntins, ÍesÌa que sustenta a d sputa

entre os bos Garantido e Caprichoso a em-

presa desenvolveu uÌ-na inha de cobogós que

traz o sín'ìboo do bo Íavorto de cada torcedor'

Aproveìte a leìtural
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Hangar - ConvençÕes e

NAClOnr."
DAINDU5ÌRIADE VERMTLHA

EM/

Evento ocorreLt no

Encontro Nacional
zaÇÕes nten'ìac ona s e consumidores, Durante

os três dias, o evento recebeu 1 .17ô vstantes

e participantes, Além do Brasil, prestlgiaratn o

evento pessoas da Argentina, Chile, Coômbia,

Espanha, N/léx co, Peru, Poatugal, Paraguai,

FranÇa, ltála e Grácia.

Ató o d a 1" o evento contou corn s-^s clí'ìi-

cas tecnoógcas, dois Íóruns e quatro rninicur-

sos gratuitos. Todos ministrados por renorna-

dos palestrantes do Brasil, Espanha Poitugal

e Áustna. Fntre os prncipas ten'ras abordados

foraÌÍì automaÇão, norma de desempenho, nor

mas Ìécncas e novos produtos, ef cêncla ener
gética e Ì-íìeio arnblente. O Encontro Naciona

ainda contou cor.r a 17u Exposição de ÌVáqui

nas, Equ paÌ-.rentos AutoÌnotjvos, Serviços e

Insumos para a lndústria Cerâmica (Expoan cer)

uo laclà pArA O Lô o' põ .OOA A-^' a La'ira. A

fera reuniu expositores nacionas e inteÌÍìac o
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Foto: Rafael Araújo / Anicer
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Feiras da Amazônia de
30 de julho a 10 de agosto

A Assoc ação Nacona da lndústria Cerâm

ca (An cer) promoveu de 30 de iu ho a 'l' de

agosto o 43'Encontro Naconal da lndústra

de Cerâmlca Verrnelha. Considerado um dos

Ì nas irnportantes eventos do setor, o encontro

ocorTeu no Hangar - ConvençÕes e F-e ras da

Amazônla, na cidade Belérn, no Pará. O objetivo

[o. p omove' o debale o rô ôrorôsd'o', < in

cl catos, assoc açÕes, pesquisadores, fornece-

dores, nstituiÇÕes públicas e prvadas, organ

AgostoN ovace r . Ano 5 . . Ed içâo s2



nais que apresentaram as út Ìnas novidades em
tecnologa e servços no mercado

Aóm dsso, a prograr.raÇão contou com
vlsltas técncas às cerâm cas Venne ha em
nhangap, e Barre ra, em São \/lguel do Gua
má Ìrìaugurada em agosto de 1998, a Cerâml

ca Vermelha abastece o Fstado do Pará com
blocos de vedaÇão de ses e oito Íuros, ll ocos
estruturals meio bloco, tjoos maciÇos, eemen-
tos para lajes, canaetas e tehas coonias. Já a
Baneira, fundada em '1 " de setembro de 1992,

é reÍerênc a na ÍabrcaÇão de tehas, ocupando
uÌna posição de destaque na economa ocal
por ser a ernpresa que maÌs gera postos de
'?balfìo ('00 ^olabo adoes), co- os maiores

nvest menÌos ern tecnoogÌa,
lntegrada com a programaÇão do evento,

houve anda o anÇamento do proleto de coo
pe d\ áo .e'Ì'd. o al do ?ode oêro-ame icd'ìa

de Desenvolvimento Sustentáve da lndústra

Cerâmica. O anÇarnento fo rea izado durante

a abedura do 43o Encontro Naciona, Fnancla-

do peo Programa llero'americano de Ciênca
e Tecnolog a paÍa o Desenvo v mento (CYTED) 

,

sob a coordenação do Centro Tecno óg co da
Espanha (Atem n), o objetivo do prgeto é trans
^ iti' do seÌo da rd-s'ìa de ce a-nica verme-

ha conhecimentos centifcos e tecnológicos A
rede ainda promoverá a integraÇão entre univer

sdades, centro de pesquisas e ernpr-osas, reu

r do ( dln e .e 6 en.dades de 1o/e pdrse. .

Durante a solenidade de abearura do evento

deste ano, também foram entregues os ced-
Ícados do Programa SetorÌal de Qualidade
(PSQ) para as empresas que se adequaram

as roírac .ec'ì^as Na ^êrnd orasiào, o<

visitantes do Encontro Naciona conheceTaTn

os vencedores do Prêmo Jovem ceram sta

2014 nas categoras Universitáro e Técnco. O
prmero lugar entre os trabalhos un verstáros
fo para o auno do Centro Unversitáro BanÌga

Verde (Unibave) Fábo Bosso, Ee é o autor do
d-Lqo Obte \;o d. ur Lo^ poòLo Lerd^ri d-
poLímero para a produÇão de telhas cerâm cas

corn a e rn naÇão da etapa de queirna", o se
gundo lugar na categorÌa Íoi para o art go 'Apro-

veitaÌnento de res'duo da etapa de apidação

de vidro em cerâmica verme ha", da estudanie

da Universidade Estadual do Node F-lurn nense

(Uen0 Juliana SimÕes.

Ê quem evou o prêm o de pr n'ìeiro ugar en-

tre os Ìrabahos dos cursos tócnicos fo o estu-

dante do Sena lvlaro Amato Eduardo dos San-

tos, com o al,r go "Seu tloo está manchado?
Conheça a nfuência do cimento sobre a forma

ção da eforescência". Os prlmeros lugares de
cada categora ganharam urn tablet, padicipa-

Ção gratuita no 43" Encontro Naciona, apresen

taÇão ern pôster durante o evento, troÍéu PJC
publcaÇão do proleto na Fevsta da Anicer, kt
Anicer- brndes nstituconais, kt técnico livros

de pesqu sa reacionados à Indústrja da Cerâmi-

ca Verrnelha e RS 1 rni reais

Tarnbérn fzeram parte da prograÌ naÇão do
evento encontros do Ses, Senai e Sebrae; e
Prêmio João de-Barro, que prestgia persona

dades e empresas que mais se destacaram

ao ongo do ano no setoT. Neste ano, os ven

cedores íoram l\lecân ca BonÍant , na categora
F-of-ìecedorl José Joaquim Gomes da Costa
(Paui), na categoria Persona dade CGM Ce
râmca Gomes de \,/latos (Ceara), na categoria

Cerâm ca; Sena \lario Amato (São Pauo), na

categoria Insutuição; Cerâm ca City, pela nova

categoria AÇão Sustentáve I e CNI/ Sesi/ Senai,

na categora N/le hor Estande,

O troféu para prem ação João de BalÍo

desÌe ar]o fo confeccìonado pela arlista plástica

gaúcha AneÌise Bredow O atelê da adesã, que
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tem o seLr traba ho espa hado pe o Bi.as fca o
calzado no l\i]on-o Fcuter uma pequefa cdade
ra Serra Gaúcha, no Bio Grârìde do Su

A entrega do prên'ì o pâra o gârìhador de
cada categora lo letâ durante a ïestâ de erl

cerramefto do evenio rea zada no da 2 de
agoslo A note oürÌou com ceraÌr sÌas do Pará

e deÌnêì s estados paía uÌ-r'r Ì-aroÌr'rento de conlra
IenTaçãa e homenagens Ao lna da Íesla, a
cartora paraense Gaby Amarantos ïez o púb co
danqar ao son.ì de h ts de seu própro repeftório,

cono'Xrley" e 'Ex rary ove', sucessos de dver
sos rtrnos brasile ros, como san.ìba, serlane]o e
l\lPB, alem de apresentar o carirnbó, uma dan

Ça tÍpica do Pará

Em 2015 Blo Grafde do Su será o esLado

que sed ará o 44o EncÕntro NaoÌora da ndús

tia de Cerârnica Venrelha. O everto va ser

rea zado na cÌdade de Po(o Aegre.
Foto: Jorge Espindola / Revista Tempo Cerâmico

NovaCer. Ano 5 . A 9 osto r E d ição 52



Palestras destacam produçã0,
sustentahilidade e inou ação

Além dele, Ì-].l nìstraram paestra no pri

rÌ-ìe ro dia os consu tores tócnicos da Ani

ier, Vagner Ollve ra e \,/lax Pva. Ees faa-
ram sobre a mpoftância da qua dade das
n.ìatér as pr rnas e as mehoias na produ-

5êo â-rdros da 'olaÇèo 'ec ologicê, .o-1
o tema "Vle hore o seu produto, ot mizando
matérlas-pr mas e processos produtvos".
A dupa de consultores tarnbém anaisou
custo benefÍc o, irnp antaÇão de controles
operacjonais e adequação de produtos,
conïorme as normas técn cas vigentes.

A -da ro p'i-n^ o o d ooi. nir o.
ïoram realizados, Os ternas abordados fo-
ram: "NR-12 Como atender à norma de
seguranÇa em máqLr nas e equ pamentos" e
"Licenciamento amlliental e gerenclamento
de resíduos" Os palestrartes foram o espe-
cia ista em seguranÇa do traba ho do Ses /
BJ, Marcus V nÍc us N,4auric o, e o engenhei-
ro e consulior do proleto Cerâmica Susten-
tável é + Vida, \loisés F-ernandes respecti
vâment-o.

O everìto também contou com a paes-
tra Vendasr invest mento técn co é urn bom
negoc o'. \,/l nistrada no segundo dìa do en
contro, os pa estrantes foram os ceram stas
Lus Lma (Cerâmica Arg bern BJ), Cons
tant no Frollini Neto (Cerâmica Cty - SP), Ri
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Rafael Araújo / Anicer

'Vle hora da eÍ ciência energética no pro

. es ,o de tdb' caq ao Fo nos "ìc , Ê o o-
COS nO O-SU*O dê er.rgè. ^dili o- ô.rô.
geticamente ativos Novos processos' Ío
o tema de uma das c ínicas nr nistradas no
pnmeiro d a do 43" Encontro Nac onal da n

dústr a de Cerârn ca Vermelha O pa estran
te foÌ o representante do Centro Tecnológ
co da Espanha (Atemin), Jorge Velasco. E e
abordou o uso de ad t vos at vos de energia
durante a queima cerâm ca e os aspectos
ambientais econÒrn cos e tecno ógicos dos
processos.
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vanl do Sarnuel Hardnian JunÌor (Cerâmica

Verme ha - PA) e Juan Cados Germano (Ce-
râmica Pauluzz - BS). Durante a palestra,
e es apresentaram questÕes como a produ

Ção de rnater ais diferenciados para atender
do demandd, oo -"ìê ado: a a .ua, do om
uma equlpe de vendas qua ficada e capacl-
tada para atender os diferentes públcos; e
a impol,râncÌa do conhec mento como forma
de me horar a fabricaÇão e competir com
igua dade,

Ae-n desra, le pdn^ od pogarro\ào
do segundo dla do evento a clÍn ca De
saflos e oportunidades dos produtos ce-
râmicos para a construÇão sustentável'. A
palestra Íoi rninlstrada por Roberto Díaz, do
Atern n/Espanha, e porVctor Francisco, do
Centro Tecnológico da Cerâm ca e do V dro

- C Cv 'Donuoalr. Eles aoo.d" an aspec
tos como o desafio de modern zar o setor
ao rnesmo tempo ern que se prornove o
desenvo v mento sustentável coÌn produtos
maÌs verdesl e cumpr raìento das normas de
desempenho e exigências do mercado.

Também no segundo dia Õs partlcipan
es do evênto co'ìtd-am com do> Tni' ( -l

sos gratu tos. Foram eles Desenvolvimento
de novos produtos frente às necessidades
do -^r .do , ,om o gêreí-ie de rovaçao
e des gn, do Centro Cerâmico do Brasil
(CCB), Vlarcos Serafim, e"BIocos cerâmi-
cos para avenaria estrutural e racionaliza-
da', com o assessor técnico da Anicer, An-
tôno P rnenta O da 31 anda contou com
o Íórum AutornaÇão no Brasl e na Europa
Como aurnentar a produtividade e melhorar
a qualidade dos produtos", m n strado por

Thomas U brich, da AssociaÇão Alemã de
Fabrcantes de Máqulnas e InstalaÇÕes ln
dustrals (VD\,4A), Este foi o primeiro Íórum
mÌn strado no evento.

O professor da UEBJ e engenheiro c-
vl, Davd Zee, Íoi o palestrante que abru
as ClÍn cas Tecno óg cas do terceiro d a do
43' Encontro Naconal. O tema abordado
foi "Transformando desaflos ambentas em
oportunidades". Zee Íalou sobre a mporlân-
ca da relaÇão homem-natureza e elencou
a5 or oois a-óês pd€ o co-pron òso
das ndústr as do setor com o rne o ambien
te, coÌ-no as imposiÇÕes ega s; a credibl -

dade perante a op n ão púb cat e a reduÇão

ou falta de matéria prirfa
Na sequência, o engenheiro austriaco,

SteÍan Renz rn n strou a pa estra "K lmabloc
Fedblo. rl^o\dçao ô ral !oaoe ^d Cerd-

rnica vermelha europe a". Ee expôs sobre o
desenvolvimento do setor na Europa Centra
e apresentou aiguns cases de sucesso aos
ceramistas brasl e ros,

Neste mesmo dia, foram realzados o
útmo mÌncurso do evento com o tema "A

ap icaÇão e o Ootencial das b onrassas na
produção de cerâmca", por Edvaldo \laa,
e o últirno Íórum sobre "lnteligênc a do su-
cesso", pe o Dr. Jô Furlan, módico, escrÌtor
e proÍessor.

t
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Expoanicq reúne celca de 60
maÍcas nacionais e intemacionais

Cerca de 60 marcas nacionas e inter
nacionais pafticrparam da 174 ExposiÇão
Internacional de \,4áqu nas, Equ parnenÌos,

Auton-ìotvos, Servlços e nsumos para a n

dústra da Cerâmica Vermelha (Expoanicer),
que ocorTeu durante o 43o Encontro Nacio
nal. Juntas, essas marcas mov mentaram
um total de R$ 23 m hÕes em negócios. A
expos Ção ocorreu de 30 de lu ho a 1" de
agosto, das 12 às 21 horas, no Hangar
Co Lro d^ ConvolÇoe" da A1a7a1a.

Uma das empresas expostoras foi a
Waker Quím ca, fabricante de s licone. O
gerente de vendas da Waker, Pedro Marani,
contou que a intenÇão da empresa alemã
na Íeira fo de mostrar os benefícios do uso
do õ i^onê os mdie.ia r , .rari .oo. pria

pdlcê^'e p^ -c^a.. ljoo. e pi"os qLe

possam ser expostos à água. "O si cone
atua como proteÇão contra a água e, por
-onseolel( A, oos Í. dlô r oc qJô a agLa
traz. O ceramista pode oÍerecer um produ

to com rnas qualidade, mais durab idade e
maior valor agregado para os seus clientes",
disse.

Também partic pou como expos tora
neste ano Sotreq/Somov, na linha amare a
Para o representante de vendas de máqui-
nas da empresa, Sayro Mendes, a Expoani
cer é uma ót rna oportun dade para melhorar
o víncu o com o públco avo. "Querernos ter
esse estreitamento corn o cliente, e lógÌco
íazer bons negóc os e apresentar novos
produtos"

A nov dade que a erarpresa trouxe para o
evento deste ano foi a Carregade ra 930k.
'A 930k é uma máqu na que fo ut Ìizada ate
2000, depois saiu do mercado e votou em
20 " a' d 'e e'ìc ais co- o uÍÌ a n dio'
caÇamlla, hoje e a é uma máqu na toda
e etrÔn ca corn transm ssão h drostática",
explicou.

Aém destas duas eTnpresas, participa-
rarn da exposiÇão deste ano a Alutat An-
Íamect An cert Artesananto Cidaj Banco da
Arnazôn aj Bergamo; Betiolt Boqcer; Bra-
serc: B:sc^ do Bras:Cano'as e regao
convent on & Visitors bureaut Cerârnlca N,4i

randa e R be roi Cerâmica vermelha; CNI/
SesÌ1 Cone as Ad pa; Crsda; Detarnaq; Dio
Vagens; Doce Pará; Dostec; Fi ere; Fye-
vert FFC ltzloldes; Fundacer; Gomes Pa né s
E étricos; lcon; FC; JCAI JT Indústria; Juruá
NaturaL da ArnazÒna; Kromaq; LippeLt Vlá
quinas N,4an; \,4ecân ca BonÍant I \,4S Souza;
Natrebi Pneucorle; Porlo Alegre Convention
& Vsitors Bureau; Protec; PSQ; RaÇa Má
quinast RG \,4aq; Rogeses ; Sabo mpianti;
Sace lrnpantil Samnas; Sebrae; Sndicer
São \,4igue do GuamíPAt Sindicer Tapa
jós; Sotreq/Somov; Souza e Souza; Ther

mo VlecânÌcai Tratomaq; Unrnac; Verdés;
Waker Química; Wb Equipamentos; e Zuceo
Equipamentos.[ts

;

!
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