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PARA OS EMPRESARIOS
CERAMICOS E OLEIROS

ruto de umo porcerio entre o Anicer e o Sebroe,

o proieÌo o Cerômico SusÍentóve/ é * Wdo Ìem o

ob;etivo de elevor o sustentqbìlidode nos micro e

pequenos indústrios de cerômico vermelho, forto-

lecendo o economio do selor, olém de melhoror o

quolidode dos produÌos oferecidos. A iniciotivo tem gerodo

bons resultodos pqro o empresoriodo goúcho do setor, como

demonsÌro o Cerômico Juocir Luiz Dris, do município de Feliz,

que conquislou o reduçõo do seu índice de perdos gerois,

possondo de l5% poro menos de lo/o.

De ocordo com o gerente técnico do Anicer, Bruno Frosson,

o proieto conio, otuolmente, com quose 200 empresos que jó

concluírom ou oindo estõo com consulÌorios em ondqmento.

"Temos Ìido um retorno muito posilivo poro os indÚstrios ce-

rômicos de Ìodo o Brosil", observo o engenheiro cerômico.

O Cerómico SusÍenióve/ é + Vido dispõe de cinco módulos

de consultorio: inovoçõo iecnológico, eficiêncio energélico,

consultorìo ombientol, ìncorporoçõo e Ìrotomento de resíduos

sólidos, biomossos e geroçõo de crédito de corbono, qlém do

quolificoçõo no Progromo Setoriol do Quolidode (PSa).

Poro Frosson, o subsídio disponibilizodo pelo Anicer e

pelo Sebroe tem conÌribuído muito poro o sucesso do proleto.

"Em olguns cosos, o recurso uhroposso B5o/o, o que é um

gronde incentivo poro os pequenos empresos porÌiciporem",

onoliso. A porcerio firmodo recentemente com o Sindicer/

RS possibiliÌo que os empresos que ió porticipom do Moni-

torqmento AmbienÌol - reolizqdo por mois de ì ó onos pelo

empreso Plonigeo - recebom consuhorios ombientois e porq

incorporoçõo de resíduos, "Jó contomos com um grupo de

1 0 ì empresos, e Ìodos receberõo visitos Ìécnicos otrovés do

proieÌo", destoco o gerente.

A Cerômico Kospory de Bom Princípio, é umo dos empre-

sos goúchos que oderirom receniemente òs consultorios e Ìem

demostrodo um retorno sotisfotório. O gerente de produçõo,

Douglos Kospory Dris, diz que o consultorio íoi olém do expec-

toÌivo: "ConÌroÌomos novomente o consultorio poro {evereiro

de 2015. Vomos investir em ìnovoçõo tecnológico".
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Cgrâmica Sustgntávgl se, que pode ser soliciÌodo orro-

é*Uida vésdoe-moildesenvolvimento@
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com o Assessorio Técnico e do Quolidode do Anicer.

O proieto Cerômico SusfenÍóve/ e tVìdo oferece

copocitoçõo e quolificoçõo poro o setor nos óreos

ombientol, de inovoçõo iecnológico, eficiêncio

energético e no Progromo Setoriol de Quolidode
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Cerâmica Agnes, de Santa Cruz do Sul, conta

com produção diversÍficada

@[;*,o1
Projeto Ceramista Empreendedor Gaúcho

busca capacitar o setor
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PROJETO REUNE EMPRESARIOS
EM SAO I.EOPOLDO

oi reolizodo, no dio 25 de Íevereiro, no Sebroe-RS Sõo

Leopoldo, o primeiro encontro do projeto Ceromistq
E mpreendedor Go úcho, u mo po rcerio Si ndicer/RS, Sebroe-RS

e Anicer. No ocosiõo, que reuniu 24 porticiponÌes (foÍo) - de

1 B empresos codosÌrodos -, foi volidodo o cronogromo, que

Iero 32 horos-oulo em cursos de diversos óreos empresoriois
(ve1o quodro oboixo) e ouÌros 89 horos em consulÌorios, que

ocontecerõo dentro dos empresos porticipontes. Os encontros

do grupo serõo reolizodos em um único dio do mês, sempre

òs terços-{eiros, dos 14h às 22h.
Poro o gestoro do Sebroe-RS nos regiões do Sinos, Coí e

Poronhono, Corolino Strock Rostirollo, o presenço mociço dos

empresórios, inclusive os de empresos de longe, poro oficiolizor
o início do proleto é um ótimo sinol. "Seró um grupo muiio bom,

os porticipontes se demonstrqrom muiio interessodos. Que o
gente consigo replicor o ideio poro outros regionois do Estodo,

poro efetivomente {orfqlecer o segmenio", comento. O gerenÌe

Ìécnico do Anicer Bruno Frosson conto que o obleiivo principol do

entidode voi olém de executor o consultorio poro o quoli{icoçoo

do PSQ: "Queremos que de foto este proieto íoço diferenço no

empreso, que elo conquiste certi{icodo de quolificoçõo e o porÌir

disto, mercodo. É ,r diferenciol poro elo".

Poro os porticiponles, os expectotivos Ìombém sõo gron-

des. "Hoie o informoçõo é tudo. Acredilo que esto iniciotivo

ojudoró o colocortudo nos trilhos", conto Dolmor Duorie, do

Olorio Andoro (Compo Bom). Porsuq vez, RoberÌo Fochinelto,

do Cerômico Arvorezinho (Arvorezinho), oíirmo que em suo

empreso hó umo corêncio de oções que esÍõo contemplo-
dos. "Sempre Íomos umo empreso muito fomìlior e de dois

onos poro có proticomente dobromos o produçõo. Temos
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que implonior olguns ponÌos o
porÌir do conhecimenlo destes

consultores. Sobemos que o

Anicer e o Sindicer/RS sempre

buscom novidodes poro trozer

ò cerômico do Rio Gronde do

Sul. A expecÌotivo é gronde."
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TABELA DE SERVTçOS 2015
Por meio do convênio com o Sebroe-RS e o Rede

Metrológico RS, empresos com foturomento onuol

de oÍé R$ 3,ó milhões poderõo solicitqr o reolizoçõo

de ensoios em seus produtos iunto oo loborotório do

Núcleo de Cerômico Vermelho do Senoi-RS, QUe se

mudou poro Porio Alegre. Hó um desconto de B0%

pelo uÌilizoçõo do bônus Metrologio poro micro e

pequeno empreso de oté R$ 3,5 mil por ono.

O progromo Sebrqeiec permite o melhorio de
processos e produtos, ossim como o introduçõo de

inovoções nos empresos e/ consequentemente, no
mercodo. A porcerio do loborqÌório com o Sebroe-RS

possibìlito que cerômicos e olorios com Íoiurqmenio
onuql de oté R$ 3,ó milhões possom solicitor oté

duos consulÌorios. O desconÌo subsidiodo chego o

B0% no modolidode bósico (compreende design,
produtividode, q uolidode, inovoçõo, sustentobilidode

e tecnologio do informoçõo), de oté seis meses, com

investimenlo de oté R$ l5 mil por ono. Nos dois

cosos é necessório se codosiror pelo telefone 0800
570 0800 ou no bolcõo Sebroe-RS do seu município.

Mois informoções pelo e- moil luiz. bosi@senol rs.org.

br ou pelo telefone (51) 3366-2663.

REDUÇAO DO |CMS EM PRODUTOS
CERAMICOS VA ATÉ MAO
aì Conselho Nocionolde Político Fozendório (Confoz) pror-

\-/ rogou o1é 3l de moio o reduçõo dq bose de cólculo do

ICMS em 7% poro Ìelhos e tilolos cerômicos. A decisõo foi tomodo

no22l" reuniõo Ordinório do Confoz, reolizodo em Brosílio, em ì 7

de dezembro, duronfe o discussõo do convênio ICMS 191 . Os be-

nefícios fiscois oprovodos obrongem tombém iijoleiros (peços ocos

poro lelos e povimentos) e Ìopo-vigos (complemenÌos de tiioleiro). A

medido vigoro desde ì 993, no ocosiõo do 70o reuniõo ordinório

do Con{oz, em Solvodor, pelo convênio ICMS 50/93. A úlÌimo

roti{icoçõo nocionol ocorreu em 30 de dezembro de 20.ì3.
De ocordo com o primeiro clóusuls do convênio, o Rio Gronde

do Sul é um dos l4 estodos brosileiros, olém do Distrito Federol,

que eslõo ouÌorizodos o reduzir em oté 24,44o/o o bose de cólculo

do ICMS nos soídos inlernos de produtos cerômicos nõo esmoltodos

nem viÌrificodos, como Ìelhos, lijolos cerômicos, tijoleiros e topo-

vÌgos. No Estodo, o ICMS em tiiolos é isento desde 2005.
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PALESTRAS PROMOVEM
MELHORIAS AS CERAMICAS GAUCHAS
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cerio com o Sindicer/RS, reolizou duos edições

grotuitos do polestro Desofios e oportunidodes dq

indúsfrio cerômico vermelhq. As otividodes forom

ministrodos pelos Ìécnicos do Anicer, Vogner Oli-
veiro e Fóbio Cruz. A primeiro delos ocorreu em

22 de oulubro, no resÌouronte Di Vorioni, em Sõo

Sebostiõo do Cqí, e reuniu 43 porticipontes. Jó o

segundo contou com26 pessoos e foi reolizodo no

dìo seguinle, no Associoçõo Comerciol, lndusiriol

e Serviços de Arroio do Meio (Acisom).

Temos centrois como o eficiêncio energéÌico,

segundo Oliveiro, esÌõo relocìonodos oo proieto

Cerômico Susienfóve/ e * Vido. "Foi reolizodo

umo leituro do oproveiiomento térmico dos empresos/ opon-
iondo onde os ceromistos estovom perdendo e como podem

oproveitor melhor o energÌo que produzem." O técnico enfo-
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tizou oindq que o desenvolvimenÌo e o preporoçõo de mossos

podem lrozer preiuízos finonceiros òs cerômicos. "Evitor perdos

duronte o eloboroçõo e se odequor o um processo de produçõo

que nõo tenho desperdício é fundomentol poro que os

empresos cresçom", onoliso.

"Com o polesÌro, os regros do portorio 558/l 3 fico-
rom cloros", coniou o qdministrodor do cerômico Roboioli

e Compognoni, de Arroio do Meio, Junior Compognoni.
Jó o gerente de produçõo do cerômico Juocir Luis Dris,

de Sõo Sebqstiõo do Coí, Cristion Kospory, ressoltou que

"os normos exisÌem e devem ser cumpridos".
José Morino Kospory do Cerômicq Kospory de Bom

Princípio, e Corlos KÌch, do Cerômico Kich, de Cruzeiro

do Sul, {orom os gonhodores do sorteio de possoportes

poro o 44" Encontro Nocionol do lndústriq de Cerômico

Vermelho, que ocorreró de I ó o I B de setembro de201 5,

no Fiergs, em Porto Alegre.
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HOS E MOLDURAS

Pemas com
sistema de

chavetas,
ÍaciÌÌdade no

manusero

eerboquilhas.com.br
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PROJETO ESTIMULA O EMPREENDEDORISMO GAUCHO
D oro o{erecer ossessorio técnico ò indústrio de cerômico

I uer.elho, o Sindicer/RS, em porcerio com o Anicer e o
Sebroe-RS, criorom o projeto CerqmisÍo Empreendedor Goúcho.

A proposto seró opresentodo oos empresórios no dio 20 de

novembro, òs 1 t horos, duronte polestro de sensibilizoçõo no

Restouronie Di Vorioni, em Sõo Sebostiõo do Coí (Rodovio RS

-122 km, 13.505).

Segundo o gesÌoro do Sebroe-RS no regiõo do Sinos, Coí

e Porqnhono, Corolino Strock Roslirollo, o ob;etivo do proieto

é quolificor o gestõo empresoriol e melhoror o produtividode

otrovés de copocitoçóes e consultorios. Elo en{otizo que "in-

centivor o desenvolvimento dos micro e pequenos indústrios do

segmenÌo do cerômico vermelho" é um dos pontos principois

do inicioÍivo.

Ao todo serõol2l horos de copocitoçõo, entre ossessorios

técnicos e consultorios nos óreos finonceiro, de recursos humq-

nos e de quolidode. As otividodes serõo reolizodos de {evereiro

o dezembro de 20,]5. EnÌre os conteúdos obordodos, estõo o

formoçõo de preço, o seguronço do trqbolho em móquinos - o

portir do NR-l2 - e o ploneiomento {inonceiro.

Além disso, esÍõo previstos um workshop poro o gesÌõo de

pessoos, consultorios gerenciois e o quolificoçõo no Progromo

Setoriol do Quolidode, do Progromo Brosileiro do Quolidode e

ProduÌividode do Hobitot. "Esse proieto é inédilo no Rio Gronde

do Sul poro o segmento cerômico e oleiro", goronte. Conforme

o gestoro, o Sebroe-RS subsidioró B0% do vqlor do proieto, e o

conÌropor'Ìido mensol dos empresos seró de l0 porcelos de R$

2ó0. Mois informoções pelo iele{one (51) 3347-8755 ou no

e-moil otendimenÌo@sindicerrs.org.br.
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NOVOS ASSOCIADOS GANHAM ENSAIO GRATUITO

^ 

Loborotório de Ensoios do Núcleo de Cerômico Vermelho

\-l/ do Senoi Nilo Bettonin oferece poro novos ossociodos

oo Sindicer/RS, o porlir de ioneiro de 20.ì5, um ensoio grotuito

poro produÌos ocobodos. O mqteriol deve ser encominhqdo no

prozo de l5 dios oo loborotório poro onólise. O loudo lécnico

ob;etivo o oprimoromenlo do quolidode do produto dentro dos

normos vigentes, olém do corocierizoçõo do orgilo poro uso in-

dustriol. A confrotoçõo de serviços metrológicos e de consuhorio

com preços especiois é mois umo vontogem exclusivo oferecido

pelo sindicoÌo qos seus ossociodos. Contotos pelo Íelefone (51)

3347 -87 55 ou pelo e-moil otendimento@sindicerrs.org. br.

Até 5 {uncionórios R$ 55

Deóo'ì 0Íuncìonórìos R$ óó

Dell o30funcionórìos R$ r r0

Acimo de 30 funcionórios R$ ì98
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(ü4)flU-lem GUINDASTES

Parabéns l(aspary
pela aquisição do 13o guindaste HWa pare sua frotfl
Temos cêrteza de que o maior alcance da,categoria,

hv-'

eltê. ìdura.bi'lidade'€ j o5 dos PARCERTA QUE MOVE O MUNDO


	IMG_0004
	IMG_0001
	IMG_0005
	IMG_0006

