
Entrevista com o:Ipl:1ário e presidente Sindicer/RS, Jor,ge Romeu Ritter
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PoÍto Alegre sedtaú
440 EncontÍo Nacional

Evento deste ano vai
ocorrer de 16 a lg de

setembro, na capital do
Rio Grande do Sul

A cidade de Porto Alegre, no Rjo Grande
do Sul, vai sediar de 16 a 19 de setembro
deste ano o 44o Encontro Nacional da ln-
dústria de Cerâmica Vermelha e a 1Bu Ex-
posição Internacional de Máquinas, Equipa-
mentos, Automotivos, Serviços e lnsumos
para a lndústria Cerâmica. Realizado pela
Anicer, em parceria com o Sindicer/RS, o
evento ocorrerâ no Centro de Eventos da
Fiergs.

"O nosso objetivo é oferecer oportunida-
des de inovação tecnológica e conhecimen-

to técnico aos ceramistas das mais diversas
regiÕes do Brasil. Estamos trabalhando para
manter a excelência e o sucesso do Encon-
tro e tenho cerleza que a edição de porto
Alegre vat ïrazer um grande êxito para todo
o setor", falou o presidente do Sindicer/RS,
Jorge Ritter.

Paralela ao encontro, afeira vai reunir as'
principaìs marcas do setor no Brasil e ncr

exterior para apresentar as últimas novida
des em tecnologia e serviços do mercado,
Neste ano, os ceramistas poderão realizar
negocios com empresas como Saceimpian-
ti, lcon, Wacker, Coreplast, Grupo eualicer,
Duracer, Bonfanti e N/archeluzzo, entre ou-
tras,

O Encontro Nacional também contará
com o Prêmio João-de-Barro, que reco_
nhece e destaca personalidades, indústrias
cerâmicas, instituiçÕes e fornecedores que
contribuem com açÕes inovadoras e práti-
cas de qualidade para a melhoda e o de-
senvolvimento do setor no Brasil. Em sua
última edição, consagrou personalidades e
empresas da indústria de cerâmica verme_
lha que foram contempladas com um troféu
produzido pela renomada artista plástica
gaúcha Anelise Bredow

"O Encontro Nacional e a Expoanicer
são tradiçÕes na agenda dos ceramistas,
Trata-se de um evento sério, que teve a
sua credibilidade construída no trabalho di_
ário da Anicer, sindicatos e parceiros e que,
no decorrer dos anos, transformou-se em
um caso de sucesso, Por se tratar de um
projeto itinerante e estratégico à toda a ca,
dela produtiva, está ranqueado entre os três
maiores eventos do mundo destinados ao
setor cerâmico, além de ser o mais impor-
tante da América Latina. por isso, não tem
como o empresário da indústria de cerânri-
ca não participar e este é o motjvo do nosso
público ser tão fiel", explicou o presidente
da Anicer, Cesar Gonçalves.



Pensando em proporcionar maìor co-
modidade aos visitantes da Expoanjcet
este ano a feira estará aberta a padir das

11 horas. Antes, os visiÌantes entra-
vam no pavilhão às 12 horas,

Com isso, os ceramistas rrão
ganhar mais t hora para ter
acesso as inovaçoes, Lecro-
logias e irÍorrraçÕes sobre

os equipamentos expostos,
Outra nudança loi rìa en-

t'eqa do Prêmio uoào-de Bar-
ro. Neste ano, será na sexta-
-Íeira em ;ma cer imÒnra as 19
horas, no pavilhão da feira, A
oremiaçào agrac,ara os des-
taques do ano nas categorias
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Personalidade, Cerâmica, lnsli-
tuição, Fornecedor, Melhor Estan-

de e Ação SustenÌável.
O prêmio ó uma iniciativa da

Especialistas de diversas áreas de conhe-
cimento abordarão questÕes relacionadas ao
setor cerâmico, As Clínicas Tecnológicas ofe-
recerão a oportunidade de conhecimento nos
assuntos do dia a dia das Íábricas de cerâmi-
ca, Um dos temas deste ano é "Regulagem

de boquilhas: como adequá,las para obter
qualidade e menor consumo energético", que
vai katar da abordagem pratica de regulagens
de boquilha para uma melhor eficiência ener-
gética, Também Íarão parte da programação

assuntos como qualidade, tecnologia na pro-
dução cerâmica e sustentabilidade.

Com temas voltados para o desenvolvi-
mento do setor, os Fóruns Empresariais con-
tarão com palestrantes brasileiros e europeus
que discutirão temas estratógicos para o bom
desempenho da indústria cerâmica e que nor-
tearão o Íuturo das Íábricas. Um dos fóruns
deste ano será "Balanço Energético da habita-
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llouidades da edição Sul
Anicer para reconhecer e destacar aque-
les que contribuem com açÕes inovadoras
e praticas de qualidade para a melhoria e
desenvolvimento do setor no Brasil, A vo-
tação para a categoria Melhor Estande será
executada durante os três dias da Expoani-
cer, mediante sistema eletrônìco que permi-
tirá apenas um voto pÕr pessoa, As demais
votaçÕes poderão ser executadas pelos
associados da Anicer no hotsite do 44o En-
conÌro Nacional, mediante preenchìmento
de cadastro sintético. Apenas um voto por
CNPJ e lP sera aceiLo

Outra novidade este ano ó a gratuida-
de da fesÌa de encerramento para todos
os participantes da .1Bu 

Expoanicer, Quem
estiver na feira no dia 18 de seter.nbro, vai
poder prestigiar o show da cantora, Sandra
de Sá, intórpreïe de sucessos como "De-

mônio Colorido", "Solidão", "Bye Bye Triste,
za", "Jaga Fora" e "Olhos Coloridos".

Clínicâs, fóruns e minicuÍsos
Ção: experiência internacional", O curso abor-
dará critérios para a seleção de materiaÍs, fato-
res importantes para levar em consideração na
escolha de projetos e sistemas constitutivos,
analogias de consumo energético, rendimen-
to e como empresários ínternacionais avaljam
essa questão, suas experiências e contribrui-

çÕes para os ceramistas e como estão supe-
rando problemas energéticos.

Além de clínicas e fóruns, o Encontro Na-
cional ainda oÍerecerâ Minicursos, Com uma
estrutura montada em meio ao pavilhão da ã-
poaniceç os Minicursos Íoram desenvolvidos
para que o ceramista entre em contato com
as questÕes mais voltadas ao dinamismo do
chão de Íâbrica. Com temas diretamenÌe re-
lacionados ao cotídiano das cerâmicas, as
palestras contarão com o suporte de proÍs-
sionajs capacitados do mercado de cerâmica
vermelha.
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Uisitas técnicas
lndicaçÕes do Sindicato das lndústrias de

Olaria e de Cerâmica para Construção no Esta-

do do Rio Grande do SuÌ (Sindicer/RS), as visi-

tas técnicas desta edição serão realizadas nas

cerâmicas ?auluzzt e João Vogel. Destaques

no mercado gaúcho, as duas empresas irão

receber empresários ávidos por informaçÕes

e exemplos de sucesso no mercado em que

atuam.

A Pauluzzt Blocos Cerâmicos, situada no

munic'trcio de Sapucaia do Sul, é conhecida por

seus produtos de alta resistência, pela sua ca-
pacidade de inovar e por suas açÕes em bene-
f'cio do sistema construtivo. A cerâmica possui

um processo industrial alïamente automatizado,
grande capacidade de produção e alcançou a
posição de maior indústria de blocos ceramicos

do pa's em 2009 Além disso, foi a prlmeira ce-
râmica da região Sul a conquistar a qualificação

no Programa Setorialda Qualidade (PSQ)

Já cerâmica João Vogei está localizada no

município de Bom Princípio (RS), foi fundada
em 17 de março de .1998 e fixou seu nome
no mercado de telhas cerâmicas vitrificadas

no sul do país. Detentora do selo de qualidade

do PSQ, uma das prioridades da João Vogel é
manter um alto padrão de excelência em seus
produtos.

Os ônibus para as visitas técnicas partirão

dos hoteis oficiais do evento. Os ingressos 1á

disponÍveis com a agência oficial e tambóm
estarão à venda no estande da Fellini Turismo,

no pavilhão da Exposição Internacional de N/á-

quinas, Equipamentos, Automotivos, Serviços e

lnsumos para a lndústria Cerâmica (Expoanicer)

por R$ 120. O valor inclui acompanhamento de
consultores técnicos especializados, transporte

em ônibus com guia turÉtico, seguro viagem e
almoço,

entre catolicos, judeus, protestantes e mu-

çulmanos, daívem a sua multiculturalidade,

sendo terra de grandes escritores, intelec-
tuais, arlistas e polÍtrcos que marcaram a
histórìa do Brasil.

O clima de Porto Alegre é classificado
como subtropical úmido, tendo como ca-
racterística marcante a grande variabilidade.
A cidade tem uma cultura qualificada e di-
versificada, com intensa atividade em prati-

camente todas as áreas das artes, esportes
e das ciências, além de possuir ricas tradi-

çÕes folclóricas e um significativo patrimô-

nio histórico em edificaçÕes centenárias e
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Fonte: Anicer.

A cidade de PoÍto AlegÍe
Capital do Rio Grande do Sul, a cidade

de Porto Alegre ostenta mais de BO prêmios

e tÍtulos que a distinguem como uma das
melhores capitais brasileiras para morar, tra-
balhal fazer negócios, estudar e se dlvertir.
Destacada pela ONU como a Metrópole no
'1 em qualidade de vida do Brasil por três
vezes, Porto Aìegre é uma cidade influente
no cenário global, recebendo a classifica-

ção de cidade global "gama -", por parte do
Globalization and Wodd Cities Study Group
& Network (GaWC)

Fundada em 1772 por casais portu-
gueses açorianos, ao longo dos séculos
seguintes, acolheu imigrantes de todo o
mundo, em particular alemães, italianos, es-
panhois, africanos, poloneses e libaneses,
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