
Anice6 23 anos: um pouco da sua missão
AAssociaçao Naciornl da kr-

dustiaCerâmica (Anicer) foi fixl
dada em 20 de janeiro de lW, na

sede da Confederaçao Nacional da

Inúrsfia (CND, em Brasília- DF.

A fundação teve por objeti-
vos instituir uma entidade para

representar o setor de cerâmica
vermelha e promover o desen-

volvimento sustenlável por
meio de difusão tecnológica e
da capacitação empresarial,
bem como representar o empre-
sariado do setorjunto as institu-
ições públicas e privadas, lutan-

do por seus interesses e defen-
dendo os seus direitos.

AAnicer esta presente em to-

do o país, atraves de parcerias

com sindicatos e associações.

Focando sempre no crescimento

continuado e sustentiivel da ce-

râmica es[utural, a Anicer atua

continuamente em diversas
frentes de trabalho.

Pormeio do intercârrúio con-
tínuo com instituições técnico-

cienúficas nacionais e estrangei-

ftN, promove con-

vênios, serviços,
pesqu$as e

eventos para

os ceramis-
tas e seus

colabora-
dores , tra-

zendo noúdades para o setor.

Como instituição que atua
nacionalmente, a Anicer inte-
gra os fúricantes das diversas
regiões, favorecendo a troca
de experiências e conheci-
mentos, e realizando projetos
que qualificam o setor.

REVISTAE PRÊMIO
JOÃG.DE-BARRO

Criada ent 1997, a Revista

Anicer, veículo oficial do setorjá
teve formato gáfico de jomal e,

posteriormente, ganhou ares de

reüsta e mais conteúdo. Em todas

as edi$es, taz as noüdades do

cenário da cerâmica vermeh4
adiantando tendências e lazerìdo
problemas e possíveis soluções

foi relança-
do como in-

tuiúo de destacar e promover

aqueles que vêrn fazendo a dife-
rença no setor. Já loram premia-

dos personalidades, empresas,

entidades e fomecedores.

PBQP-H / PSQ /
INMETRO/NBR

A seguir, algumas iniciativas
que têm a participação da Ani-
cer, e para as quais ela estimula
seus associados.

O termo de adesão da indusria
de cerâmicavsrmelha ao Progra-

maBrasileiro da Qualidade e Pro-

dutiüdade no Húitat (PBQP-FD,

do Ministerio das Cidades, foi as-

sinado no dia 13 de setembro de

2002. Com essa iniciativ4 o setor

ingressou em uÍrta ação nacional

pala a realidade

das industias.

Retoma-
'do em 1999,

oPrêmioJo-
ão-de-Barro

em prol da conformidade e do
aprimoramento da cadeia da
constução civil brasileira.

Os primeiros a integrar o Pro-
grama Setorial da Qualidade de

Blocos Cerâmicos (PSQ-BC)
fomm os sindicatos de Sergipe,

Rio Grande do Sul e Minas Ge-

rais, em 20M.8m2008, foi lan-

çado o Programa Setorial da

Quúdade de Telhas Cerâmicas.

Portaria do Lrmetro rÌo

12712005, de verificação dos

componentes ceúmicos para al-
venaria e apadronuação das di-
mensões nominais.

NBR 15.270 e NBR 15.310,

ambas de 2005, tratam respecti-

vamente de normas de fabrica-

ção de blocos de vedação e es-

tunrais. e noïrna técnica para

telha cerâmica.

Em 201 1, foi instituída a Fun-

dação Nacional da Ceúmica

fundacer) para a promoção sus-

tentavel do setor.

fu nte: < portal.anicercom.br>

ANICER

ASSESSORIA ETPRESARIAT

0 diretor da empresa Consulcamp

Auditoria e Assessoria Fábio da Silva e

Almeida visitou o Sindicer-GO, no dia

30 de abril, e falou aos diretores sobre

os serviços que a empresa oÍerece. Ele

explanou sobre o início da empresa, na

cidade paulista de Campinas, e disse

que 0 grupo possui vasta experiência

com o setor ceramista. Segundo ele, a

Consulcamp tem intenção de expandir a

sua atuação em Goiás; para tanto,

propoe uma parceria com o Sindicato.

0 presidente Laerte Simáo agradeceu

pela visita e colocou a entidade à

disposição para o que for possível, no

sentido de dar conhecimento desse

serviço 4os associados. Na ediçáo

anterior de Ceramista Goiano, foi

publicado artigo de Rodrigo Romanato

Leite, outro sócio da Consulcamp.

FORTO GERTO

ministrada dunante o 44'Enconfo

Nacional da lndústia de Cerâmica

Vermelha, que acontece em Porto Alegre,

RS, de 16 a 19 de setembro proximo. 0s

consultores técnicos da Anicer Antônio

Pimenta e Vagner 0liveira tratarão dessa e

de outras questoes ligadas a0 assurïto.

lnscriçÕes no poftal da Anicer

< wlwv.anicercom. br/enconto44 > .

JOYil GERATSÍA

As inscriçÕes ao Prêmio Jovem

Ceramista 2015, promovido pela Anice6

vão üe 27 de julho. Para se inscreve[ o

interessado deve acessar o porïal da

entidade, < www.anicer.com.br/

premiojovemceramista >.

PnESÍAçÃ0 DEGÍI|ÍÍAS

Na assembleia geral ordinária do

Sindicer-GO, realizada no dia 30 de

abril, Íoram aprovados por

unanimidade a prestação de contas

relatório sobre a Contribuição Sindical.

8/ EilrG - SANA|T0R

Acontece em Salvadof Bahia, enfe os

dias 23 e 25 de setembro, o 870 Encon[o

Nacional da lndústia da Consfução

(ENIC), no cenfo de eventos do

Sena/CimaÌec. 0 Enic Íz parte do

calendário anual da CBIC e une toda a

cadeia do setor pan discutir os caminhos

para o ÍuUro da constuçá0. Esh edição é

realzada pelo Sindicato da lndúsüia da

Consfuçáo do Eshdo da Bahia

(Sinduscon-BA) e pela Associação de

Dirigentes de Empresas do Mercado

lmobiliário da Bahia (AdemiSA). 0

Enconto tena como tema cenFal "Bnsil

mais eÍiciente, país maislush" e seráo

discutidos temas dirccionados às

oporfunidades no mercado da consfuçáo,

assim como a gestão e qualrficação da

mão de obra, a saúde dotabalhado6 a

foça do prognamaMinha Casa MinhaVida

no endereço <www.enic.org.br>, bem

como as inscriçoes, e no aplicatvo "ENIC

2015" . tunte: Anicer

ATUETARIA ESÍRUIURAL

No dia 25 de julho, a Associação das

Cerâmicas Vermelhas de lU (SP) e Região

(Acervir) oÍerecená o curso Aplicabilidade

em Alvenana Esfuilrd. A engenheira e

mesfe em consÍução civil Márcia Mdo

iní minisFar a aula com o apoio da

empresa Equipaobn e de um pmfissional

da área da consfuçao ciúl para as .

alividades priálicas. A carga horáia do

curso é de I horas. 0s participantes

receberão ceftificado. MiÍcia Mdo sená

palesÍante no 440 Enconfo Nacional da

lndusbia de Cerâmica Vermeha, que

acontece de 1 6 a 19 de setembro, em

Porto Alegre (RS). Mais inÍonnaçoes e

inscriçoes pelo coneio+

< acervi@acerviÍcom.br> ou pelos

telefones (11) 4024-3294 e (11) 4024-
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Demandas do setor cerâmico
têm assistência do Senai

Através daFaculdade de Tec-

nologra Senai Roberto Mange,
de Anápolis, o Senai-GO çer
amplim o foco no atendimenúo as

demandas da indusfia ceramista.

Pam apresentar uma proposta so
bre o assunto, os representantes

do Senai, Laís Piúeiro Valverde

e Darlan Neiva de Siqueira con-

versuìruìm com os diretores do

Sindicer-GO no dia 30 de abril.

Eles apresentaram o portfolio
de serviços disponibilizarlos e
destacaram a importância de o
Sindicato apontar as suÍrs princi-
pais necessidades, a fim de que

NR.1 ?

umplanejamenlli
feito para atender as demandas.

De acordo com Laís Valver-
de, urn trabalho já em andamen-

úo é o de consultoria sobre aNR-
12, por meio do programa Se-

braetec, que súsidiaparaas em-
presas até 80% do investimento
para aparticipação das mesmas.

O presidente Laerte Simão
ressaltou que o Senai tem sido
um grande parceiro e destacou
a importância da ampliação

dessa parceria em novos cur-
sos e programas de qualifica-

çãopara as empÍesas.

Portaria do MTE altera a norma
Foi publicada no Diario Ofici-

al da União (DO[D, no üa 26 de
juúo, a Portaria no 857, do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego

CN4TE), que altera alguns itens

da Norma Regulamerìtadora no

12 - Segurança do Trabalho em
Maquinas e Equipamentos.

De acordo com o MTE, a
medida tem o objetivo de apri-
morar a legislação. "A portaria

é resultado do consenso obtido
após intensos debates do Minis-
tério com empregadores e fa-
balhadores no âmbito da Co-
missão Nacional Tripartite Te-

mâtica da NR-12 e da Comis-
são Tripartite PanÍárta Perma-

nente (CTPP)", disse o Ministé-
rio em nota à imprensa.

As principais inovações da

Portaria foram: o tratamento di-
ferenciado para microempresas
e empÍesas de pequeno porte

nas obrigações de capacitação,

reconstituição de manual de

insffuções de máquinas antigas

e elaboração de inventario e o

cofie temporal em relação a
tensãode operação dos compo-
nentes de partida, parada, acio-
namento e oufos controles que

compõem a interface de opera-

ção das máquinas.

Em comunicado, a Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI) considera como um ajus-

te pontual as mudanças feitas
na NR-12: "A indústria reco-
nhece a medida como um pri-
meiro passo no amplo conjunto
de alterações necessárias païaa
adequação da norma". A enti-
dade ressalta que as mudanças

podem stnalizar a reabertura
das negociações, contudo, elas

não resolvem o significativo
impacto que a NR-12 trouxe

para o setorprodutivo brasileiro
e que continuará a trabalhar pa-

ra que a noÍma seja possível

técnica e financeiramente para

as empresas do país.

Fonte: Boletim Anicer 30/06/201 5


	IMG
	IMG_0001
	IMG_0002

