
número de empresos ossociodqs: íoram76 odesões, enÌre ioneiro

de 20] 0 e dezembro de 201 5. Só nos últimos três onos, houve um

incremento de 40oÁ no quodro sociol do sindicoto. A gronde morco

dos gestóes dìrìgidos por Ritter foi o copocitoçõo gerencìol dos

empresórios. Com este foco, forom reolizodos cursos/ polestros,

eventos, omplioçõo de convênios e de outros projetos, como o

Cerom isÍo Empreendedo r Ga úcho, q ue contri buem d i reÌo mente

poro o quolificoçõo do gestõo dos empresos.

Ao longo dos duos gesÍões, Ritter se monÌeve próximo oos

empresórìos cerqmisÌos por meio de reunióes periódicos em di-

ferenÌes portes do Estodo, visondo mostror os oções do sindicoto,

levor informoçóes sobre mudonços nos leis e opresenÌor proleïos.

Em médio, forom reolizodos qnuolmente seìs encontros regionois

nos municípios de SÕo Sebostiõo do Coí, Arroio do Meio, Cristol,

Pelotos, Venôncio Aires, Condelório, Forroupilho e lpê. Nessos

ocosiões, os empresos porticìponÌes oponÌorom di{iculdodes e q

necessidode de soluções poro reivindicoçóes ontigos, como q fqlto

de incentivos poro o modernizoçõo dos empresos.

Ao longo de 20,1 3 e 20.ì4 {orom reolizqdos orticuloçóes com

o Governo do Estodo. Trotoiivos com lideronços locois possibilito-

rom um encontro com o ex-governodorTqrso Genro, secretorios

do Fozendo, do Meio AmbienÌe e do Desenvolvimento do Estodo,

olém do BRDE, Bodesul e Bonrisul. Em corto oberto, o enÌidode

expôs os suos principois dificuldqdes: folto de fiscolizoçõo no

Íronteiro com SC, beneÍício tribuÌório, incentivo ò quolidode,
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linhos de crédito e licenciomento ombieniol. Nesie ono, esforços

coniuntos do enÌidode com o SecreÌorio EsÌoduol dq Fozendo e

o lnmetro resultorom no Operoçõo Telhqdo de Vidro.

"Conseguimos levor os principois reivindicoções poro o
governo do Estodo, olém de quoliiicormos os empresos e

conquistormos mois ossociodos", resume Ritter. Confiro nesto

edÌçõo o bolonço mqis detolhodo destos e ouiros iniciotivós

que contribuírom poro o desenvolvimenÌo do selor.
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Sindicoto dos Indústrios de Olorio e de Cerômico poro Consïruçõo no Estodo do Rio Gronde do Sul

IMIMINIM
Argileu de Souza Barboza comandará

o sindicato a partÍr de 2Ol6

Veja os principais momentos da entidade em

2015 e nas últimas gestões
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PILOTO DO CERAMISTA EMPREENDEDOR GAUCHO NA FASE FINAL

om 
,ì00% 

do meto concluído, o fose piloÌo do proieÌo

Ceromisfo Ernpreendedor Goúcho - umo inicioÌivo do
Sindicer/RS, em porcerio com q Anicer e com o Sebroe-RS - ier-

minou em novembro no regiõo Vole do Sinos, Coí e Poronhono.

Ao longo de 2015, forom reolizodqs oficinos e workshops sobre

o Normo Regulomentodoro l2 (NR-l 2), que eslobelece regros

poro o seguronçq do trobolho, sobre ploneiomento finonceiro,

{ormoçõo de preço dos produtos e gestõo de pessoos. Além

dìsso, ocorrerom consultorios in compony, reolizados por téc-

nicos do Anicer, poro preporqr e ouxilior os cerômicos goúchos

o conquistorem o ceriificodo do PSQ e melhoror o produÌivi-

dode dqs micro e pequenos empresos do segmento. As visitos

Ìécnicos ovoliorom os processos de produçõo, verificorom o
oproveitomento do rendimento móximo dos móquinos e fizerom

treinomenÌos poro q odoptoçõo de 14 empresos o umo novo

roÌino de iobricoçõo.

A gesïoro do Sebroe-RS nessos locolidodes, Corolino Strock,

destoco que os consultorios forom importontes poro idenÌificor os

problemos de codo cerômico e crior soluções personolizodos. As
empresos tinhqm dificuldodes diferentes. Assim, o qtendimento foi

reolìzodo de ocordo com os necessidodes de codo umo", explico.

Nos l0 meses do prìmeiro etopo forom reqlizodos 3l horos de

copocitoções, BB0 horos de consullorios do PSQ e 9ó horos de

orientoçóes gerenciois (18 delos relocionodos o {inonços, 3ó
horos focodos em RH e 42 horos sobre morkefing), olém de 208
horos de consulÌorios tecnológicos. A fose piloto foi um sucesso,

represenÌondo umo ótimo porcerìo com o Sindicer/RS e o Anicer",
qvolio. A Íormoturo ocorreu no dio 3 de dezembro, no Reslou-

ronte Di Vorioni, em SÕo Sebotiõo do Coí, onde foi enÌregue o

certi{icodo de porticipoçõo oos represenÍontes dos empresos. Em

seguido houve um iontor promovido pelo Sindicer/RS.

Pqro 201ó, o proposto é focor em inovoçÕo tecnológico,

eficiêncio energético, gesÌõo estrotégico e morketing e quolifi-
coçõo de produtos no PSQ - Progromo Setoriol do Quolidode.
Todos os consulÌorios coniemplom curso e oficino referente o

normo de desempenho.

Atividodes oindo seguem no zono Sul
No regiõo Sul do Estodo, 67% das consultorios de quo-

lificoçõo do PSQ estõo concluídos, com finolizoçõo previsto

poro ioneiro de 201ó. A gerente regionol Sul do Sebroe-RS,

LucÌono Mello Fonseco, conto que os formoçóes superorom os

expectoÌivos: 'Além dos cursos regulores, os empresórios {orom

convidqdos o portìcipor de outros copocitoções oferecidos pelo
proieto nos óreos de recursos humonos, finonços, gestõo e

morketing" . No totol, nove empresos do regiõo porticiporom
dos otividodes.

PORTARIA ATUALIZAAS TAXAS AMBIENTAIS DO IBAMA

Porlorio lnterminisÌeriol n" Bl2, de 29 de setembro de

2015, publicodo pelos Ministérios do Fozendo e do

Meio Ambiente, oluolizou os volores dos Toxos de Controle e

Fiscolìzoçõo Ambientol (TCFA) do lbomo. Elos Ìêm obrongêncio

nocionol e seryem poro monitoror otividodes poÌenciolmente

poluidoros e que uÌilizem recursos noturois. A portorio incide

sobre próÍicos que envolvom founo e {loro, licenciomenlos e

renovoçóes. As empresos devem pogor o TCFA trimestrolmenle.

Elo é deÍinido pelo cruzqmenÍo entre o grou de poluiçÕo e o
utilizoçõo de recursos noturois com o porte do empreso. Se o
empresório reolizo mois de umo otividode, deve pogor openos

por oquelo de moior vqlor. Con{iro os novos preços:

Pequeno

Médio

Allo R$ 128,80

R$ 289,84

R$ 463,74

R$ 579,ó7

R$ 579,67

R$ 927,48

R$ 1 .'t59,35

R$ I .159,35

R$ 2.318,ó9

R$ 5.79ó,73
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eolizodo pelo Aniceç em porcerio com o Sindicer/RS e o
Sebroe Nocionol, o proieto Cerômìco SusÍenÍóve/ e I Vido

foi criodo poro promover o sustenlobìlidode nos micro e pequenos

indúsÌrios de cerômìco vermelho. A inicìotivo conto com um con-

iunÌo de oçóes poro implementor umo novo gestõo empresoriol,

o promoçõo do inovoçõo Ìecnológìco, o eÍiciêncio energético e

licenciomento ombienÌol. No Rio Gronde do Sul, o Monitoromento

Ambientol é execuÌodo pelo Plonigeo, que presio orientoções òs

empresos sobre os legisloçoes federol, estoduol e municipol, com

bose no documentoçõo disponível.

Todos os empresos goúchos que porticipom dos consultorios

ombìenÌois do proieÌo receberom visiÌos técnicqs em suos ins-

toloções. A iniciotÌvo otende o 101 empresos do Estodo e oÌuo

no quolificoçõo do gestõo dos empreendimentos, melhorondo o

quolidode dos produÌos oferecidos. Segundo o consultoro Sondro

Gozen, o trobolho foi focodo nos licenços ombientois, olém de

tobelor o que se usou de motério-primo e overiguor o destino dos

resíduos dos fóbricos. "Tentomos possor o ideiq de que se deve

usor o móximo do que o noturezo oÍerece, evitondo o degrodo-

çoo do meio ombiente", ressolto. As orìentoções repossodos oos

empresórios cerômicos, segundo elo, forom fundomentois poro

o sucesso do trobolho: "Jó presÍomos serviços poro o Sindicer/

RS hó olgum tempo, mos {oi o primeiro vez - oÌrovés do porcerio

com o Anicer- que conseguimos ìr o todos os empresqs eÍozer

um trobolho contínuo com elos".

O diretor do Cerômico Veber, de Foxinol do Soturno, Mou-

rício Veber, diz que os consulÌorios se reÍletirom no posturo do

empreso em reloçõo ò susÌentobilìdode: "Com certezo {oi um

ótimo trobolho. Aiudou-nos muito o enÌender como {ozer q ex-

Ìroçõo do orgilo com responsobilldode e como trotor os nossos

resíduos". Pqro o gerenÌe comerciol do Cerômico Soores, de

Viomõo, Júnior Soores, o trobolho foi muito positivo: "Fozemos

um ocomponhomento com o Plonigeo hó olgum tempo. As

consultorios ombienÌois sõo imporlonÌes poro continuormos

trobolhondo de moneiro sustentóvel".

De ocordo com o Anicer, oté novembro de 20.ì5 Íorqm re-

olizodos cerco de 3/l consultorios em todo o Brosil, e mois 53

esÌõo em ondomenio oté o Íim do ono. No ovolioçõo do gerente

técnico do Anicer, Bruno Frosson , o Cerômica SustenÍóve/ é + Vido

Íoi um sucesso no Estodo: As orientoções nqs empresos goúchos

trouxerom muìto prosperidode. Em olguns cosos, os empresos

oumentorom suo produÍividode em mois de Z0% depois de por-

Ìiciporem do iniciotivo". Ele tombém ressolto o importôncio do en-

volvimento dos enïidodes goúchos. As consuliorios do regiõo Sul

represenÌorom mois de 50% dos otendimentos de todo o proieto.

Temos muito o ogrodecer òs entidqdes envoìvidos nesse trobolho,

especiolmente oo Sindicer/RS", comemoro Bruno Frosson.

FGTS TERA QUE SE ADEQUAR AS CONTRTBUTÇAO S|ND|CAL2Ol6

operoçóes de finonciqmento hobitocionol do Fundo de encerro no dia 29 de ioneiro (ÚlÌimo dio r:til do mês). ,A modoli

NOMUS TECNICAS E AO PBQP-H 

^ 

sindicer/RS oterto todos os empresos do setorque o prozo

^ 

s projeÍos de engenhorio e orquireturo no ômbito dos \-/ de pogomento do contribuiçõo sindicol poÌronol 2ol5 se

Gorontio do Tempo de Serviço (FGTS) deverõo corresponder 6 dode é obrigoÌório e obronge os empregodores industriois e os

Normo de Desempenho e demois regros do Associoçõo Brosileìro profissionois outônomos orgonizodos em empresos otuontes no

de NormosTécnicos (ABNT), ossim como òs exigêncios do Progro- setor' Confiro o tobelo:

mo Brosileiro do Qualidode e Produtividode do Hobitot (PBaP-H).

As novos medidos {ozem porte do ResoluçÕo 735 do Conselho

Curqdor do FGTS, cuios proietos deverõo ser elqborqdos por

empresos certificodos pelo Sistemo de Avolioçõo do Conformidode

de Empresos e Serviços e Obros do Construçõo Civil (S|AC). A

resoluçõo inclui tombém o obrigoÌoriedode do oquisiçõo de mo-

teriois quoli{icodos pelos PSQs do PBQP-H, qlém de estimulor o

uso de tecnologios inovodoros, testodos e oprovodos pelo Normo

de Desempenho. A odequoçõo dos empresos deve começor o

portir de 3ì de ioneiro de2016.

r I De0,0t o14.07o,17 | Mínimo I ttz,so'

2l De14.070,'18o28.140,34 | 0,8 I -
3l De28.14O,35o281.403,35 I O,2 I ló8,84

4l De28l .403,36o28.140.335,29 I o,'' I uo,zs

5 1De 28.140.335,30 o 150.081 .788,201 O,O2 | 22.962,51

6 | De 150.081 .788,21 em dionle I Móximo | 52.978,87
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