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SINDIGER
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL infoCER

Sindicato das lltd{Arttins de Olarin e de Cerfunimfura Construçia rc ktado do Rio Grande da Sul

I Sindicer/RS crpoia Ccrsa
Cerômica 2016
kojeto segue modelo do Compcrnhio de
Desenvolvimento Hcbitccionql e Urbano
(CDHU) e oferece altemcrtivcrs sustentóveis e
econômiccrs pctrct o setor

Osindicer/RS foi um dos patrocinadores daCasa

Cerâmica 2016, espaço criado apartir de um modelo

elaborado pela Companhia de Desenvolvimento

Habitacional e Urbano (CDHU) e que esteve exposta

entre os dias 12 e 16 de abúlnaFeicon Btimat20l6.
A Pauluzzi Blocos Cerâmicos, associada sediada na

cidade de Sapucaia do Sul, também foi uma das

apoiadoras do projeto.

Uma das grandes vantagens do modelo de casa apre-

sentado durante um dos maiores eventos do setor de

construção civil da América Latina é a economia que

ele acaba. truendo e a dobradinha menos gastos e

mais sustentabilidade. Em momentos de crise, tais

como vivemos nos dias de hoje, setores da indústria e

da economia precisam encontrar saídas inteligentes e

criativas para oferecer aos consumidores e ao merca-

do como um todo, O modelo permite uma economia

de, pelo menos, 30o/o na construção.

Jâ a palavra sustentabilidade deixou de ser apenas

um conceito distante e acabou se tornando um assun-
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to presente na,pauta diíria de empresas de todos os

tamanhos e setores. O projeto apresentado permite

que a construção seja feita de maneira râpida,

eficiente e sem perdas.

Paulo Manzini, coordenador do projeto, explica

como este modelo ffaz economia e sustentabilidade:

"Na feira, apresentamos uma casa executada com o

bloco cerâmico I4xI9x29, que garante alto desem-

penho na execução, por sua modulação, ncionalnaçao

muito eficu. Não se tem desperdícios, sobras,

descarte, nada.IJtrlizamos apenas as quantidades que

o projeto especifica. O fato de não ter retrabalhos,

cortar paredes para instalar elétrica e hidráulica, pela

sua alta resistência, menor consumo de aço, aplica-se

revestimento direto nos blocos, entfe outras, se chega

a ter uma economia de até 30 o/o ao final da obra."

'A Casa Cerâmica sem dúvida nenhuma, foi um dos

estandes de maior destaque e visitação da FEICON

BATIMAI", comemorou o presidente do SindicerÂS,

Argileu de Souza Barboza, Sobre os diferenciais do

projeto, Argileu avalia,: "O que mais chamou a atenção

de todas as pessoas que acessavam o interior da casa

foi a tempe ÍLtura agradâvelque lá encontravam, uma

vez que o conforto térmico proporcionado por

construções que utilizam blocos cerâmicos é notável."

Palavrado Presidente Conheça o itt Performance
Unisinos
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Foi no ano de 1977 que a Cerâmica Bradefi começou

a dar os seus primeiros passos, investindo na indústria

da oluia em uma região fértil de empresas de sucesso.

E o resultado são os quase 40 anos atuando no ramo da

cerâmica vermelha, sempre ÍM" atiyr, e sempre ofere-

cendo produtos de qualidade paÍa seus clientes.

A empresa direcionou suas atiyidades na produçáo de

tijolos cerâmicos, com foco na qualidade e também no

esforço em oferecer um produto com um excelente

custo-benefício patt os seus consumidores. Ao longo

dos anos, aBradefifoi investindo na modernização dos

seus equipamentos, bem como em um rígido controle

no processo de fabricação como um todo.

Dentre os valores da empresa estão o compromisso

com a alta qualidade de conteúdo nos produtos e
serviços, alto nível de relacionamento com clientes e

fornecedores, consideração e respeito pelos seus

colaboradores e prudência realista na conduçáo dos

seus negócios.
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Marcaram presença na cerimônia de posse o presi-

dente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, o

diretor de Relaçóes institucionais Firjan, Ricardo Maia;

o gerente de Soluçóes e Inovação do Sebrae/RJ, Ricardo

Iíargas, a coordenadora de Construção Civil Sebrae,lRJ,

Flavia Rodrigues lopes da Silva e a gerente Executiva

Regional do SESI/SENAI-RJ, Dannielle Fonseca Correa

Pereira.

O novo presidente da Anicer afrma, em entrevista

concedida para revista da entidade, que um dos

principais objetivos da sua gestão é manter o nome

Anicer cadavez mais forte no cenário nacional. "Vamos

integrar o setor, unindo e fortalecendo as associaçóes,

sindicatos e demais entidades governamentais e

privadas", afitma Moraes,

Três gaúchos integram a atual diretoria: Jorge Romeu

Ritter (Diretor da Area Ambiental), Juan Carlos Leite

Germano (Diretor de Marketing) e Argileu de Souza

Barboza (2o vice-presidente, cargo compartilhado por

todos os presidentes das entidades mantenedoras).


