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Campanha potiguar “tijolo legal”
supera expectativas e 
inspira outros estados 

Colaborar e investir em ações sociais é uma grande meta para insti-
tuições que reconhecem que o desenvolvimento não se dissocia da pre-
ocupação com o bem-estar e respeito aos direitos de outrem. Dentre as 
possibilidades de demonstração dessa consciência, é tarefa do Sindicato da 
Indústria de Cerâmica Vermelha Para Construção do Estado do Rio Gran-
de do Norte (Sindicer-RN) investir em projetos que reforcem o compro-
metimento com a legalidade das empresas e a conformidade dos produtos 
cerâmicos, prezando o direito e bem-estar do público consumidor. 

Com isso, lançamos no mês de agosto de 2016 - na Federação das In-
dústrias do Estado do Rio Grande do Norte (Fiern) – a Campanha Tijolo 
Legal, com adesão de mais de 30 cerâmicas associadas.  O objetivo prin-
cipal consiste em orientar o consumidor a identificar, na hora da compra 
de material cerâmico, que o tijolo e a telha atendem as normas da ABNT 
como qualquer outro produto industrializado.  A campanha, além de gerar 
ótimos resultados no RN, vem inspirando sindicatos de outros estados a 
adotarem campanhas similares, inclusive, com a utilização da mesma logo 
marca e linguagem de comunicação. 

Nesse sentido - ainda durante o lançamento local - enviamos a todos 
os sindicatos do Brasil o projeto original, de forma a incentivar e estimular 
uma campanha nacional. Para nossa surpresa, fomos informados de que 
o Sebrae Nacional demonstrou interesse, solicitando à Anicer um projeto 
similar. Para o nosso sindicato, é um orgulho imenso sabermos que nossa 
campanha vem estimulando outros estados brasileiros.

No Rio Grande do Norte, a campanha “Tijolo Legal” conta com o 
apoio da Federação das Indústrias (Fiern), do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RN) e do Instituto de Pesos e Me-
didas do Rio Grande do Norte (Ipem-RN), sendo este, o parceiro técnico, 
que mobilizou a sua equipe de fiscais, atuando nas revendas e indústrias, 
notificando os produtos ilegais.

Retomando nosso diálogo com o setor, nesta edição da Revista Argi-
la você poderá acompanhar as ações voltadas para nossa indústria, além 
de uma entrevista inédita com o diretor do Ipem/RN, Cyrus Benavides. 
Também trazemos matérias sobre a apresentação do PSQ da Indústria Ce-
râmica durante o Curso de Desempenho de Edificações, falamos sobre a 
construção da Casa Cerâmica no VI Feirão Imobiliário Sinduscon – Casa 
Mix 2017 e contamos sobre a participação dos empresários potiguares no 
46º Encontro Nacional da Indústria de Cerâmica Vermelha. Também 
trazemos a história da Cerâmica Bom Jesus, localizada em Carnaúba dos 
Dantas, e relatamos a importante trajetória do artesão José de Santana, 
reconhecido como o Rei do Barro em São Gonçalo do Amarante. 

Uma excelente leitura!
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Cyro Benavides, diretor do ipem-rn, 
fala soBre as parCerias Com o 
setor CerâmiCo potiguar

psQ da indÚstria CerâmiCa É 
apresentado em Curso de desempenHo 
de edifiCaÇÕes HaBitaCionais

Ceramistas potiguares eXpÕem Casa 
CerâmiCa no vi feirÃo imoBiliÁrio 
sindusCon - Casa miX 2017

Confira as ultimas aÇÕes da indÚstria 
potiguar de CerâmiCa vermelHa

ConHeÇa a HistÓria do artesÃo JosÉ 
de santana, o rei do Barro em sÃo 
gonÇalo do amarante 
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CerâmiCa Bom Jesus investe 
em forno Cedan e reduZ a 
poluiÇÃo e a Quantidade de 
lenHa em suas produÇÕes

saiBa Como produZir um 
site para a sua CerâmiCa 
Com 70% de aporte pelo 
programa seBraeteC

aÇÕes do proCompi 
fortaleCerÃo a indÚstria 
potiguar de CerâmiCa 
vermelHa

parCeria do sindiCer-rn Com a Casa 
durval paiva BenefiCia famílias Com 
novas moradias

Ceramistas potiguares partiCipam do 
46º enContro naCional da indÚstria 
de CerâmiCa vermelHa

05 ENTREVISTA 08 INDÚSTRIA RESPONSÁVEL 18 FEIRAS

cyrus Benavides
diretor do instituto de pesos e Medidas 
do rio Grande do norte (ipeM-rn)

Cyrus Alberto de Araújo Bena-
vides, mais conhecido como Cyrus 
Benavides, é natural de Mossoró/RN 
- atualmente reside em Natal/RN - 
tem 40 anos e se considera um grande 
amante da leitura. Sua maior paixão 
são os livros e, nas horas livres e finais 
de semana, o descanso em casa com a 
família torna-se o seu grande lazer.

Profissionalmente, exerceu no ano 
de 1998 o cargo de conciliar do Tri-
bunal de Justiça, enquanto estudante 
de Direito da Universidade Potiguar 
(UNP), curso a qual concluiu em 
1999. Advogado desde o ano de 2000, 
também trabalhou como professor 
do curso de Direito da Universida-
de Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), no período de 2005 a 2011. 

Em 2015, Cyrus Benavides foi 
convidado, pelo governador Robin-
son Faria, a lutar pelos direitos dos 
consumidores junto ao Programa de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon-RN). Após 7 meses de tra-
balho, foi designado como gestor do 
Instituto de Pesos e Medidas do Rio 
Grande do Norte (Ipem-RN) e, em 
junho de 2016, passou a comandar 
simultaneamente os dois órgãos, per-
manecendo assim atualmente. 

O Instituto de Pesos e Medidas do 
RN possui quase 100 colaboradores, 
dentre servidores, comissionados, ce-
didos e terceirizados. Desde que Cyrus 
Benavides assumiu a diretoria-geral do 
Órgão, foram iniciados processos de 
integração de todos que compõe o ins-
tituto, visando o aumento da produti-
vidade na arrecadação e nas metas de-
senvolvidas pelo INMETRO. Ainda no 
primeiro trimestre de 2016, o Ipem-RN 
atingiu, dentre todos os 23 IPEMs do 
Brasil, a colocação de primeiro lugar em 
arrecadação proporcional, colocando o 
instituto em destaque como modelo e 

referência para todo o país. 
Já no segundo semestre de 2016, 

mais precisamente no mês de agosto, 
o Sindicato da Indústria de Cerâmica 
Vermelha Para Construção do Estado 
do Rio Grande do Norte (Sindicer-
-RN) – junto ao Ipem-RN – lançou a 
campanha “Tijolo Legal”, que visa es-
tabelecer as condições em que devem 
ser comercializados os componentes 
cerâmicos para alvenaria, bem como a 
metodologia para a determinação da 
dimensão efetiva dos mesmos. 

O Instituto de Pesos e Medidas 

desenvolveu um projeto de atuação 
que providenciou um curso dado aos 
fiscais legalmente credenciados acerca 
da legislação vigente com consequen-
te justifica perante o INMETRO.  As 
equipes participantes das operações 
foram treinadas para verificar se as 
normas legais estavam sendo aplica-
das e para autuar os estabelecimentos 
comerciais descumpridores da legisla-
ção, exercendo um papel primordial 
na luta pelos empresários da categoria 
que trabalham de forma correta.

Confira a entrevista!

(84) 98737-2382
Anayde Góis
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entrevista entrevista

ma do prédio-sede Natal e aquisição 
do terreno para construção posterior 
da unidade Mossoró; Intensificação 
da fiscalização no interior do estado; 
Treinamento de fiscais para operar 
em novas áreas regulamentadas pelo 
INMETRO;  Parcerias para medi-
ção de produtos com legitimação do 
INMETRO e que ainda não sofram 
fiscalização por parte do órgão.

Em agosto de 2016 o Sindicato da 
Indústria de Cerâmica Vermelha 
do Rio Grande do Norte (Sindicer-
-RN), junto com o Ipem-RN, lan-
çou a campanha “Tijolo Legal”, 
que visa estabelecer as condições 
em que devem ser comercializados 
os componentes cerâmicos para 
alvenaria, bem como a metodo-
logia para a determinação da di-
mensão efetiva dos mesmos. Quais 
foram as ações do Instituto para 
preparar os agentes fiscalizadores 
e os encaminharem às cerâmicas 
potiguares?

CB - Desenvolvemos um projeto 
de atuação conjunta entre Sindicer-
-RN e IPEM/RN no sentido de via-
bilizarmos a operação tijolo legal. 
A primeira providência foi o curso 
dado a fiscais legalmente creden-
ciados acerca da legislação vigente, 
com a consequente justificativa pe-
rante o INMETRO.

Montamos parcerias com o Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial (Senai-RN), Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae-RN) e com a Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande 
do Norte (Fiern) para o treinamento 
de todas as equipes. Ressaltando a 
importância do Sindicer-RN em to-
tal apoio para que as normas legais 
fossem aplicadas e que os estabeleci-
mentos comerciais descumpridores da 
legislação fossem autuados, exercendo 
assim um papel primordial na luta pe-
los empresários da categoria que tra-
balham de forma correta.

Durante as operações de fiscaliza-
ção realizadas na campanha “Tijo-
lo legal”, quais foram as maiores 
dificuldades enfrentadas pelos 
agentes fiscalizadores?

CB - As operações ocorreram 
de forma contínua em fábricas e re-
vendas, sem que as equipes tivessem 
maiores dificuldades. 

Quais foram os problemas mais 
recorrentes encontrados nas cerâ-
micas visitadas?

CB - Acredito que a falta de in-

formação das empresas (nome da 
empresa, CNPJ, telefone e endere-
ço), a dificuldade de falar com os 
responsáveis e o carimbo com as 
informações obrigatórias, conforme 
determina a Portaria do Inmetro n.º 
558, de 19 de novembro de 2013. 

Ao longo de todas as operações, 
quantas cerâmicas e comércios fo-
ram fiscalizados e quantos foram 
autuados?

CB - No total foram fiscalizados 

O senhor tem uma longa cami-
nhada em diversas áreas como a 
advocacia, ciências penais, além 
de experiências como o trabalho 
na Procuradoria Geral do Mu-
nicípio de Nova Cruz e no Pro-
con-RN. Como essa trajetória o 
levou para a diretoria-geral do 
Ipem-RN? 

CyRuS BENAVIDES - O go-
vernador Robinson Faria iniciou seu 
governo no ano de 2015, escolhendo 
para compor a sua equipe profissionais 
menos políticos e mais técnicos. Dessa 

forma, fez o convite para que lutásse-
mos pelo direito do consumidor junto 
ao Procon/RN. Após 7 meses fui de-
signado como gestor do Ipem/RN e 
em junho de 2016 passei a comandar 
simultaneamente os dois órgãos, per-
manecendo até a presente data.

Quais as principais conquistas 
do Ipem-RN desde que o senhor 
assumiu, no ano de 2015, a dire-
toria-geral?

CB - Importante ressaltar que 
o instituto de pesos e medidas do 

Rio Grande do Norte possui hoje 
quase 100 colaboradores, dentre 
servidores, comissionados, cedidos 
e terceirizados. Iniciamos com um 
processo de integração e motivação 
de todos os que compõem o órgão, 
aumentando a produtividade na ar-
recadação e nas metas desenvolvidas 
pelo INMETRO. Trouxemos para 
os funcionários a legalização da ver-
ba indenizatória, um pleito antigo 
de caráter para ajuda-los nos seus 
salários.

No primeiro trimestre de 2016 
atingimos dentre todos os 23 IPE-
Ms do Brasil, a honrosa colocação 
de primeiro lugar em arrecadação 
proporcional, o que nos colocou em 
destaque como modelo e referência 
para todo o Brasil. Conseguimos 
implementar a volta do pagamento 
de diárias aos fiscais metrologistas 
como forma de fazermos a fiscaliza-
ção de todo o interior do estado do 
Rio Grande do Norte, protegendo 
assim, os consumidores que vivem 
mais distante.

Além das operações de rotina do 
órgão como o dia das mães, dia das 
crianças, Natal etc, desenvolvemos 
operações jamais vistas no nosso es-
tado, como por exemplo a Operação 
Tijolo legal, e a Reforma Legal.

Atualmente, quais são as maiores 
dificuldades enfrentadas na gestão 
do Instituto?  

CB - Sem sombra de dúvidas, o 
contingenciamento dos recursos fe-
derais para todos os IPEMs do Bra-
sil. O INMETRO tem feito o repas-
se dos valores independente da arre-
cadação produzida por cada estado.

Quais os principais projetos do 
Instituto de Pesos e Medidas do 
Rio Grande do Norte para o se-
gundo semestre de 2017?

CB - Aquisição de equipamentos 
e padrões de trabalho, bem como 
equipamentos de informática, refor-

“Caminhamos 

ao lado das 

empresas que 

trabalham 

Corretamente e 

nosso papel será 

sempre de Caráter 

eduCativo”.

“

92 estabelecimentos, cerâmicas e 
comércio nas regiões Oeste, Vale do 
Assú, Trairí e Seridó, onde foram 
notificadas 52 empresas.

No dia 9 de maio de 2017 o senhor 
- acompanhado do presidente do 
Sindicer-RN, Vargas Soliz Pessoa 
- esteve presente em uma reunião 
na Superintendência Nacional do 
Inmetro para discutir alterações 
nas portarias 558 (blocos) e 005 
(telhas). O que possivelmente será 
mudando nessas portarias e qual 
o prazo para que essas alterações 
sejam feitas?

CB - Ficou determinado na reu-
nião a mudança na verificação mais 
eficaz, não pelo modo formal, mas 
pela parte de medição, através do setor 
de pré-medidos, como era feito atra-
vés da Portaria Inmetro nº 152, de 8 
de setembro de 1998, que estabelecia 
as condições para comercialização dos 
blocos cerâmicos para alvenaria (di-
mensões e marcações) e a metodologia 
para execução do exame de verificação 
da conformidade metrológica dos 
mesmos. Essas mudanças já estão em 
fase final na Diretoria de Metrologia 
Legal do Inmetro para homologação 
e deverão ser encaminhas aos Órgãos 
Delegados do Inmetro.

Qual mensagem o senhor gostaria 
de passar para os empresários po-
tiguares da indústria de cerâmica 
vermelha?

CB - O primeiro passo foi dado. 
O órgão fiscalizador da indústria de 
cerâmica vermelha escutou os em-
presários da categoria e desenvolveu 
mecanismos para combater a práti-
ca da concorrência desleal e, conse-
quentemente, o respeito ao direito 
do consumidor. Estaremos ao lado 
das empresas que trabalham corre-
tamente e nosso papel será sempre 
de caráter educativo e naqueles que 
insistirem em descumprir a legisla-
ção específica, procedermos a multa.
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O “Projeto Vida” foi criado no ano 
de 1998, visando proporcionar mais 
qualidade de vida às famílias assistidas, 
oferecendo melhores estruturas nas resi-
dências dos pacientes, de modo a aten-
der adequadamente as necessidades das 
crianças em tratamento. Com a doação 
feita pelo Sindicer, foi possível otimizar 
os recursos e reinvestir nas melhorias ha-
bitacionais das famílias beneficiadas. O 
projeto conta com o aporte financeiro 
do Instituto Ronald McDonald que, 
por meio da Campanha Mc Dia Feliz, 
viabiliza os recursos necessários para fi-
nanciamento das ações empreendidas, 
que acontece sistematicamente. 

De acordo com o presidente da 
Casa Durval Paiva, Rilder Flávio de 
Paiva Campos, as parcerias com o Sin-
dicer-RN são sempre bem-sucedidas e 
vem ajudando bastante na missão que 
o CACC tem de assistir as crianças 
em tratamento que necessitam de me-
lhores estruturas para uma boa recu-
peração. “Ansiamos firmar novas par-
cerias com o Sindicer, tendo em vista 
o impacto positivo que vem propor-
cionando a otimização dos recursos fi-
nanceiros já captados e possibilitando 
estender apoio a um maior número de 
pacientes”, afirma Rilder Campos.

A primeira casa construída por 
meio da parceria entre o Sindicer-
-RN e a CACC foi entregue no mês 
de junho de 2015 - na Praia da Barra 
de Cunhau, situada no município de 
Canguaretama/RN - beneficiando a 
paciente Lara Cristine Rodrigues e a 
sua mãe. Já a segunda casa foi finali-
zada no mês de janeiro de 2016, em 
Taipu/RN, beneficiando a paciente 
Rayane Calixto e sua família. 

No mês de abril de 2017 foram 
entregues mais duas casas. A primeira 
delas foi no município de São Miguel 
do Gostoso/RN, beneficiando Jorge 
Luiz Soares e a sua família. A segun-
da, foi cedida a Adelson da Silva e sua 
família, que moram em Ceará Mirim/
RN. Já a quinta e última casa construí-
da por meio desta parceria foi entregue 
no mês de maio de 2017 a David Nas-
cimento e sua família, que residem no 
município de João Câmara/RN. 

De acordo com o presidente do 
Sindicer-RN, Vargas Soliz, a participa-

ção em parcerias como esta estão inclu-
sas na missão que o sindicato tem em 
contribuir com projetos que atendam 
a sociedade no geral. “Ficamos bas-
tante satisfeitos com o resultado desta 
e de demais parcerias já firmadas com 
a Casa Durval Paiva. Para o Sindicer, 
contribuir com projetos como este faz 
parte da nossa missão e estamos abertos 

a parcerias futuras”, comenta Vargas 
Soliz, e complementa: “Nos é gratifi-
cante ter contribuído para diminuir e 
sanar carências dessas cinco famílias 
beneficiadas, proporcionando o resgate 
de cidadania e a qualidade de vida dos 
pacientes”, finaliza. 

Confira o resultado das casas 
construídas!

indÚstria responsÁveL indÚstria responsÁveL 

parceria entre sindicer 
e casa durvaL paiva

por meio do “projeto vida”, sindiCer-rn firmou parCeria Com a CaCC para a 
doação de 20 mil tijolos e 10 mil telhas utilizados na Construção de CinCo 
Casas doadas a famílias Com Crianças em tratamento de CânCer

Colaborar com ações sociais é uma 
grande meta para instituições que sabem 
que o desenvolvimento não se dissocia da 
preocupação com o bem-estar e respeito 
aos direitos de outrem. Dentre as possi-
bilidades de demonstração dessa consci-
ência no cotidiano, podem ser elaboradas 
iniciativas conjuntas, como a firmada 
pelo Sindicato da Indústria de Cerâmi-
ca Vermelha Para Construção do Estado 
do Rio Grande do Norte (Sindicer-RN) 

com a Casa Durval Paiva (CACC). 
No ano de 2015, o Sindicer-RN 

assinou um termo de parceria com a 
Casa Durval Paiva para a doação de 20 
mil tijolos e 10 mil telhas. Este material 
foi arrecado por meio de uma campa-
nha interna do sindicato – ceramistas 
associados fizeram as doações – e foi 
utilizado na construção de cinco casas 
doadas a famílias que possuem crianças 
em tratamento de câncer, assistidas pela 

instituição filantrópica. 
A primeira parceria entre o sindicato 

e o CACC se deu com a reforma da sede 
da Casa, onde foram doados pelo Sin-
dicer-RN todas as telhas e tijolos para a 
reforma. Em visita a Instituição - pós re-
forma - o presidente do sindicato, Vargas 
Soliz Pessoa, teve a oportunidade de co-
nhecer o “Projeto Vida” e então, no ano 
de 2015, foi firmada uma nova parceria 
para serem construídas as cinco casas. 

Beneficia faMíLias coM novas Moradias 

Casa Construída na praia da barra de Cunhau, situada no muniCípio de Canguaretama/rn, 
e entregue em junho de 2015 

Casa Construída em são miguel do gostoso/rn e finalizada em abril de 2017

Casa Construída em Ceará mirim/rn e também entregue em abril de 2017

Casa Construída em joão Câmara/rn e finalizada no mês de maio de 2017
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ceraMistas participaM de curso 
de ensaios técnicos

O Sindicer, em parceria com o Senai, realizou – entre os 
dias 8 e 12 de maio de 2017, na Associação dos Ceramistas 
do Vale do Carnaúba (ACVC), e entre os dias 29 de maio e 
2 de junho de 2017, na Associação de Ceramistas do Seridó 
(Acese) – o Curso de Laboratório de Cerâmica.

Esta ação foi realizada com recursos do Sebraetec, obje-
tivando o aperfeiçoamento dos profissionais ceramistas nas 
atividades de amostragem, seleção, preparação e ensaios de 
peças de cerâmica vermelha, conforme os procedimentos es-
tabelecidos pelas normas técnicas da ABNT, e em conformi-
dade com as prescrições normativas. 

cerâMica verMeLha na arquitetura

Em parceria com o CAU-RN, o Sindicer-RN realizou - 
no dia 20 de junho de 2017, no auditório do Senai Rosária 
Carriço - uma palestra com o consultor técnico da Qualida-
de da Associação Nacional da Indústria Cerâmcia (Anicer), 
Antônio Pimenta. O consultor discorreu sobre a cerâmica 
vermelha na arquitetura e os requisitos para os materiais ce-
râmicos atenderem as normas de desempenho. 

LanÇaMento do procoMpi

O presidente do Sindicer, Vargas Soliz Pessoa, esteve 
presente – no dia 12 de julho de 2017, na Casa da In-
dústria - no lançamento da nova edição do Programa de 
Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indús-
trias (Procompi).

Lançado pelo IEL e pelo Sebrae, o Procompi 2017 
beneficiará 63 projetos no país e, destes, cinco no RN 
voltados para o setor gráfico, cerâmica vermelha, polpas 
e sorvetes, reciclagem, cal e argamassa e água mineral. 
Segundo Vargas Soliz, o programa será de enorme impor-
tância para movimentar o setor cerâmico potiguar. “Este 
é o quarto Procompi que participamos e, nesta edição 
- dentre as ações que planejamos desenvolver - vamos in-
vestir bastante na área de gestão e também com foco na 
parte comercial e na Campanha Tijolo Legal”, comenta. 

sindicer doa Materiais para acervo 
da BiBLioteca da acese

O executivo Júlio Lourenço esteve - no dia 4 de agosto 
de 2017 na sede da Associação dos Ceramistas do Seridó 
(Acese), em Parelhas - para a doação de exemplares técnicos 
que agora compõe o acervo da biblioteca desta associação. 
A entrega desses materiais faz parte da missão do sindicato 
em levar a informação as empresas, parceiro

De acordo com o presidente do Sindicer, Vargas Soliz, a 
entrega deste material faz parte da missão do sindicato de le-
var a informação as empresas, parceiros e associações do setor. 
“É de grande importância para o nós estimular e facilitar esse 
compartilhamento de informações. Aproveito para agradecer 
todo o apoio que temos recebido por parte da presidência da 
Acese em todas as ações realizadas pelo Sindicato da Indústria 
de Cerâmica Vermelha do RN”, finaliza. 

3º intercâMBio de LideranÇas setoriais da indÚstria cerâMica 

encontro dos sindicatos e 12ª convenÇÃo nordeste de cerâMica verMeLha
Entre os dias 6 e 8 de julho de 2017, o presidente do 

Sindicer-RN, Vargas Soliz, participou do 22º Encon-
tro dos Sindicatos de Cerâmica Vermelha do Nordeste 
e da 12ª Convenção Nordeste de Cerâmica Vermelha. 
Os eventos são realizados pelo Sindicato da Indústria 
de Cerâmica do Ceará (Sindcerâmica-CE), com o apoio 
do Sistema FIEC (Sesi, Senai e IEL) e do Sebrae/CE, na 
sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, 
em Fortaleza.

Durante esses três dias, os participantes conheceram as 
novidades da indústria e entraram em contato com situa-
ções enfrentadas por ceramistas da região nordeste do país. 
O evento contou ainda com estandes onde empresas fabri-
cantes de equipamentos para a indústria cerâmica de todo 
o Brasil ofereceram seus produtos. A programação também 
englobou visitas técnicas à empresa Prospero Engenharia, 
fabricante de painés pré-fabricados e a empresa Cerâmica 
Luma, fabricante de blocos cerâmicos.

Vargas Soliz participou, entre os dias 13 e 14 de julho 
de 2017, do 3º Intercâmbio de Lideranças Setoriais da 
Indústria Cerâmica. O intercâmbio é fruto de uma par-
ceria entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
as Federações de Indústria e o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O objetivo é esti-
mular a reflexão sobre o papel dos sindicatos e promover 
o compartilhamento de informações de interesse, com 
vistas ao fortalecimento do setor, da Rede Sindical e do 
Sistema de Representação da Indústria. 
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psq da indÚstria cerâMica

Entre os dias 28 e 29 de julho de 
2017 aconteceu o Curso de Desem-
penho de Edificações Habitacionais 
- seguindo os parâmetros da NBR 
15.575:2013 - realizado no auditório 
do Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Rio Grande do Norte 
(CREA-RN).  Esta foi uma iniciativa 
da AGQ Brasil em parceria com a Apri-
mor Consultoria, com a Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e 
com a SAS Certificadora Ltda.

Representando o Sindicato da In-
dústria de Cerâmica Vermelha Para 
Construção do Estado do Rio Gran-
de do Norte (Sindicer-RN), estiveram 
presentes Vinícius Costa Lima e Ales-
sandro Batista, da Cerâmica do Gato, 
e Jeffeson Barbosa, da Cerâmica Es-
trutural. Na oportunidade, Vinícius 
Costa apresentou o Programa Setorial 
da Qualidade (PSQ) voltado para a in-
dústria de cerâmica vermelha no RN.

O PSQ da indústria cerâmica po-
tiguar tem como objetivo assegurar a 
implantação de mecanismos especí-
ficos de combate a não conformida-
de na fabricação e nas revendas dos 
produtos caracterizados como blocos 
cerâmicos para alvenarias e telhas cerâ-
micas, garantindo a adequação às Nor-
mas Técnicas Brasileiras (Blocos NBR 
15.270/2005 – Telhas 15.310/2009). 
Além disso, o programa eleva a ima-
gem do setor e do produto cerâmico, 
valoriza e divulga as empresas que fa-
bricam produtos conforme as Normas 
Técnicas e revisa os parâmetros norma-
tivos e Portarias do Inmetro.

Durante a apresentação, Vinícius 
Costa expôs dados sobre a Portaria 
179/2016 - Ministério das Cidades, ci-
tou as cerâmicas participantes do progra-
ma no ano de 2017, além de apresentar 
a missão do Sindicer-RN e a Campanha 
Tijolo Legal, lançada em agosto de 2016 
com o apoio do Ipem e Procon-RN. 

O eventO
Durante os dois dias de evento, es-

tudantes, clientes AGQ Brasil, Aprimor 
e SAS Certificadora puderam contem-
plar uma vasta programação dentro do 
curso de Desempenho de Edificações 
Habitacionais, seguindo os parâmetros 
da NBR 15.575:2013. No Módulo 01 
do curso foi tratado o seguinte tema: 
“Desempenho e qualidade em residên-
cias sociais: resgate histórico e cenário 
futuro para as obras residenciais”.

No mesmo dia também foi apre-
sentado o Módulo 02 - sobre a “Vi-

são geral da Norma de Desempenho: 
as partes da norma” – e o Módulo 03, 
sobre os “Aspectos específicos – requisi-
tos: detalhamento das partes da norma 
e aspectos práticos”. Já no segundo dia 
do curso, foi apresentado o Módulo 
04, que tratou sobre a Norma de De-
sempenho e a gestão de empresas de 
consultoria. Também foram abordados 
os seguintes temas: “Fluxo de processos 
de incorporação imobiliária”, “Gestão 
de projeto e Norma de Desempenho” 
e “A normal de desempenho e o novo 
Regimento SiAC 2016”.

é apresentado eM curso de deseMpenho 
de edificaÇões haBitacionais

24ª feicon BatiMat

Com 24 edições de história e vivendo um novo mo-
mento, a Feicon Batimat é considerada um grande even-
to na América Latina, que proporciona uma visão com-
pleta do mix de setores da construção civil e arquitetura. 

O evento é uma referência por ser considerado uma 

plataforma de inspiração, conhecimento e relacionamen-
to para seus milhares de visitantes. Uma vasta exposição 
e uma variedade de experiências com foco em negócios, 
conteúdo e inovação fazem com que a Feicon Batimat 
seja o início do calendário da construção civil no país. 

data: 10 a 13 de abril de 2018
LocaL: São Paulo ExPo – São Paulo/SP
inforMaÇões: www.feicon.com.br

ceraMitec 2018

A Ceramitec é uma feira de caráter internacional 
de maquinários, instalações, processos e matéria prima, 
provenientes de clássicos países produtores de cerâmica 
como a Alemanha, Itália, França, Grã Bretanha e a Espa-
nha, que utilizam o evento como uma importante opor-
tunidade para ampliar negócios e contatos. Também 
participa um grande número de empresas dos Estados 

Unidos, da Europa Central e Oriental e Ásia. 
A feira, que acontece de três em três anos, contempla 

os seguintes setores: Cerâmica, pisos e azulejos, decoração 
do lar, equipamentos e tecnologia, material de construção, 
metalurgia e tratamento de superfícies. O evento também 
é reconhecido por ser uma rede que conecta todo o setor 
de fabricante para fornecedores e pesquisadores. 

data: 10 a 13 de abril de 2018
LocaL: Parque de Exposições Messe Munchen - 
Munique, Alemanha
inforMaÇões: www.ceramitec.com

representando o sindiCer-rn, viníCius Costa lima apresenta o psq durante o 
Curso de desempenho de edifiCações habitaCionais
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O potiguar José de Santana – mais 
conhecido como o Rei do Barro – 
presenteia o estado do Rio Grande 
do Norte dando vida a argila. Com o 
seu artesanato, José consegue projetar 
peças em cerâmica, tipologia típica do 
município de São Gonçalo do Ama-
rante. São 29 dos seus 47 anos dedica-
dos à atividade, que hoje virou um ne-
gócio lucrativo para o empreendedor. 

O artesão, presidente da Coopera-
tiva de Produção Artesanal do Poten-
gi, procura estimular a produção local, 
repassando a arte de lidar com o barro 
na fabricação de peças em cerâmica a 
novas gerações e a comunidades ru-
rais em que as famílias não possuem 
alternativas de renda. Este é o caso dos 
distritos de Serrinha, Bela Vista, Poço 
de Pedra, Coqueiros e Uruaçu, onde 

há argila em abundância. 
Antes de se dedicar ao artesanato, 

José de Santana passou por outras ex-
periências profissionais. Já foi padeiro, 
vaqueiro e pastor de ovelhas. Tempos 
depois, resolveu se aplicar a técnica do 
artesanato por necessidade de ter uma 
vida melhor e para ajudar a sua mãe. 
Ele iniciou, então, como auxiliar de 
um artesão e seu trabalho consistia em 
amassar a argila no pé para que o pro-
fissional pudesse fazer as peças. 

Após 1 ano e 8 meses trabalhando 
como auxiliar, o Rei do Barro resolveu 
seguir sozinho e, desde então, a tipolo-
gia e a vida do artesão se confundem. 
“Meu pensamento era apenas apren-
der. Não sabia que eu iria me entregar 
tanto ao barro”, revela. Atualmente, 
ele chega a produzir até 4 mil peças 

e esculturas mensalmente. Quando os 
utensílios são maiores, a produção fica 
em torno de mil peças.

Para chegar à produção de peças com 
qualidade de finalização e valor agrega-
do, foi preciso capacitação.  Foram di-
versos cursos oferecidos pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) no Rio Grande do 
Norte para aperfeiçoar a técnica e atin-
gir a perfeição exigida pelo mercado. Ele 
ainda participou de capacitação na área 
de gestão, formação de preço e controles 
de vendas e estoques. 

O marco na carreira de José de San-
tana ocorreu com uma iniciativa do Se-
brae-RN de aliar a arte popular à técnica 
de artistas locais renomados. Foi assim 
que surgiu a coleção “Iaraguá”, que sig-
nifica ‘senhor do vale’ na língua tupi-

artesão josé de santana é reConheCido Como o rei do barro em são gonçalo do 
amarante e estimula a arte de lidar Com o barro na fabriCação de peças em CerâmiCa 

o rei do Barro

novo oLharnovo oLhar
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eM sÃo GonÇaLo do aMarante

-guarani, e envolveu objetos decorativos 
e utilitários no estilo rústico moderno, 
cujo diferencial foi a intervenção de de-
sign, modelagem e o traço inconfundí-
vel do artista, associados a uma pesquisa 
etnográfica. A ideia lançou um novo 
conceito sobre o artesanato popular, 
produzido a partir de um resgate cultu-
ral e aliado a um conceito artístico. 

Antes desse projeto, que levou pe-
ças para dentro de uma das principais 
lojas de design de Natal, a Oficina 
Interiores, o empreendedor tinha um 
faturamento em torno de R$ 800. 
Atualmente, seu faturamento fica na 
média de R$ 2.500. Somente no lan-
çamento da coleção, foram obtidos 
R$ 8 mil, renda que foi partilhada 
entre os artesãos da Cooperativa de 
Produção Artesanal do Potengi. 

Além da coleção “Iaraguá”, as pe-
ças mais conhecidas do Rei do Barro 
são ‘Anjos Nordestinos’ e ‘Anjos For-

rozeiros’. As peças mais procuradas 
são os vasos e utilitários para decora-
ção, além das esculturas. Para José, a 
maior gratificação é o reconhecimen-
to do valor artístico de suas peças e 
a identificação de seu traço pessoal. 
“Sou feliz porque consegui repassar 
o que aprendi e hoje existem pessoas 

que sobrevivem apenas com essa arte 
ensinada por mim”.

Para os que pretendem iniciar nes-
sa atividade artística, o Rei do Barro 
deixa a sua dica. “Não tenha receio 
de pegar na argila e sempre trabalhe 
dando um toque de amor, não só por 
interesse financeiro”, finaliza. 

o rei do barro em são gonçalo do amarante, josé de santana
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projeto casa cerâMica
na casa Mix 2017 
Ceramistas potiguares expõem Casa CerâmiCa no 
vi feirão imobiliário sindusCon – Casa mix 2017 

A Casa Mix – VI Feirão Imobili-
ário Sinduscon foi realizada entre os 
dias 13 e 16 de setembro de 2017, na 
Estação das Artes Eliseu Ventana, lo-
calizada no centro de Mossoró/RN. O 
evento aconteceu simultaneamente a 
Feira Industrial e Comercial da Região 
Oeste (Ficro), a uma mostra nacional 
de turismo, uma feira gastronômica e 
um salão de automóveis. A proposta 
do VI Feirão Imobiliário foi reunir ex-
positores dos mais variados segmentos 
da construção civil, designers, deco-
ração, produtos e serviços para quem 
precisa construir, reformar, decorar ou 
comprar um imóvel. 

Nesta edição, o Sindicato da In-
dústria de Cerâmica Vermelha Para 
Construção do Estado do Rio Grande 

do Norte (Sindicer-RN) esteve pre-
sente, com o apoio do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae-RN), com um es-
tande a disposição de seus associados 
para encontros e negociações. Além 
disso, mais uma vez, foi exposta a 
Casa Cerâmica, projeto que fez bas-
tante sucesso na edição anterior. 

A ideia Casa Cerâmica é da Asso-
ciação Nacional da Indústria Cerâmi-
ca (Anicer) e também já foi executada 
em outros estados brasileiros. A ação 
de marketing na Casa Mix 2017 foi 
realizada pela Cerâmica Itajá, Cerâ-
mica do Gato e Cerâmica T. Melo. 
O objetivo do projeto é demonstrar 
ao mercado da construção civil as ca-
racterísticas e particularidades de uma 

casa construída com recursos oriun-
dos do Programa Minha Casa Minha 
Vida, do governo federal.  

“A realização da Casa Cerâmica em 
um evento da construção civil foi de 
grande importância para a divulgação 
e difusão da Alvenaria Estrutural com 
blocos cerâmicos, onde se incluem 
também as telhas cerâmicas para as 
coberturas, tratando-se de uma casa 
que cumpre os conceitos populares 
em execução pelo Governo Federal”, 
comenta o presidente do Sindicer-
-RN, Vargas Soliz Pessoa. 

Na edição de 2016, a casa foi cons-
truída em 5 dias e serviu como ponto 
de apoio para palestras e demonstra-
ções de produtos. Nesta edição, a casa 
ficou exposta totalmente decorada, 

unindo arquitetura, tecnologia, pra-
ticidade, conforto e melhor custo 
benefício. Para Vinícius Costa Lima 
- diretor da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Norte 
(Fiern) e da Cerâmica do Gato - “a in-
tenção de construir a Casa Cerâmica 
no VI Feirão Imobiliário Sinduscon 
– Casa Mix 2017 foi de valorizar os 
produtos cerâmicos e mostrar, dentro 
de um grande evento, que este méto-
do é eficiente, econômico e aumenta 
a resistência da construção de casas”. 

Para Angela Mazoto - arquiteta 
urbanista do Espaço Conceito, convi-
dada a participar do plano de arquite-
tura da Casa Cerâmica – a proposta 
de execução da casa foi muito bem 
recebida, tendo em vista que se trata 
de um projeto diferenciado que possui 
um processo estrutural e uma pegada 
de grande interesse social.  

“Essa foi a primeira vez que parti-
cipei da Casa Cerâmica e a proposta 
foi recebida com muito prazer pelo 
Espaço Conceito, pois este é um pro-
jeto bem diferenciado. Somos a favor 
da arquitetura estar envolvida com 
esse processo de interesse social. A 
construção da casa foi bastante rápi-
da e resolvemos deixar ela sem parte 
do reboco justamente para facilitar o 
entendimento dos visitantes quan-
to ao sistema construtivo, como ela 
foi montada e que toda a construção 
dela é feita com a cerâmica. A casa 
traz mecanismos bem atuais da arqui-
tetura e nós também transformamos 
o ambiente com uma iluminação 
bem favorável”, conta a arquiteta An-
gela Mazoto em entrevista ao canal 
TCM 10 HD.

Ainda de acordo com a arquiteta, a 
Casa Cerâmica possui uma “constru-
ção limpa”, que já prevê a parte das 
instalações enquanto os blocos ainda 
estavam sendo colocados, o que faz 
com que não existam muitos cortes 
nas paredes. Em termos de preço, o 
projeto veio de encontro com a via-
bilidade de um processo com muito 
menos elementos a serem retirados da 
obra e com um tempo de construção 
mais rápido. 

da esquerda para a direita: josé eduardo viana, diretor de operações do sebrae; viníCius Costa lima, 
diretor da fiern e da CerâmiCa do gato; vargas soliz pessoa, presidente do sindiCer-rn e diretor da 
CerâmiCa itajá; josé álvares vieira, presidente da federação da agriCultura, peCuária e pesCa do rio 
grande do norte (faern); zeCa melo, superintendente do sebrae-rn; e na ponta direita está marCelo 

fernandes queiroz, presidente da federação do ComérCio de bens, serviços e turismo do estado do rn



filiadas, além dos demais de todo o con-
tinente sul-americano, Europa e EUA, 
voltam suas atenções para os principais 
temas deste mercado.

Durante o evento, o presidente do 
Sindicer-RN, Vargas Soliz Pessoa, par-
ticipou – juntamente a Ralph Perru-
pato (proprietário da Cerâmica Para-
puan) e Jefferson Santos (Sebrae) - da 
clínica tecnológica 5, que abordou as 
tendências e criatividade no merca-
do cerâmico e estratégias de vendas. 
“A mesa foi bastante produtiva e pu-
demos tratar sobre as tendências no 
mercado e o consumo dos nossos pro-
dutos. Foi uma excelente discussão e 
certamente o tema será abordado em 
eventos futuros”, comenta. 

De acordo com Vinicius Costa 
Lima, diretor da Fiern e da Cerâmica 
do Gato, a presença da delegação 
de empresários potiguares foi muito 
importante, tendo em vista que o 
estado do Piauí detém atualmente 
uma das maiores tecnologias em 
cerâmicas aplicadas no Brasil. “Os 
ceramistas potiguares tiveram a 
oportunidade de visualizar diferentes 
modelos de indústria que a alguns 
anos só eram encontrados em pou-
cas empresas do sul e sudeste do país. 
Hoje nós temos essa tecnologia e esse 
tipo de indústria muito próximo ao 
nosso estado, mostrando a realidade 
futura Do setor cerâmico no Brasil”, 
explica Vinícius Lima.

Para o empresário Jeffeson Bar-
bosa Costa, da Cerâmica Estrutural, 
participar do 46º encontro foi uma 
experiência grandiosa e que propor-
cionou uma importante visão sobre 
a situação da indústria cerâmica em 
outros estados brasileiros. “Participar 
do encontro me proporcionou a ex-
periência de saber mais sobre como 
anda a indústria cerâmica em outros 
estados, discutir sobre importantes te-
mas como o PSQ e o financiamento 
de casas pelo Programa “Minha Casa 
Minha vida” e adquirir novas idéias e 
técnicas a serem aplicadas na minha 
cerâmica com o intuito de produzir 
melhores produtos”. 

Confira alguns registros do evento:

46º encontro nacionaL 
da indÚstria de cerâMica verMeLha

O presidente do Sindicato da In-
dústria de Cerâmica Vermelha Para 
Construção do Estado do Rio Grande 
do Norte (Sindicer-RN) - juntamente 
ao vice-presidente da Federação das 
Indústrias do RN, Terceiro Melo, ao 
diretor da Fiern, Vinícius Costa Lima e 
a empresários do setor – participou, de 
20 a 22 de setembro de 2017, do 46º 
Encontro Nacional da Indústria de Ce-
râmica Vermelha. O evento foi realiza-
do na sede da Federação das Indústrias 
do Estado do Piauí – Fiepi, localizada 
no município de Teresina, das 14h às 
22h. Uma realização da Associação Na-
cional da Indústria Cerâmica (Anicer), 

a edição nordeste do evento contou 
com o apoio do Sindicer/PI.

Estiveram presentes os seguintes 
empresários do setor: Alessandro Fer-
nandes Batista, da Cerâmica Do Gato; 
Antônio Fernandes Alves, da União 
Itajá; Severino Ribeiro Sobrinho, da 
Cerâmica União; José Nildo Galdino, 
da Nordeste Cerâmica; Jeffeson Bar-
bosa Costa, da Cerâmica Estrutural; 
Genival Dantas Batista, da Cerâmi-
ca Progresso Fabricações Limitadas; 
André Torres Barbalho, da Cerâmica 
Caisa; Alexandre Torres Barbalho, da 
Cerâmica Nova Caribe; e Ciro de Ho-
landa Melo, da Cerâmica T. Melo.

O Encontro Nacional da Indústria 
de Cerâmica Vermelha é um evento 
tradicional, itinerante à todas as regi-
ões do Brasil, anual, sólido e voltado 
exclusivamente à cerâmica estrutural, 
que atua como setor gerador de mão 
de obra intensiva e indispensável na 
construção civil, responsável por uma 
significativa fatia do PIB brasileiro.

Segundo a última pesquisa do 
IBGE, o setor de cerâmica vermelha 
reúne 6.903 empresas no Brasil, ampla-
mente mobilizadas para o evento, em 
uma oportunidade em que empresários 
de todos os estados, oriundos dos 48 
sindicatos, associações e cooperativas 
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empresários potiguares partiCiparam - de 20 a 22 de setembro 
- da 46ª edição do enContro naCional da indústria de CerâmiCa vermelha, 
realizado em teresina/piauí 
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cerâMica BoM jesus 
deterMinaÇÃo define o sucesso da

presente no merCado desde 2007, a CerâmiCa bom jesus investe em forno 
Cedan e reduz a poluição e a quantidade de lenha em suas produções

os sóCios-proprietários sandoval, joniCleide e jardel dantas

a CerâmiCa bom jesus, loCalizada na zona rural de Carnaúba dos dantas 

Mulher de garra, mãe e sócia-
-proprietária de uma cerâmica. Esta 
é a senhora Jonicleide Dantas Bezer-
ra, 37 anos, natural de Carnaúba dos 
Dantas/RN, e uma das proprietárias 
da Cerâmica Bom Jesus - localizada 
no Sítio Ermo, Zona Rural de Car-
naúba dos Dantas. Casada com Jardel 
Dantas da Silva e mãe de três filhos 
- Jenifer Salvina (18 anos), Cleiton 

Samuel (17 anos) e Caique Samuel (4 
anos) – a potiguar acredita que “tudo 
pode naquilo que a fortalece” e procu-
ra dedicar seus momentos de lazer a 
sua família e a Igreja.

Antes de iniciar suas atividades 
profissionais na indústria de cerâmica 
vermelha, Jonicleide Dantas trabalhou 
como sacoleira e já teve a sua própria 
lojinha. As coisas mudaram quando 

o irmão de seu esposo, Sandoval, a 
procurou explicando que a cerâmica 
a qual ele trabalhava estava disponível 
para venda. Após uma longa conversa, 
Jonicleide, juntamente a Jardel e San-
doval se tornaram sócios-proprietários 
da Cerâmica Bom Jesus. 

Presente no mercado desde o mês 
de junho de 2007, a cerâmica inicia 
suas atividades diárias por volta das 

6h. Com muita dedicação, o dia de 
Jonicleide Dantas começa sempre 
cedo, para dar conta das atividades do 
lar conciliadas às suas atividades na 
cerâmica, que são mais voltadas para a 
parte burocrática, enquanto o seu es-
poso Jardel e o irmão Sandoval focam 
suas ações diretamente na produção. 

De acordo com a sócia-proprietá-
ria, a cerâmica é considerada um ne-
gócio familiar, pois o seu pai e os seus 
seis irmãos também contribuem com 
a produção. Além disso, os seus dois 
filhos mais velhos - Jenifer Salvina e 
Cleiton Samuel - e a sua irmã, Maria 
de Fátima, colaboram com as ativida-
des do escritório. 

Atualmente, a Cerâmica Bom Je-
sus possui 37 funcionários, a maioria 
deles mora no Rio Grande do Norte 
enquanto outros residem na Paraíba. 
“As cerâmicas podem ser consideradas 
como as maiores fontes de emprego no 
município de Carnaúba dos Dantas. 
Em nosso quadro atual, possuímos 37 

funcionários diretos que estão bem 
engajados com os trabalhos na Cerâ-
mica Bom Jesus. Alguns deles moram 
aqui mesmo no RN, mas também 
possuímos funcionários muito empe-
nhados que se deslocam diariamente 
da Paraíba até a nossa cerâmica para 
trabalhar”, explica Jonicleide.

Quanto às vendas, a sócia-proprie-
tária informa que a Cerâmica Bom 
Jesus vem superando suas expectati-
vas e que a produção é voltada para 
os consumidores locais e também para 
os estados de Pernambuco, Alagoas e 
Paraíba. Recentemente, a cerâmica 
investiu na construção de um forno 
cedan, o que resultou na redução do 
volume de lenha utilizado através das 
técnicas convencionais. Este forno fa-
cilita a transferência e aproveitamento 
do calor e dos gases necessários para 
a combustão, atingindo uma redução 
no tempo utilizado para a produção 
das peças.

“Antes nós utilizávamos o forno 

caipira e então resolvemos montar um 
projeto para a construção do forno ce-
dan e, graças a Deus, deu tudo certo. 
O forno cedan polui bem menos e faz 
com que a gente gaste menos lenha 
para produzir a mesma quantidade 
de produto”, conta Jonicleide Dantas. 
Ela afirma ainda que uma boa parte 
das cerâmicas localizadas no muni-
cípio de Carnaúba dos Dantas ainda 
não implantou o forno cedan. 

Tendo em vista a consciência eco-
lógica desse tipo de forno e uma maior 
homogeneidade dos produtos devido 
à uniformidade da temperatura que 
circula de uma câmara a outra, isso 
garante uma maior competitividade 
na comercialização. A Cerâmica Bom 
Jesus também possui uma boa relação 
com as demais cerâmicas da região 
e, inclusive, faz parte da Associação 
dos Ceramistas do Vale Carnaúba 
(ACVC), e participa das ações gerais 
desenvolvidas, como as distribuições 
de mudas na cidade. 
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produza seu site coM 70% de suBsídio peLo

proGraMa seBraetec

fiern presta assistência 
jurídica onLine 
para associados aos 
sindicatos da indÚstria

O Programa SEBRAETEC permi-
te às empresas de qualquer setor econô-
mico o acesso subsidiado a serviços em 
inovação e tecnologia, visando a me-
lhoria de processos e produtos e/ou à 
introdução de inovações nas empresas 
e mercados. No ano de 2009, o Senai 
Centro de Tecnologias em Informática 
Aluízio Alves (CTI AA) iniciou uma 
parceria com o programa SEBRAE-
TEC, e, desde então, tem atuado em 
diversas áreas do setor industrial com 
serviços digitais que incluem a forma-
tação de sistemas automatizados, cria-
ção e desenvolvimento de sites e desen-
volvimento de aplicativos.

Com o intuito de estimular que as 
cerâmicas potiguares criem seus sites 
para expor seus produtos e possuam 
mais uma forma de comunicação com 
a clientela e o mercado em geral, os 
empresários associados ao Sindicato da 
Indústria de Cerâmica Vermelha Para 
Construção do Estado do Rio Grande 
do Norte (Sindicer-RN) que estejam in-
teressados no serviço de desenvolvimen-
to de sites – ou outros serviços ligados 

à Tecnologia da Informação – podem 
procurar o executivo do sindicato, Júlio 
Lourenço, que intermediará o contato 
com a Unidade Senai Centro de Tec-
nologias em Informática Aluízio Alves 
(CTI AA), que atualmente está em fun-
cionamento na Av. Prudente de Morais, 
157, no bairro Tirol, em Natal/RN.

O empresário será atendido pela 
equipe de mercado, para entendimento 
da demanda e direcionamento junto ao 
Sebrae, que fará todo o trâmite para que 
o mesmo possa ter acesso ao subsídio 
ofertado. Vale ressaltar que, para o ano 
de 2017, o programa SEBRAETEC 
está com aporte de 70% do valor total 
do serviço e o cliente paga apenas 30% 
como contrapartida. 

O pagamento da contrapartida da 
empresa é realizado diretamente no Se-
brae, após assinatura de termo de ade-
são, onde possui todas as atividades que 
serão desenvolvidas no projeto acorda-
do. O Sebrae recebe através de cartão de 
crédito e, dependendo do valor, pode ser 
dividido sem juros. 

A equipe de consultores do Senai 

CTI Aluizio Alves possui competência 
técnica na área de tecnologia e, durante 
todo o processo de construção dos pro-
jetos (site, sistema e/ou aplicativo), será 
instruído de como inserir seus dados 
e gerenciá-los. É importante destacar 
que neste processo de desenvolvimen-
to não está incluso a manutenção e/ou 
novas versões. 

Quanto ao tempo de desenvolvi-
mento e entrega do serviço, tudo de-
penderá da complexidade exigida e das 
necessidades que o cliente deseja na 
produção do site. O empresário tam-
bém pode solicitar a criação do briefing, 
onde o cliente sinaliza quais informa-
ções são necessárias, facilitando a orga-
nização do planejamento de entregas 
para a empresa. 

O CTI Aluizio Alves dispõe de ou-
tras parcerias e projetos que os empre-
sários podem ter acesso. A depender 
do tipo de atividade e/ou seviço de-
mandado, a equipe de mercado iden-
tificará quais são as outras oportuni-
dades de fomento que existem para 
atender a empresa. 

Criado na gestão de Amaro Sales no 
ano de 2012, o Espaço Empresarial da 
Federação das Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Norte (Fiern) tem como 
finalidade ser um importante canal de 
relacionamento entre o Sistema Fiern, 
os sindicatos filiados e as empresas in-
dustriais. Além disso, o espaço também 
possibilita o acesso aos serviços ofereci-
dos pelas entidades que compõem o Sis-
tema (Fiern/Sesi/Senai/IEL) e também 
aos serviços disponibilizados com acesso 
remoto pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). 

Entre os serviços prestados, o Espaço 
Empresarial oferece assistência jurídica 
online para os associados ao Sindicato 
da Indústria de Cerâmica Vermelha Para 
Construção do Estado do Rio Grande do 

Norte (Sindicer-RN) e demais sindicatos 
filiados. O serviço é gratuito e de grande 
importância para os empresários que pre-
cisam tirar dúvidas trabalhistas, tributárias, 
empresariais e de outras áreas do Direito. 

Os empresários podem solicitar o 
serviço por meio do site da  Fiern, no 
campo “Espaço Empresarial” onde será 
possível encontrar a opção para contatar 
a  Assistência Jurídica Online. Depen-
dendo da situação, o atendimento pode 
ser realizado presencialmente com o ad-
vogado Rodrigo Paiva, que está disponí-
vel de segunda-feira a sexta-feira, das 8h 
às 12h, no Espaço Empresarial da Casa 
da Indústria, localizada na Av. Senador 
Salgado Filho, 2860, térreo. 

Para os empresários que preferem 
optar pelo atendimento presencial, é 

importante agendar um horário no te-
lefone (84) 3204-6283. Para conhecer 
outros serviços, acesse:  www.fiern.org.
br/espaco-empresarial/

Ceramistas assoCiados ao sindiCer-rn podem soliCitar o serviço 
gratuitamente para tirar dúvidas trabalhistas, tributárias, 
empresariais e de outras áreas do direito

o advogado rodrigo paiva, do espaço empresarial 
da fiern, presta assistênCia jurídiCa online e 

presenCial aos assoCiados
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O  setor da Construção Civil tem 
sofrido com os cortes de recursos pelo 
Governo Federal, o que tem atingido 
diretamente o Programa Minha Casa, 
Minha Vida. O assunto foi debatido 
durante audiência pública na Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Norte (AL-RN) - no dia 
16 de outubro de 2017 - momento em 
que estiveram presentes o presidente 
do Sindicato da Indústria de Cerâmica 
Vermelha Para Construção do Estado 
do Rio Grande do Norte (Sindicer-
-RN), Vargas Soliz Pessoa, e o diretor 
da Federação das Indústrias do RN 
(Fiern), Vinícius Costa Lima .

Proposto pelo deputado Gustavo 
Fernandes (PMDB), o debate contou 
com a presença de representantes do 
setor, do Banco do Brasil, do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia 
do Rio Grande do Norte (Crea), do 
Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis (Creci), do Sindicato da Indús-
tria da Construção Civil (Sinduscon) e 
parlamentares. 

“As empresas não têm mais recursos 
para financiar o Programa Minha Casa, 
Minha Vida ou outros programas habi-
tacionais e algumas faixas do projeto só 
devem retomar em 2018. Essa situação 
gerou uma situação de pânico e medo 
diante da importância do setor para o 
estado e para o Brasil. Precisamos en-
contrar alternativas para conter os pre-
juízos já registrados e evitar mais demis-
sões”, disse Gustavo Fernandes.

De acordo com o parlamentar, a 
Construção Civil emprega mais de 
100 mil trabalhadores somente no 
RN, e parte desse percentual trabalha 
em empresas que têm algum serviço 
relacionado ao Programa Minha Casa, 
Minha Vida.

Segundo dados apresentados duran-
te a discussão, o setor gera R$ 9 milhões 
através de empregos diretos e indiretos e 
é responsável por 6% do PIB nacional. 
“A Construção Civil fomenta a econo-
mia de outros setores e o Minha Casa 
Minha Vida é um dos propulsores de 
toda essa cadeia no RN. Sem esse pro-
grama, aumentará o desemprego em 

todo o país, que vive uma das piores cri-
ses econômicas da história”, acrescentou 
o deputado.

Ainda de acordo com o Gustavo 
Fernandes, por ano, o setor do comércio 
fatura aproximadamente R$ 72 bilhões 
somente com o programa Minha Casa, 
Minha Vida e além das próprias cons-
trutoras, se ficar mantida essa situação 
de falta de recursos, serão afetados dire-
tamente os setores da mineração de pro-
dutos usados na construção como pedra, 
brita, cimento, gesso, ferro e outros.

Para o deputado, sem o programa 
federal, prefeituras e o próprio governo 
do estado que já atrasam salários de ser-
vidores também serão prejudicados por 
arrecadarem menos impostos, aumen-
tando a frustração de receita.

Gustavo Fernandes ressaltou que, 
através do seu mandato, o deputado fe-
deral Walter Alves (PMDB) e o senador 
Garibaldi Alves Filho (PMDB) se reuni-
ram com o ministro das cidades, Bruno 
Araújo, cobrando apoio para uma solu-
ção do problema. “O ministro se colocou 
à disposição para, através do presidente 
da Caixa Econômica Federal, Gilberto 
Occhi, receber a bancada do RN essa se-
mana para debater o assunto”.

A deputada Cristiane Dantas 
(PCdoB) participou da audiência e fez 
um apelo em busca de solução imedia-
ta para o assunto. O deputado Souza 
(PHS) disse que foi procurado por um 
grupo de construtores e corresponden-
tes bancários e reforçou que não se pode 
enfrentar uma crise com perspectiva de 
desemprego. “Os empresários estão em 
pânico”, disse ele.

Já a deputada Larissa Rosado (PSB) 
disse que conversou hoje com o superin-
tendente da Caixa Econômica Federal e 
cobrou soluções. “Vamos lutar pela casa 
própria e vamos em busca dos caminhos 
que podem ser percorridos por se tratar 
de um problema nacional”. O ex-depu-
tado Elias Fernandes (PMDB) também 
reforçou a defesa dos empregos.

Presente na audiência, o superinten-
dente do Banco do Brasil, Weber Basí-
lio, falou sobre a situação da instituição e 
disse que não há restrição orçamentária 
e que o Banco está melhorando as con-
dições de acesso ao crédito. Igor Bruno 
de Morais, representante dos construto-
res de Mossoró, agradeceu o empenho 
da AL em debater o assunto e reforçou 
que a falta de recursos é um problema 
generalizado. “Diante desse problema, 
o setor de comércio deixará de receber 
R$ 72 bilhões, somente do programa 
Minha Casa, Minha Vida. Além disso, 
7% dos empregos gerados no país são 
da construção civil”, defendeu.

A garantia de recursos do FGTS 
para continuidade do programa Minha 
Casa, Minha Vida também foi um as-
sunto defendido durante a audiência 
pelo representante das Indústrias de 
Cerâmica do RN, Vargas Solis. O De-
legado do Sinduscon de Mossoró, José 
Ricardo do Rosário, disse que o volume 
de investimentos maior está nos cons-
trutores individuais, para ele, existem 
recursos, só falta planejamento. “Isso 
acarreta um programa social e econômi-
co de maior gravidade”.

Para finalizar, o deputado Gustavo 
Fernandes disse que aguarda a data para 
debater o assunto em Brasília. Ele se 
comprometeu em participar da reunião 
em Brasília em defesa dos trabalhadores.
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MoBiLizaÇÃo

deputado gustavo fernandes

as empresas não 
têm mais reCursos
para finanCiar 
programas 
habitaCionais
e algumas faixas do 
projeto só devem 
retomar em 2018”

“
deBate na aLrn
MoBiLiza cadeia produtiva da construÇÃo 
civiL eM Busca de recursos federais

o debate – proposto pelo deputado gustavo fernandes – foi realizado 
no dia 16 de outubro, na assembleia legislativa do rn, e Contou Com a 
presença de Ceramistas potiguares

MoBiLizaÇÃo
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inovacerprocoMpi

aÇões do procoMpi 
fortaLecerÃo 
a indÚstria de cerâMica verMeLha

rn terÁ nÚcLeo de inovaÇÃo 
para a indÚstria de cerâMica verMeLha

O presidente do Sindicato da In-
dústria de Cerâmica Vermelha Para 
Construção do Estado do Rio Grande 
do Norte (Sindicer-RN), Vargas Soliz 
Pessoa, esteve presente - na manhã do 
dia 12 de julho de 2017, na Casa da 
Indústria - no lançamento da nova 
edição do Programa de Apoio à Com-
petitividade das Micro e Pequenas In-
dústrias (Procompi).

Lançado pelo no Instituto Euval-
do Lodi (IEL-RN) e pelo Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae-RN), o Procompi 
2017 beneficiará 63 projetos no país 
e, destes, cinco no Rio Grande do 
Norte voltados para  a indústria de ce-
râmica vermelha, setor gráfico, polpas 
e sorvetes, reciclagem, cal e argamassa 
e água mineral.

De acordo com o presidente do 
Sindicer-RN, o Procompi será de 
enorme importância para movimen-
tar o setor cerâmico potiguar. “Este 
é o quarto Procompi que participa-
mos e, nesta edição - dentre as ações 
que planejamos desenvolver - vamos 
investir bastante na área de gestão e 
também com foco na parte comercial 
e na Campanha Tijolo Legal”, comen-
ta Vargas Soliz. 

A coordenadora nacional do Pro-
compi na Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Suzana Peixoto, en-
fatizou a importância de investir em 
qualidade e em competitividade dian-
te do atual cenário econômico.  “Nós 
não trazemos soluções mágicas. Cada 
projeto tem o seu foco e precisamos 
ter consciência que este é o momento 

de conquistar novos mercados e apri-
morar processos”, completou abor-
dando a importância da consultoria 
técnica e de mercado ofertada pelo 
IEL e o Sebrae.

Lançado em 2000 no Brasil – no 
Rio Grande do Norte há projetos sen-
do desenvolvidos desde 2004 – nesta 
4ª edição do Procompi, a Região Nor-
deste é a que possui mais projetos sele-
cionados, um total de 19, sendo o RN 
e o Ceará os líderes da lista com cinco 
projetos cada. Os demais estão distri-
buídos da seguinte forma no país: seis 
na Região Centro-Oeste, 12 no Nor-
te, 14 no Sul e 12 no Sudeste.

PlanO de açãO
O projeto - que pode durar até 18 

meses - visa aumentar em 15% a pro-
dutividade, o volume de negócios ge-
rados e o faturamento total do grupo 
de empresas participantes. 

Confira as ações aprovados para o 
Procompi da indústria potiguar de ce-
râmica vermelha:

- Produção, edição e diagramação 
da Revista do setor cerâmico;

- Campanha de marketing, com o 
objetivo de fortalecer o setor e as ações 
que aumentem a visibilidade das em-
presas, possibilitando maios acesso ao 
mercado;

- Capacitação/Consultoria em 
Gestão de Custos e Preço de Venda 
com o intuito de fornecer as condi-
ções ideais para conhecer e mensurar 
os custos e quantificar mais precisa-
mente o preço real da mercadoria;

- Capacitação em Gestão da Pro-
dução, visando aperfeiçoar os profissi-
onais do setor produtivo para atuarem 
na gestão da produção com um estilo 
de administração contemporânea e 
focada na realidade local e focada na 
realidade local.

Empresários do setor cerâmico 
potiguar, técnicos e representantes de 
instituições de ensino e pesquisa, do 
governo, da Federação das Indústrias 
do Estado do Rio Grande do Norte 
(Fiern) e da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Rio 
Grande do Norte (Fecomércio-RN), 
participaram no dia 15 de setembro 
de 2017 - no auditório do 7º andar 
da Casa da Indústria, em Natal - de 
uma reunião técnica para apresenta-
ção da proposta de criação no estado 
do Núcleo de Inovação para Indústria 
de Cerâmica Vermelha (Inovacer). 

O evento teve como convidado 
o presidente do Sindicato da Indús-
tria da Construção do Estado do CE 
(Sinduscon-CE), André Montenegro 
de Holanda, que apresentou o modelo 
de gestão para inovação implantado no 
seu estado. Foi aberto pelo presidente 
do Sindicer-RN, Vargas Soliz Pessoa, e 
contou com a participação do vice-pre-
sidente da Fiern, Pedro Terceiro Melo, 
da vice-presidente do Sinduscon-RN, 
Larissa Dantas, e da Assessora de Ino-
vação e Tecnologia do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial do RN 

(Senai/RN), Suzie Macedo. 
O Inovacer visa fortalecer a indústria 

de cerâmica vermelha no estado, por 
meio da inovação, priorizando ações em 
sistemas de gestão, processos produtivos 
e melhoria da qualidade dos produtos. 
Durante a palestra, André de Holanda 
contou que o foco do projeto cearense é 
a inovação, a parte de gestão de sistema, 
de processos e de novos materiais. 

“A grande sacada foi a seguinte, 
nós criamos uma P & D (Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico) coleti-
vo. As empresas se uniram e estudam 
melhorias para ganhos de produtivi-
dade e processos dentro das empresas, 
o que diluiu os custos e trouxe resul-
tados espetaculares”, disse André de 
Holanda. Um desses resultados é uma 
cooperativa de compras. André conta 
ainda que o Núcleo começou peque-
no, há 19 anos, com quatro empresas, 
e que tomou um vulto maior depois 
que passou para o Sinduscon, que 
hoje conta com cerca de 600 associa-
dos, sendo um dos maiores do Brasil.

O vice-presidente da Fiern, Pe-
dro Terceiro, ressalta que a criação do 
Núcleo é importante para a cadeia da 

construção civil e não apenas para o 
setor cerâmico. “O Setor cerâmico 
tomou conhecimento desse trabalho 
desenvolvido no Ceará, estado que é 
bem adiantado em relação ao nosso, e 
nós vamos copiar o que está sendo fei-
to porque tem dado resultados muito 
positivos tanto para o setor cerâmico 
quanto para o setor da construção ci-
vil”, disse o industrial.

O presidente do Sindicer-RN, 
Vargas Soliz, explica quer o Núcleo 
buscará trabalhar junto com as ins-
tituições parceiras, e, principalmen-
te, as universidades, que são grandes 
desenvolvedoras de novos projetos. 
“Nosso produto, que está no mer-
cado há mais de 5 mil anos também 
precisa de inovação, como os demais 
que estão surgindo no dia-a-dia. Va-
mos atrás de novos produtos, novos 
métodos construtivos para que pos-
samos evoluir na velocidade e rapidez 
das obras”, disse. Ele destaca que a 
qualidade dos produtos cerâmicos 
potiguares oferecidos ao consumidor 
já é conhecida, mas é necessário de-
senvolver novos métodos para redu-
zir os custos, sem perder a qualidade.

foi lançada a edição de 2017 do programa de apoio à Competitividade das 
miCro e pequenas indústrias, que muito Contribuirá para movimentar a 
indústria potiguar de CerâmiCa vermelha 

inovaCer formará parCerias Com instituições e universidades Com 
o intuito de desenvolver projetos que Contribuam para a indústria 
potiguar de CerâmiCa vermelha

lançamento da nova edição do proCompi, na Casa da indústria
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