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Mineiros na Glass
N

o dia 19 de maio, 82 mineiros desembarcaram no Transamerica Expo
Center para participar da Glass South America, a maior feira nacional
do setor vidreiro. A excursão que levou os participantes foi organizada pela
Associação Mineira do Comércio Atacadista, Varejista e dos Beneficiadores
do Vidro (Amvid). Durante o evento, além de visitar os estandes para conferir as novidades, os vidraceiros participaram de sorteios e se confraternizaram com os patrocinadores da viagem: Arbax, AL Puxadores e Ferragens
e Cebrace. Além dessas empresas de vidros e acessórios, a Amvid contou
com o apoio da Vidrália, uma de suas associadas.

Eles contam o que viram na Glass

A Glass me deu a oportunidade de conhecer novos
produtos e esclarecer dúvidas com os fornecedores
para um melhor entendimento. Essa foi uma grande oportunidade, pois trocamos experiências com
colegas de diversas empresas, conhecemos as
novas tendências do mercado e, com isso, podemos atender cada vez melhor o nosso cliente. O estande de que mais gostei
foi o da Belga Metal.
Dilma Alves da Costa ,
supervisora de Vendas
da NRC Ferragens

A Glass South America foi
importante para o meu crescimento profissional, pois
não é bom trabalhar em um
segmento no qual não se
conhecem seus produtos.
Dentre os estandes que eu
visitei, os de que mais gostei foram Glass Vetro, Cebrace e SBM Metais
Ketherine Gomes Loregian,
assistente-financeiro da
Projevidros

Acho importante esse tipo
de ação para que possamos ter acesso ao que há
de novo no mercado, além
de trocar informações com
nossos fornecedores e estreitar laços com novos
parceiros. Com certeza, a
Glass me permitiu ter conhecimento de novas tecnologias e produtos diferentes que existem no mercado. O estande de que mais
gostei foi o da Bottero do
Brasil.
Raphael Santiago Damasceno, gerente de Expedição
da Bisel Vidros

A Glass representa uma
oportunidade de estreitar
relacionamentos com fornecedores, conhecer as inovações por eles apresentadas e também uma chance de reencontrar amigos
e clientes. Durante a feira,
pude conhecer e esclarecer dúvidas de aplicações
e funcionamento de vidros
e acessórios, o que facilitará muito meu trabalho na
hora de transmitir as informações técnicas para clientes e alunos. Fui muito bem
recebida em todos os estandes.
Vera Andrade, supervisoratécnica da Vidraçaria
Pestana
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Vamos
à luta?

C

omo a história da Amvid é permeada de lutas com
grandes vitórias e algumas derrotas, nosso aniversário de quinze anos não poderia ser diferente.
No dia 28 de maio, cumprindo todos os protocolos,
realizamos nossa primeira assembleia para a fundação
de nossos sindicatos patronais, necessidade que surgiu
a partir da fundação do sindicato dos funcionários, cuja
solicitação de registro já tramita no Ministério do Trabalho
e Emprego, em Brasília.
Parabenizo os diretores eleitos para a primeira diretoria do Sindicato das Indústrias de Beneficiamento e
Transformação de Vidros e Cristais Planos do Estado de
Minas Gerais.
Solicito a todos os vidraceiros mineiros que se manifestem em nossa próxima assembleia para a fundação
do Sindicato Atacadista e Varejista de Vidro do Estado de
Minas Gerais, pois, no dia 28 de maio, fomos interpelados
por advogados representantes do Sindicato do Comércio
Varejista de Maquinismos, Ferragens, Tintas e Material de
Construção de Belo Horizonte (Sindimaco) — o que nos
levou a cancelar a última assembleia —, alegando que
já nos representa. Pela legislação em vigor, o Sindimaco
é um sindicato genérico. Assim, temos o direito legal de
constituir o nosso, especifico para o mercado vidreiro.
Senhores vidraceiros participem das reuniões e assembleias para terem a certeza de
que serão representados por quem
luta dentro dessas fronteiras comerciais tão difíceis.

Heber Jerônimo Vervloet Dutra
Presidente da Amvid

Amvid conta
para você!
Prepare-se desde já para a

Confraternização Amvid 2012

A

pós realizar a pesquisa de satisfação com
as empresas do grupo de
associados Amvid e com os
tradicionais apoiadores da
confraternização anual da
associação, ficou definido
que em 2012 os mineiros
encontrarão amigos e fornecedores na Churrascaria
Porcão.
A Confraternização Amvid
é um evento exclusivo para
associados Amvid e fornecedores apoiadores.
Preparem-se para comemorar conosco!
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Certificação no setor
vidreiro serve para quê?
N

o mercado atual, em que a competitividade de uma
empresa é definida pelos detalhes da gestão e da
postura de mercado, as empresas precisam criar diferenciais para se destacar. As certificações são um importante
indicador do quanto uma empresa está comprometida com
a qualidade dos produtos e serviços que ela disponibiliza
para o seu cliente. No setor vidreiro isso não é diferente.
Para falar sobre esse assunto, convidamos Edweiss Silva,
consultor-técnico da Associação Brasileira dos Distribuidores e Processadores de Vidros Planos (Abravidro), que assiste as empresas de vidro que querem garantir esse diferencial para a sua marca.
O processo de certificação pode ser realizado apenas
pelas indústrias de processamento de vidro?
Sim, pois, para a empresa receber a concessão de uso do
selo de qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e Instituto Falcão Bauer da Qualidade
(Inmetro/IFBQ), deve ser a responsável pelo processo de
têmpera.
Quais são os benefícios uma empresa certificada?
Entre muitas vantagens, podemos destacar o diferencial
competitivo diante da concorrência, maior controle nos processos produtivos, ampliação do mercado de atuação e o
credenciamento como fornecedor junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para
venda facilitada de seus produtos.
Quanto tempo leva o processo de certificação e quais
são as etapas pelas quais uma empresa passará?
O tempo depende do perfil da empresa e da disposição dela
para se dedicar ao processo de certificação. Em média,
nossas associadas estão levando quatro meses para cum-

prir todas as etapas: implantação de um sistema de gestão
da qualidade e ensaios de rotina durante o processo produtivo; auditoria de certificação por organismo acreditado pelo
Inmetro/IFBQ; e ensaios de desempenho nas amostras de
vidro temperado.
Em que um consultor pode ajudar nesse processo?
Deve ajudar na aplicação de um sistema de gestão da qualidade simples e adequado ao setor vidreiro, na confecção
das amostras para ensaios e nos assuntos junto ao organismo certificador. O trabalho do consultor é facilitar todas
as etapas e, para isso, é fundamental o conhecimento das
exigências a certificação.
Após a certificação, quando o processo deverá ser refeito para que a empresa permaneça com a certificação?
A empresa passa por auditoria de manutenção anualmente
para manter a autorização de uso das logomarcas Inmetro/
IFBQ. Essa auditoria consiste em verificar se o sistema de
gestão da qualidade continua implementado e se a qualidade do vidro temperado continua a atender os requisitos da
ABNT NBR 14698.
E-mail para divulgação:
esilva@abravidro.org.br
Tel. (11) 3873-9908

Edweiss:

“Diferencial competitivo diante da
concorrência é uma das vantagens
da empresa certificada”

Cursos Amvid e Senai para o

2º Semestre de 2012
1) Curso de Especialização em Projetos com Ênfase
para Vidros Temperados - Inscrições abertas!

3) Curso de Capacitação Básica para Vidraceiro
Inscrições a partir de 21 de agosto

Pré-requisito
Ser aprovado em avaliação de conhecimentos específicos (no mínimo, 50%) ou já ter concluído o Curso Básico de Capacitação para Vidraceiros

Pré-requisitos
Ser aprovado em avaliação de conhecimentos gerais —
Português e Matemática — (no mínimo 50%), ser maior
de dezoito anos e ter concluído o Ensino Fundamental.

Prova de Seleção
Data: a definir
Horário e local: das 8 às 10 horas – Avenida do Contorno, 2.090 – Floresta, Belo Horizonte
Período do curso: 16 de julho a 10 de agosto

Prova de seleção
Data: a definir
Horário e local: das 8 às 10 horas – Avenida do Contorno, 2.090, Floresta, Belo Horizonte
Período de curso: 24 de setembro a 22 de outubro

2) Curso de Especialização em Medição e Instalação
com Ênfase para Vidro Temperado
Inscrições a partir de 16 de julho

4) Curso de Especialização em Projetos com Ênfase
para Vidros Temperados
Inscrições a partir de 25 de setembro

Pré-requisito
Ser aprovado em avaliação de conhecimentos específicos (no mínimo, 50%) ou já ter concluído o Curso Básico de Capacitação para Vidraceiros

Pré-requisitos
Ser aprovado em avaliação de conhecimentos específicos, com aprovação mínima de 50%, ou já ter concluído
o Curso Básico de Capacitação para Vidraceiros.

Prova de seleção
Data: a definir
Horário e local: das 8 às 10 horas – Avenida do Contorno, 2.090, Floresta, Belo Horizonte
Período do curso: 20 de agosto a 17 de setembro

Prova de seleção
Data: a definir
Horário e local: das 8 às 10 horas – Avenida do Contorno, 2.090 – Floresta, Belo Horizonte
Período do curso: 29 de outubro a 28 de novembro

Local das aulas
Senai Paulo de Tarso: Via Expressa, 3.200, Padre Eustáquio, próximo à estação do Metrô da Gameleira
Carga horária: 60 horas
Horário: das 19 às 22h15 – de segunda a sexta-feira.
Investimento
Inscrição: R$ 25,00
Matrícula: R$ 145,00 – Associados Amvid têm 15% de desconto!

