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Certificação ‘Procel Edifica’:
o que o vidro tem a ver com isso?
C
onhecido como identificador dos eletrodomésticos que economizam
energia, o Selo Procel aos poucos foi sendo incluído na vida dos brasileiros e hoje é
parte da nossa rotina.
Menos conhecido, mas com o mesmo
objetivo, o selo Procel edifica foi criado
há mais de um ano pela Centrais Elétricas
Brasileiras (Eletrobrás) com a finalidade de
ser uma ferramenta para o consumidor tomar a melhor decisão na hora de adquirir
um imóvel.
Como parte da cadeia da Construção
Civil, o setor vidreiro acaba sendo envolvido nessa certificação. Os empreendimentos são avaliados em três itens: iluminação, ar condicionado e envoltória. Esta última diz respeito à fachada e laterais do
prédio e é nela em que o vidro se encaixa.
Segundo Carlos Henrique Mattar, gerente de Desenvolvimento de Mercado da
Cebrace, a quantidade e o tipo de vidro
usado podem influenciar diretamente no
consumo de energia do prédio. A transparência do produto contribui para diminuir o
uso de luz artificial, enquanto os vidros de
controle solar podem ajudar a manter a
temperatura do ambiente nos níveis desejados, reduzindo a utilização do ar condicionado e, por conseguinte, o gasto
energético. Para Mattar, são muitas as vantagens que podem surgir para o setor vidreiro a partir desse novo selo. Se os mercados de engenharia e arquitetura se empenharem em criar prédios mais sustentáveis, as demandas em relação aos vidros
especiais irão aumentar. “Teremos maior
utilização de vidro duplo, bem como produtos mais sofisticados em termos de
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Westphal:
“A especificação
adequada para
cada tipologia
arquitetônica e
clima será um
diferencial no
mercado”

controle solar”, argumenta Mattar. “Isso
porque, embora concorra com outros materiais, o vidro traz opções suficientes para
se adequar a diferentes demandas”. Além
disso, explica o gerente da Cebrace, o vidro de controle solar seletivo (baixa entrada de calor e alta transmissão de luz)
pode contribuir significativamente na diminuição de gastos com resfriamento e
aquecimento (condicionamento), além de
adequar a transmissão de luz através da
fachada.
Para Fernando Simon Westphal, engenheiro-consultor da N-Consultores, a utilização de vidros de controle solar é um
caminho sem volta. Ele acredita que, em
breve, qualquer obra vai ter um vidro seletivo: “A especificação adequada para
cada tipologia arquitetônica e clima será
um diferencial no mercado”.
Apesar desses novos empreendimentos reduzirem até 40% do consumo de
energia consumida nas residências, segundo o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, apenas doze prédios foram etiquetados até agora. Entretanto, a
Eletrobrás está aplicando esforços para

Mattar:
“Embora
concorra com
outros materiais,
o vidro traz
opções
suficientes para
se adequar a
diferentes
demandas”

aumentar a rede de laboratórios certificadores e entidades multiplicadoras capazes de promover cursos de capacitação e
formação de consultores.
Nesse sentido, o setor vidreiro também
vem se empenhando. Cientes de que a
falta de conhecimento sobre a utilização
adequada do vidro é um fator negativo a
ser combatido, várias ações estão sendo
desenvolvidas por entidades regionais e
nacionais, com apoio das indústrias, para
capacitar especificadores e vidraceiros.
Vale ressaltar que a adesão à avaliação, por enquanto, é voluntária. Até o momento, a regulamentação está disponível
apenas para os edifícios comerciais de tamanho superior a 500 m². Mas, a partir de
2011, os prédios residenciais também terão seus projetos avaliados e classificados e, a partir de 2012, a avaliação deverá ser obrigatória para todos.
Obrigatoriedade à vista, saem na frente e, possivelmente, lucram mais, os vidraceiros que se prepararem para a
certificação Procel edifica, pois essa será
uma grande oportunidade para se trabalhar com vidros especiais!
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Amvid conta
para você!

Muito
obrigado!

D

ia 31 de dezembro de 2010, após dois mandatos,
encerra meu período à frente da diretoria da Amvid.
Foram anos que exigiram dedicação e esforço, mas também estiveram recheados de amizades, desafios e superações.
Tenho muita satisfação e orgulho de participar da evolução da nossa entidade, contribuindo com seu fortalecimento
e reconhecimento, principalmente criando condições para
que ela realize seu principal papel: representar, defender e
desenvolver nossos associados e todo o setor vidreiro de
Minas Gerais.
Ao novo presidente e sua diretoria fica o desafio de consolidar as conquistas atuais, melhorá-las e gerar novas demandas, para manter a Amvid sempre servindo o setor vidreiro.
E todas essas conquistas só foram possíveis com a participação de todos os envolvidos com a entidade, direta ou
indiretamente. Em especial, gostaria de fazer alguns agradecimentos:
À diretoria da Amvid, Cristina, Heber e Leonardo,
pela sua dedicação quase ilimitada;
À nossa diretora-executiva, Alessandra, que não
mediu dedicação e competência na sua tarefa de
gerenciar a entidade;
Aos associados, pela confiança depositada nesta
diretoria em representá-los;
Às empresas e entidades parceiras, que apoiaram
de forma incondicional
nossas ações e projetos;
À minha família, que tanto me incentivou.
A todos vocês, meu muito
obrigado pela confiança!

Alexandre Pestana
Presidente da Amvid
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Mudança de endereços
de associados!
Duas empresas associadas à Amvid mudaram de
endereço. Fiquem atentos aos novos endereços
e contatos:

Dekor Vidros Ltda.
Rodovia MG 424, nº 1.085, lote 12, quadra 1
Distrito Industrial, Matozinhos, MG, 35.720-000
Telefone (31) 3426-2200

Mariotto Indústria e Comércio
de Vidros (Temper Vidros)
Av. Ápio Cardoso, 1.038, Bairro Cincão, Contagem,
MG, 32371-615
Telefone (31) 2191-8000
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Nova diretoria da Amvid
toma posse em 1º de janeiro

Expectativas e desafios de
um novo período!

E

H

Membros eleitos

O que muda com a nova gestão?
Nada drástico, pois daremos continuidade aos projetos que
esta diretoria vem planejando ao longo de seus mandatos. Efetivamos nossos planos para maior participação dos associados, trazendo para cargos de diretores membros que antes seriam apenas suplentes, aumentando de quatro para oito diretores, inclusive
inserindo associados do interior.

m Assembleia Geral realizada no dia 10 de novembro de 2010, os membros da Associação Mineira do
Comércio Atacadista, Varejista e dos Beneficiadores do Vidro (AMVID) elegeram uma nova diretoria. O mandato terá
início em 1º de janeiro e duração de três anos.

Presidente: Heber JerônimoVervloet Dutra
Vice-presidente: Alexandre Pestana da Silva
Tesoureira: Cristina Gramiscelli Latorre
Secretário: Leonardo Braz Vieira Santos

Diretores
Eduardo Sales Alonso
Carlos Pereira Brum
Geraldo Virgilino de Freitas Júnior
José Miguel Gallegos Muñoz

Conselho fiscal
Efetivos
Geraldo Virgilino de Freitas
Wellerson Rezende
Antônio Carlos da Cunha

Suplentes
Newton Pestana da Silva Júnior
Marcela Gramiscelli Latorre
Francisco de Castro

á mais de dez anos participando efetivamente das ações da
Amvid, Heber Vervloet Dutra é o novo presidente da associação para o triênio 2011-2013. Personagem conhecido nacionalmente dentro do setor vidreiro, Heber conta um pouco sobre os
desafios que terá nesse novo mandato.

Quais os principais projetos da Amvid para 2011?
Daremos continuidade ao Tecnovidro, ampliaremos o nosso jornal, desenvolveremos novos cursos de qualificação com o Senai e
outros parceiros em Belo Horizonte e em algumas cidades do interior, além de mais uns projetos que estão em análise para
implementação o mais rápido possível.
Qual é a sua mensagem, como novo presidente da Amvid,
para o setor vidreiro de Minas?
Há alguns anos, venho falando sobre a postura de algumas
empresas em relação à emisão de notas em desacordo com as
regulamentações do Estado. E agora, os órgãos reguladores e fiscalização estaduais estão pondo em prática seus planos de
enquadramento às leis e regras para essas empresas. Minha mensagem é que as empresas precisam ficar atentas e se adaptarem
às novas exigências do mercado em relação à tributação, qualidade e responsabilidade para com a sociedade de forma geral.
O cerco está se fechando e nós, como entidade preocupada com o
crescimento ordenado e verdadeiro do nosso mercado vidreiro, estamos
de portas abertas para auxiliar nossos associados a entender e se
informar sobre as atualizações da legislação tributaria e fiscal.
Quais são os desafios dessa nova diretoria?
Conscientizar os vidreiros do mercado mineiro de que se associar é se fortalecer com os conhecimentos partilhados por todos!

Heber:

“Estamos de portas
abertas para auxiliar nossos
associados a entender e se
informar sobre as atualizações da
legislação tributaria e fiscal”
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Natal Solidário
Amvid
N

o dia 2 de dezembro, foi encerrada a campanha Natal
Solidário Amvid, que arrecadou 250 pacotes de fraldas
para doação ao Lar Dona Paula, na Zona Noroeste de Belo
Horizonte.
Essa ação ajudará na manutenção dos cuidados de 58 idosos que vivem no local. O lar gasta, por mês, em média, 4 mil
fraldas. Com o auxilio prestado pelo setor vidreiro, os responsáveis pela casa de repouso vão poder preparar um Natal
melhor para seus moradores.
Para cumprir a proposta da campanha, a Amvid comprou
250 brinquedos variados para doar a abrigos de crianças de
baixa renda de Belo Horizonte e cidades do entorno.
A finalidade do Natal Solidário Amvid foi cumprida graças à
participação de associados, convidados e patrocinadores. A
Amvid agradece a todos pelo apoio.

Jantar de Confraternização Amvid e Tecnovidro mobilizam
mais de quatrocentas pessoas em Belo Horizonte

P

ara encerrar as ações de 2010, a Amvid promoveu, no

ções de sucesso! Marcos Vieira Latorre, falecido em 2005, foi

dia Iº de dezembro, o Iº Tecnovidro em Belo Horizonte,

homenageado e lembrado pela sua dedicação desde a funda-

levando conhecimento técnico a 140 profissionais das vidraça-

ção da associação. A placa de homenagem foi entregue às

rias da Grande BH.

suas filhas Marcela Gramiscelli Latorre e Raquel Gramiscelli

No dia seguinte, com a tradicional Banda Atômica, na Churrascaria Fogo de Chão, trezentas pessoas participaram do jantar de confraternização, coroando um ano de muitas realiza-

Latorre.
A Amvid agradece aos 32 patrocinadores que tornaram essas ações possíveis.

Confira a seção
de fotos no site
www.amvid.com.br
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