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Gigante vidreira tem
mudança mundial!
Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

85,435 mm
Imagens: Glaswelt / Exame. Maiores e Melhores

N

o dia 31 de agosto, a SaintGobain ( fabricante e
distribuidora de vidros, líder
mundial de soluções para o mercado de
construção sustentável) conﬁrmou a
venda da Aurys, empresa francesa
especializada em modelagem e
processamento de vidro plano, a um exgerente do Grupo. Além disso, a SaintGobain também vendeu a alemã GVG

Deggendorf, especializada em vidros colaboradores e atingiu quantidade
temperados para o grupo Swiss semelhante à Aurys nas vendas em
Arbonia.
2020.
Atualmente 145 pessoas trabalham na
empresa francesa, localizada em
Carentan-les-Marais (Manche). No ano
passado as vendas alcançaram cerca de
€ 20 milhões (R$ 127.475.652). A
unidade alemã, Baviera, tem 160

Essas negociações são parte da
estratégia de otimização contínua de
portfólio da Saint-Gobain para
melhorar o perﬁl de crescimento e
lucratividade do grupo.
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Inscrições para o 7º COMVIDRO estão abertas
Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

Imagens: Redes sociais JDE Consultoria & Treinamento Empresarial

O

Sindividros-ES (sindicato das
indústrias de vidros do estado
do Espírito Santo) em parceria
com o Sebrae-ES realiza no dia 24 de
novembro, o 7º COMVIDRO (
Encontro de Capacitação em Vidro). O
evento acontece das 18h às 21h na Casa
Cor Espírito Santo, na cidade de Vila
Ve l h a d e f o r m a g r a t u i t a . O
COMVIDRO é o maior evento do setor
vidreiro do Espírito Santo e tem como

foco a preparação dos proﬁssionais que
frequentam o encontro, trazendo
palestras e cursos sobre temas
relevantes para vidraceiros e
serralheiros, além de outros
proﬁssionais do segmento.
O encontro tem como público alvo:
arquitetos, designers e donos de
vidraçarias, para debater sobre a
importância do setor vidreiro. A

palestrante desta edição é Patrícia
Pomerantzeﬀ, do canal Doma
Arquitetura e conduz a palestra “Design
serve para compartilhar!”.
As inscrições vão até o dia 23 de
n o v e m b r o p e l o l i n k :
https://forms.gle/pcemi1giwHkWMX
gX8 . Respeitando aos protocolos
sanitários, as vagas são limitadas. Para
mais informações : 27-995002852.
PUBLICIDADE
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CONFIRA COMO FOI O
1° DIA DA EXPOVIDRAL
Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

Imagens: Fotos: Erika Alves

N

palavra, parabenizando Rodrigo
Sandim por colocar o evento em
prática. Já Egon A Torres Berg, vicepresidente do Sindilouça (Sindicato das
Indústrias de Vidros, Ópticas, Cristais,
Espelhos, Cerâmica de Louça,
Porcelanas, Pisos e Revestimentos
Cerâmicos no Estado do Paraná)
destaca a satisfação por estar presente.

encontro vidreiro no ano. Ele agradece
à Adivipar pelo apoio, também a Lenir
H Wagner que representava o diretor da
Ascevi Mauro Wagner. Sandim
também agradece sua família.

Em seguida foi a vez do padre José Neto
Vigário, paroquial da paróquia do
As falas marcantes dos responsáveis Portão realizar uma palavra de oração,
pela abertura reforçaram a grande citando uma passagem bíblica sobre o
importância do evento, tanto para o trabalho.
estado do Paraná como para o mercado
do vidro e alumínio.
Rodrigo Sandim, diretor e organizador
da feira, destaca que ela entrará para
Em seguida Lucas Bremm, presidente história por ser o 1° evento corporativo
da associação paranaense ganhou a do estado do Paraná e o único grande

Esse é apenas um começo de um evento
com grande signiﬁcado para o setor.
Neste sábado acontece o 2° e último dia
desta edição, das 10h às 20h.

esta sexta-feira (5) às 09:30 foi
realizada a inauguração
Expovidral no pavilhão de
eventos do Sistema FIEP ( Federação
das Indústrias do Estado do Paraná) em
Curitiba. Ele é considerado o primeiro
grande evento corporativo do estado do
Paraná desde o início da pandemia, e
um dos eventos mais importantes do
segmento alumínio-vidreiro. Na
cerimônia de abertura realizada por
Joana Santos, executiva da Ascevi (
Associação Catarinense das Empresas
Vidreiras) a parabenização pela
realização do 10° Encontro Sul
Brasileiro de Vidreiros por parte da
Adivipar (Associação dos
Distribuidores e Processadores de
Vidros do Paraná) e ao Jornal do Vidro
pela realização da feira foram os
principais pontos.

Em seguida os representantes das
entidades vidreiras ﬁcaram em frente a
faixa vermelha ouvindo o hino nacional
brasileiro junto aos expositores e
O vereador municipal da prefeitura de convidados presentes. Para a abertura
Curitiba, Leonidas Dias agradece em oﬁcial da feira, os que estavam em
nome da Câmara e conﬁrma que é a frente a faixa puxaram a mesma.
retomada dos grandes eventos
corporativos no estado do Paraná, além Das 10h às 20h os proﬁssionais de
de lembrar da relevância da Expovidral diferentes regiões do país tiveram a
para economia, e a realização de oportunidade do contato frente a frente
negócios. Ele ﬁnaliza desejando com empresas do segmento, bem como
acompanhar as novidades do mercado.
sucesso para a feira.

Segundo a opinião de alguns
expositores ouvidos pela nossa equipe,
as expectativas da feira foram
alcançadas.
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CONFIRA COMO FOI O
2°E ÚLTIMO DIA NA
EXPOVIDRAL 2021!
Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

Imagens: Fotos: Erika Alves

N

mais de 70 marcas importantes para o
segmento alumínio-vidreiro,
conhecendo novidades de vidros
especiais, inox, puxadores, sistemas,
ﬁtas adesivas, kits de acessórios,
envidraçamentos, além de empresas
especializadas em ﬁnanças vidreiras,
bem como no crescimento
comportamental da sua equipe.

Nossa equipe ouviu a opinião dos 185
expositores da feira. A visão sobre as
boas negociações e a expectativa para a
Expovidral 2023 são unânimes:
"Fechamos bons negócios. Com certeza
iremos participar da próxima edição".
Além disso, os laços que já existiam
foram aprimorados, “conseguimos
fortalecer parcerias”.

A feira atingiu as expectativas dos
presentes no local, para Aristiliano
Ventura da Vidraçaria Atual, de Santa
Quando falamos nos dois dias de evento Catarina, o local trouxe as novidades
o número é ainda maior, com o total de vidreiras, "temos que nos atualizar,
3.667 pessoas, sendo 185 expositores e estamos aproveitando", ressalta sobre a
experiência dele e outros colegas da
3.482 visitantes.
vidraçaria catarinense.
Feira Expovidral no pavilhão de
exposições do Sistema FIEP - Foto: Já Bruno William Rodrigues da
Vidrolar, de Curitiba-PR, "há muitas
Gustavo Henrique
opções e novidades. Mesmo com a
Vidraceiros e serralheiros tiveram a pandemia, o evento é seguro".
oportunidade de conferir stands com

Para o ex-presidente da Adivipar
(Associação dos Distribuidores e
Processadores de Vidro do Paraná),
Jaime de Paula, foi um grande evento,
"tem bastante gente, estávamos com
saudades desses encontros", destaca.

este sábado, 6 de novembro, o
2° e último dia da Expovidral
2021 começou a todo vapor.
Desde às 10h, momento de abertura da
feira, o movimento era intenso,
vidraceiros e serralheiros de diversos
lugares do país e de fora dele vieram
reencontrar seus colegas de trabalho,
fazer negócios, novos contatos e se
atualizar sobre as novidades. Ao longo
do dia passaram 2.434 visitantes pela
feira.

A próxima edição da Expovidral é em
2023, não perca a oportunidade de estar
ciente das novidades vidreiras. Seja
expositor e visitante, faça contatos, saia
na frente!

12
MERCADO

®

/Jornaldovidrooﬁcial

NOVEMBRO 2021

/Jornaldovidro_

/C/Jornaldovidro

Portal:►jornaldovidro.com.br

►

Veja como foi o 1° dia do
10° Encontro Sul Brasileiro
de vidreiros
Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

Imagens: Fotos: Rodrigo Sandim

O

Paula Peicher oﬁcializou a sucessão, já importantes de seu mandato entre 2018
que 2020 a cerimonia fora adiada por e início 2020, no período seu lema foi
“Fazendo a diferença no
conta da pandemia do covid-19.
associativismo”.
O cerimonial teve como responsável
Maria Inês, Cerimonialista e Secretária Em seguida subiu a tribuna Fabio
executiva da Advipar. Inês deu as boas- Germano presidente do Sindilouça-PR
vindas aos que estavam presentes, (Sindicato das Indústrias de Vidros,
reforçando a alegria contagiante do dia Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça,
com a realização do encontro em um Porcelana, Pisos e Revestimentos
a u d i t ó r i o r e p l e t o . E l a t a m b é m Cerâmicos no Estado Paraná), que
agradeceu a todos, principalmente as teceu elogios a Adivipar pelos trabalhos
O encontro é a uma reunião bienal famílias dos vidreiros presentes, prestados ao setor vidreiro e também na
promovida pelas entidades do setor enaltecendo a unidade e força do organizar o 10º Encontro Sul Brasileiro
de Vidreiros.
vidreiro do região sul do Brasil: associativismo.
Sindividros (Sindicato das Indústrias de
Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Em seguida, Marcia Vardanega Peicher Germano mencionou as incertezas dos
Louça e Porcelana no Estado do Rio emocionou a todos ao cantar o hino últimos meses, além de falar dos 46
Grande do Sul), Ascevi (Associação nacional Brasileiro na integra. Após a anos do sindicato e das mudanças desde
Catarinense das Empresas Vidreiras), belíssima interpretação executado por então, e reforçou a importância da união
além da Adivipar. O encontro tem o Marcia, subiu ao palco o ex-presidente entre o sindicato e a associação.
objetivo de aliar a confraternização da Adivipar Jaime Peicher, que fez
com a propagação de conhecimento.
muitos agradecimentos e exaltou a Às 22h os participantes desfrutaram de
parceria estabelecia em sua gestão com um coquetel e acompanharam uma
apresentação do show da fronteira, que
Na noite de ontem (21) o encontro foi o Jornal do Vidro.
homenageia a cultura dos três países da
inaugurado com a cerimonia de
empossamento do presidente da O e x - p r e s i d e n t e r e l e m b r o u , o s fronteira (Argentina, Paraguai e Brasil).
Adivipar, Lucas Bremm. Nela Jaime de workshops, eventos e demais pontos
10º Encontro Sul Brasileiro de
vidreiros marcou o retorno de
congressos presenciais no
segmento, a sede de 2021 é Foz do
Iguaçu-PR e reuni mais de 200 pessoas.
Por ser realizado no estado Paraná a
organização ﬁcou por conta da Adivipar
(Associação dos Distribuidores e
Processadores de Vidros do Paraná), o
evento ocorre no Mabu Thermas Grand
Resort, entre os dias 21 e 24 de outubro.

POR QUE NOSSAS PL ATAFORMAS
ERP SÃO IDEAIS PARA
SUA EMPRESA?
OBS: ATENDEMOS FABRICANTES E DISTRIBUIDORES

1

Resultados

21

Com a plataforma ERP da
SYM, seus resultados
serão fantás cos. Nossos
clientes tem aumentado
seus cket médio em até
60%

4

Processos
Com a plataforma ERP da
SYM todos os processos
serão monitorados e
gerenciados em tempo real.
Acompanhe tudo de maneira
fácil, na palma da sua mão.

1

2

4

3

Custos
Nossas soluções são
moduláveis, ou seja, você
escolhe o que quer usar.
Com isso o custo será
sempre adequado a sua
demanda.
Pague somente pelo
que usa!

31

Know how
Com experiência de
mais de 15 anos,
somos especializadas
no mercado
vidreiro.

www.portalsym.com
contato@portalsym.com / (41) 9 9511 3000
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Veja como foi o 2° dia do
10° Encontro Sul Brasileiro
de vidreiros
Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

Imagens: Fotos: Rodrigo Sandim

N

a sexta-feira, 2º dia do evento
iniciou-se as palestras no
auditório atlântico às 9h, a
mestre de cerimônias Maria Ines
iniciou as atividades do dia chamando
ao palco a treinadora comportamental
Loren D’Angelo, que faz parte do seleto
time da Dale Carnegie. Ela trouxe uma
palestra recheada de informações,
dados, experiências, técnicas e
orientações de grande utilidade para
quem estava presente. Com a plateia
repleta de pais e ﬁlhos, sua palestra
sobre “Como fazer a sucessão
familiar”, em poucos minutos cativou
todos que estavam presentes, o tempo
passou muito rápido graças à boa
experiência.

Durante o intervalo deste 2º dia os
participantes tiveram a oportunidade de
disfrutar de uma minifeira, colocada
logo à frente do auditório. Em meio a
um coﬀebrake os participantes tiveram
a oportunidade de fazer um networking,
além de fechar bons negócios.

longevos devem ter diante da atual
circunstância e do futuro em relação a
vendas.

A euforia foi geral. Com todos os
métodos aplicados por Marcos, os
palestrados saíram preparados para
encarar mais um ﬁm de ano com todas
Às 11h30 começou a palestra de diﬁculdades e planejar o 2022.
Marcos Sousa, cujo o tema era voltado
para a parte comercial “Você realmente A tarde foi livre e todos puderam
sabe vender? ”. Com comprovações desfrutar do imenso resort, já que a
interessantes e realistas a respeito das sexta-feira contou com um dia ﬁrme de
mudanças ocorridas nos últimos sol, chegando a quase 30º na cidade
tempos, e constatações de vanguarda, o fronteiriça.
palestrante internacional envolveu os
participantes com seu entusiasmo e Às 19h foi oferecido um jantar com
conhecimento a respeito de técnicas de música ao vivo na praia artiﬁcial do
Logo após mais de 1h30 de palestra, o comportamento comercial e vendas, Grand Resort, que contou com costela
que todos sentiam era um gostinho de além de falar também sobre a postura fogo de chão, muita música e integração
quero mais.
para qual empreendedores, novos e entre os participantes.
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Veja como foi o encerramento
do 10° Encontro Sul
Brasileiro de vidreiros
Imagens: Fotos: Rodrigo Sandim

Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

N

o sábado (23) o evento deu
atenção especial aos
sucessores “jovens” presentes
no encontro, enquanto Loren D’ Angelo
ministrava uma palestra com dinâmicas
totalmente voltadas para esse público
jovem, o restante dos participantes
assistia uma palestra do advogado
Alexandre Dangui que tratou do
planejamento sucessório e patrimonial.
Após mais um intervalo com os
participantes visitando o espaço de
exposição montado por apoiadores e
patrocinadores, às 11h30 veio ao palco
Allan Costa, o executivo bem-sucedido
em diversas empresas com quase 1.000
palestras ministradas, ao lado de
Ricardo Amorim, criou a plataforma
3A.
Allan falou a respeito de inteligência
emocional e inovação, de maneira

convincente e com argumentos
irrefutáveis ele encerrou a última
palestra do Encontro Sul Brasileiro de
vidreiros.
Em seguida, deram a palavra ao senhor
presidente da Abravidro (Associação
Brasileira de Distribuidores e
Processadores de Vidros Planos), José
Domingos Seixas. Logo após ocupou o
palco o presidente da Adivipar
(Associação dos Distribuidores e
Processadores de Vidros do Paraná),
Lucas Bremm, ele convidou o
presidente do Sindividros-RS
(Sindicato das Indústrias de Vidros,
Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça
e Porcelana no Estado do Rio Grande do
Sul), Rafael Ribeiro e o diretor da
Ascevi ( Associação Catarinense das
Empresas Vidreiras) representando a
presidente da entidade e presidente do
Sindicavidros-SC (Sindicato

Intermunicipal das Industrias do Vidro,
Espelhos e Cristais no Estado de Santa
Catarina), Samir Cardoso. Os três
ﬁzeram o encerramento simbólico do
evento.
A tarde de sábado mesmo nublado e
com alguma chuva, foi livre para os
participantes, tendo às 19h o início do
jantar de encerramento desse encontro.
O jantar contou com uma banda show.
O momento foi de uma despedida
descontraída e com muita alegria entre
os participantes.
O próximo encontro Sul Brasileiro tem
previsão para acontecer em 2023, e terá
como sede o Rio Grande do Sul, por
esse motivo, o Sindividros-RS será o
organizador principal do evento.
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Já pensou em contribuir com
uma construção dessas?
Por Gabriel Fabro / edição Redação Jornal do Vidro

Imagens: Revista Axxis / Revista Semana

S

o time do Junior de Barranquilla e suas Já para a fachada de sistemas ﬂutuante,
foi utilizado o vidro ES Windows Solar
grandes conquistas.
Energy. O sistema de iluminação conta
Construída pela tecnoglass, ela conta com 87.480 lâmpadas LED RGB
com vidro reﬂetivo e uma tecnologia de computadorizadas, deixando o local
iluminação que possibilita diferentes mais interessante, principalmente a
experiências ao longo do dia. O vidro noite.
usado no projeto permite a observação
da estrutura de diferentes maneiras ao Preservando o meio ambiente os
longo do dia. O vidro é laminado com responsáveis pelo projeto usaram
10mm de espessura, sendo Low-E. No concreto reciclado, além de 26 árvores
Na Colômbia isso aconteceu na total foram usados 1.400 quadrados nativas.
construção da Ventana dos Campeones desse vidro.
(Janela dos Campões) que homenageia
eja contribuindo com uma
instalação de uma janela, a
automação em uma residência,
oferecendo sua mão de obra em um
grande trabalho, ou outras situações, o
vidro é seu principal aliado, certo? E
você vidraceiro e serralheiro já pensou
participar da construção de um local
que homenageia uma equipe de futebol
de seu país?

VIDRO
TEMPERADO LAMINADO?

A PRISMA TEM!
CONFIRA NOSSA LINHA DE VIDROS ESPECIAIS E ESPELHOS

Rua José de Alencar,
746 pinhais/PR
www.prismatempera.com.br

contato@prismatempera.com.br
(41) 3056 - 5550

ESPECIALIZADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO

QUALIDADE
LINHA
AUTOMATIZADA
CAPACIDADE
DE PRODUÇÃO
PARCERIA

E -MAIL

ENDEREÇO

TELEFONES

contato@netocolor.com.br
comercial@netocolor.com.br

Av. Paraná, 5744 - Fazenda Rio Grande
PR - CEP 83830-273

(41) 3627-0604 (41) 3627-4884
(41) 3604-5872 (41) 3608-2996

