
ANO IV - Nº 23 | Jan/Fev - 2016

Notícias

Edição| Ateliê de Textos - Assessoria de Comunicação 
Editora| Alzira Hisgail | Mtb 12326 - Redação| Eduardo Gomes
Contato | atelie@ateliedetextos.com.br

www.afeal.com.br
Tel.: 11 3221-7144 / Fax: 11 3221-7521

A AFEAL divulgou carta ao mer-

cado onde explica a intensificação 

do trabalho de combate a não con-

formidade por meio do Programa 

Setorial da Qualidade da cadeia pro-

dutiva de esquadrias de alumínio, 

vinculado ao Ministério das Cidades 

do Governo Federal. De acordo com 

o documento, as 
ações do PSQ en-
trarão em uma nova 
fase, que consiste 
no rastreamento 
de produtos em 
desacordo com as 
normas. 

Não cumprir 
normas técnicas é 
crime e a associação 
informa que, uma 
vez constatada a 

não observância às normas e ao Códi-
go de Defesa do Consumidor, toma 
as medidas administrativas e judiciais 
contra o fabricante irregular. Além dis-
so, todos os envolvidos na produção 
e comercialização das esquadrias são 
solidariamente responsáveis pela 
qualidade do produto e pelos danos 

Entidade intensifica combate a não conformidade no setor

Informe publicitário

Esquadrias de qualidade evitam acidentes

No último dia do ano de 2015 um 
guarda-corpos de vidro caiu do terraço 
de um edifício residencial na rua 3600, 
em Balneário Camboriú – SC. A peça 
acabou por atingir e ferir uma 
pedestre que andava pela 
calçada. 

De acordo com o Departa-
mento Técnico da AFEAL (Asso-
ciação Nacional de Fabricantes 
de Esquadrias de Alumínio) a 
especificação e instalação de 
guarda-corpos e esquadrias 
de alumínio que não seguem 
as normas ABNT NBR 14718, 10821 e 
NBR 15575 podem ocasionar graves aci-
dentes − mais comuns do que a maioria 
das pessoas imaginam.

Para Luis Claudio Viesti, coordenador 
técnico da AFEAL, “alguns aspectos de 
segurança e resistência devem ser con-
siderados quando se projeta um perfil 
de guarda-corpos e esquadrias. Eles 
devem levar em consideração cargas 
de vento, cargas máximas, sistema de 
ancoragem, pressões negativas (força 
de sucção), desenho das juntas e pro-

priedades dos materiais”.
Para combater e alertar os con-

sumidores, a AFEAL, por meio do 
Programa Setorial da Qualidade, vin-

A capacitação profissional é fator 
primordial de inserção de jovens no 
mercado de trabalho. Como agente de 
transformação social, uma das metas da 
AFEAL é a parceria e convênio com en-
tidades para formação de profissionais 
com o objetivo de desenvolver ainda 
mais a cadeia produtiva de esquadrias 
de alumínio. 

Com isso, a entidade celebrou a am-
pliação da oferta de cursos de qualifi-
cação profissional por meio da parceria 
com o Senai (Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial) para a unidade da 
cidade de Suzano, na grande São Paulo. 

De acordo com Luis Claudio Viesti, co-
ordenador técnico da AFEAL, “as turmas 

de Suzano ainda estão em formação, 
com previsão de início do Curso Básico 
de Serralheria em Alumínio no 1º se-
mestre de 2016”. 

O curso objetiva proporcionar 
qualificação de nível básico a profis-
sionais que atuarão na fabricação de 
esquadrias de alumínio (janelas e por-
tas), grades e portões. Além de prepa-
rar o aluno para utilizar vários tipos de 
materiais e sistemas, equipamentos, 
ferramentas e acessórios, de acordo 
com suas características técnicas e 
aplicações. 

A realização das atividades na Escola 
Luis Eulálio de Bueno Vidigal Filho, em Su-
zano, tem apoio das empresas Belmetal, 
TopMix, Oemme que fornecerão o mate-
rial para a realização dos treinamentos. 

O convênio entre as entidades já 
oferece cursos nas Escolas SENAI Tatuapé 
(Zona Leste), que recebe o apoio das em-

Convênio AFEAL/SENAI leva cursos de qualificação profissional a Suzano
presas Alcoa, Udinese, Fermax, Inox-par, 
Schlegel; e Vila Leopoldina (Zona Oeste) 
em São Paulo, com apoio da Alcoa, Udi-
nese, Boltinox, Cortesa.

CURSO DE SERRALHEIRO BÁSICO
A parceria AFEAL e SENAI também 

realiza gratuitamente o curso de Ser-
ralheiro Básico na SOBEI – Sociedade 
Beneficente de Interlagos. A iniciati-
va surgiu da demanda das empresas 
fabricantes e da sociedade civil da 
região e as apoiadoras são a SAPA, 
Fise e Alumicentro.

Locais

Escola SENAI Tatuapé – Rua Teixeira de 
Melo, 106 (próximo ao Metrô Tatuapé) –
Escola SENAI Vila Leopoldina – Rua Jaguaré 
Mirim, 71 - São Paulo - SP
Escola SENAI Suzano - Rua Inácio García, 321 
- Cidade Edson, Suzano - SP.

causados ao terceiro.

O PSQ busca eliminar do merca-

do os produtos que não atendam às 

normas de desempenho NBR 10.821 

e 15.575. As diretrizes estabelecem 

parâmetros de desempenho em es-

tanqueidade à água, permeabilidade 

ao ar, segurança sob ventos e es-

forços pelo uso, também estabelece 

requisitos para o tratamento de 

superfície, parafusos, borrachas e 

vidros, como forma de assegurar ao 

consumidor o conforto e qualidade 

mínima para utilização do produto.

A AFEAL coordena o programa do 

setor que é vinculado ao PBQP-H – 

Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade no Habitat.

Leia o documento na íntegra no 

site www.afeal.com.br.

Assista ao vídeo do incidente em Balneário
Camboriú no site AFEAL. Acesse www.afeal.com.br
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culado ao Ministério das Cidades, no 
âmbito do PBQP-H – Programa Bra-
sileiro de Qualidade e Produtividade 
no Habitat, promove o rastreamento 
de produtos em desacordo com as 
normas técnicas. 

A entidade objetiva com essas 
ações eliminar do mercado os produ-
tos que não atendam às normas de 
desempenho vigentes hoje no país.

Não existe ainda um levantamento, 
mas vários são os exemplos de acidentes, 

às vezes com mortes, que 
se repetem pela utilização 
de produtos não con-
formes no mercado.

No início de 2014, um 
guarda-corpos fora dos 
padrões motivou a que-
da de uma criança de 
três anos no aeroporto 
do Galeão (RJ). O episó-
dio fez com que a ABNT 
– Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – 
solicitasse à AFEAL a re-
visão da norma técnica 
de guarda-corpos para 
edificações.

Em setembro de 2015, 
na cidade de Taboão da Serra, na grande 
São Paulo, um menino de 5 anos caiu 
após atravessar a janela do banheiro do 
apartamento em que morava no 26º 

andar. Técnicos apontaram que 
a janela não seguia os padrões 
de segurança estabelecidos na 
norma ABNT NBR 10821, de 
esquadrias externas para edifi-
cações.

Para Viesti, a condição 
de uma estrutura metálica – 
vidros e seus componentes 
– possui vida útil e precisa 

de manutenções periódicas, ou até 
mesmo trocas desses componentes, 
caso haja a necessidade por motivos 
de deficiência no desempenho dos 
mesmos.

Segundo o especialista, a falta de 
manutenção e a utilização de pro-
dutos inadequados para limpeza 
afetam o desempenho dos compo-
nentes, podendo ocasionar o despren-
dimento, rompimento e ressecamen-
to, gerando vazamentos e até mesmo 
acidentes que podem afetar a integri-
dade humana.


