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3º Fórum Nacional de Design para Revesti mentos Cerâmicos. Faça sua inscrição!

Dias 11 e 12 de agosto, a Aspacer promove o 3º Fórum Nacional de Design para Revesti mentos Cerâmicos, com objeti vo de apri-
moramento para os colaboradores das áreas de desenvolvimento, marketi ng e comercial das empresas. Não deixe de parti cipar e 

inscrever seus profi ssionais. O evento acontece na sede da enti dade, local de fácil acesso para o setor cerâmico e cadeia produti va. Grade 
completa, com horários e palestras: www.aspacer.com.br/forum.

O mercado reduziu pela oitava semana consecuti va a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2014, que caiu pela primeira vez 
abaixo de 1%, segundo o boleti m Focus, relatório semanal do Banco Central que reúne as projeções de agentes do mercado para 

os principais indicadores da economia, divulgado essa semana. A mediana das expectati vas para o crescimento da economia em 2014 foi 
para 0,97% ante 1,05% na semana passada e 1,16% há um mês. Fonte: Valor Econômico.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
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PIB deve crescer menos que 1%, aponta Focus

Ricardo Rodrigues confi rma presença 
no 3º Fórum Nacional de Design para 
Revesti mentos Cerâmicos

Graduado em Design na Universidade de Belas Artes – SP, Ar-
quitetura pela FAU – Ribeirão Preto e Professor de Interior 

Design em Miami – FL, Ricardo Rodrigues falará sobre o tema: “O 
Design como Estratégia de Mudança”, no dia 12 de agosto, na sede 
da Aspacer. Ele faz parte do quadro de palestrantes do 3º Fórum 
Nacional de Design para Revesti mentos Cerâmicos. Inscrições: 
www.aspacer.com.br/cursopalestra.html.

Segue até o próximo domingo, em Jundiaí, a 11ª Feira do 
Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração 

(FEICCAD), no Maxi Shopping Jundiaí. Um amplo espaço de três mil 
e quinhentos metros quadrados será disponibilizado para o even-
to. No total, são cerca de 100 empresas distribuídas em aproxima-
damente 40 segmentos diferentes entre construtoras, empresas 
especializadas em construção civil, imobiliárias, lojas de móveis e 
decoração, entre outros. Em cada estande será possível encontrar 
os lançamentos de cada setor, além de promoções especiais. Mais 
informações: www.feiccad.com.br.

Aspacer apoia a 11ª FEICCAD

Parti cipantes do 2º Prêmio Aspacer Nacional de Design devem 
fi car atentos para o prazo de entrega do painel. A data limite 

é o dia 6 de agosto. O julgamento dos trabalhos será realizado dia 
11 de agosto. Dia 12, os premiados serão revelados em evento na 
sede da Aspacer, à parti r das 18h. O evento é realizado pela As-
pacer e Sincer com o apoio do CCB – Centro Cerâmico do Brasil e 
este ano conta com 30 inscritos. O principal objeti vo é valorizar os 
talentos envolvidos nas áreas de criação das indústrias cerâmicas 
nacionais e fornecedores de todo o país. Mais informações através 
do site da Aspacer: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

2º Prêmio Aspacer Nacional de Design: 
painéis devem ser entregues até 6 de 
agosto

Designer de Interiores com 20 anos de 
experiência estará na sede da Aspacer 

Com sólida experiência em Design de Produtos e Superfí cies, 
Maria Beatriz Ardinghi parti cipará do 3º Fórum Nacional de 

Design para Revesti mentos Cerâmicos, no dia 11 de agosto, com 
a palestra: “A linguagem das coisas”. O evento é voltado para pro-
fi ssionais da área de criação e design das empresas cerâmicas e 
cadeia produti va e acontecerá também no dia 12 de agosto. 

O ano deve terminar sem melhoras visíveis e com risco de pro-
blemas no abastecimento de energia elétrica. A julgar pelos 

cenários traçados esta semana pelo Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), 2015 deve começar ainda com grande dependência 
de um elemento imponderável: as chuvas. Para eliminar comple-
tamente o risco de défi cit de energia, seria preciso que o nível de 
armazenamento dos reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste al-
cançasse 43% em novembro. Para ati ngir essa marca, no entanto, 
seria necessário um volume de chuvas 16% superior à média his-
tórica entre julho e novembro, algo que, observado o histórico dos 
últi mos anos, não é provável. A expectati va do Operador Nacional 
do Sistema é que esses reservatórios cheguem ao fi m de julho, três 
meses antes do término do período seco, com nível de armazena-
mento de 33,3%. Hoje estão em 34,7%. Fonte: Valor Econômico.

Riscos devem conti nuar em 2015 no 
setor de energia

No auge da crise hídrica que afeta a região Sudeste, 14 cida-
des de São Paulo e de Minas Gerais receberão planos de 

combate à perda de água no abastecimento da população, enco-
mendados pelo comitê da bacia hidrográfi ca formada pelos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), órgão responsável pela gestão 
dos recursos hídricos na região. Pequenas e médias cidades dessa 
localidade, que ainda não têm um plano diretor de combate a per-
das, ou cujos planos estão desatualizados, são o alvo do projeto. 
As outras 55 cidades da região do comitê fi caram de fora, porque 
já têm planos semelhantes. Hoje, essas 14 cidades têm índice de 
perda que chega a quase 50% de toda a água captada, como é o 
caso de Louveira (72 km da capital de SP). A meta é que, até 2020, 
esse desperdício caia para 25%. Fonte: Folhapress.

Cidades recebem planos de combate ao 
desperdício de água


