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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
INFORMATIVO

13ª rodada deverá ocorrer no primeiro semestre de 2015

A 13ª rodada de licitações para exploração de petróleo deverá ocorrer no primeiro semestre de 2015. A data foi confi rmada pelo 
Secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustí veis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, Marco Antônio Marti ns Almeida, 

durante a abertura da feira Rio Oil & Gas, no Rio de Janeiro. Segundo Almeida, as áreas a serem ofertadas ainda estão sendo avaliadas 
pelo Ministério de Minas e Energia e pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustí veis (ANP) e posteriormente deverão 
ser aprovadas pelo Conselho Nacional de Políti ca Energéti ca (CNPE). A últi ma rodada realizada foi a 12ª, em novembro do ano passado. 
Na ocasião, foram ofertados 240 blocos, tendo sido arrecadados R$ 165,196 milhões. Antes disso, em maio, a 11ª Rodada de Licitações 
de blocos exploratórios de petróleo arrecadou R$ 2,82 bilhões a tí tulo de Bônus de Assinatura. Na época, foram arrematados 142 dos 289 
blocos oferecidos. Fonte: Ministério de Minas e Energia.

Prestes a completar 14 anos, a empresa Lume atua no merca-
do com seriedade e credibilidade. Preparando-se para o fu-

turo, a cerâmica reforçou seu comprometi mento com qualidade, 
investi ndo constantemente na inovação de todo o seu processo 
fabril e de comercialização de pisos e revesti mentos cerâmicos, 
através de um novo e moderno sistema de gestão. A ASPACER e 
o SINCER parabenizam a empresa pelo aniversário que será co-
memorado no próximo dia 08, desejando mais anos de sucesso.

Cerâmica Lume completa 14 anos de 
fundação

Durante o evento Confraternização, realizado no últi mo dia 28, o atual presidente da ASPACER e do SINCER, Heitor Ribeiro de Al-
meida Neto, apresentou seu sucessor para o próximo biênio (2015-2016): Benjamin Ferreira Neto, diretor da cerâmica Alfagrês e 

vice-presidente das enti dades na atual gestão, foi eleito, através de votação, o novo presidente. Seu mandato se inicia em 1º de janeiro 
do próximo ano.

Novo presidente da ASPACER e do SINCER é apresentado

Brasil tem a segunda maior infl ação entre os países do G20

A infl ação no Brasil em 12 meses fechou outubro em alta de 6,6%, um resultado menor do que o visto em setembro, de 6,7%. Os 
dados foram divulgados no últi mo dia 2, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Mesmo com o 

recuo, o índice ainda está acima do teto da meta do governo brasileiro, esti pulada em 6,5%. O resultado coloca o Brasil em segundo lugar 
no ranking da infl ação nos países emergentes. Considerando-se o G-20, a taxa anual de infl ação desacelerou para 2,5%, de 2,6% nos 12 
meses até outubro. O grupo de países responde por 90% da ati vidade econômica global. Fonte: Jornal Estado de S.Paulo.

O valor das construções com projetos registrados para receber certi fi cações de obra sustentável, os chamados prédios “verdes”, 
já ati nge 10% do total do PIB de edifi cações – subdivisão do PIB da construção civil que exclui obras de infraestrutura. Em 2010, 

os prédios “verdes” não ultrapassavam 3% do PIB setorial. O valor total dos imóveis que reivindicam o selo sustentável ati ngiu R$ 16,6 
bilhões no ano passado, em comparação com um PIB de edifi cações de R$ 163 bilhões no mesmo período, segundo estudo realizado 
pela EY (anti ga Ernst & Young). O levantamento compreende dados sobre a movimentação econômica da construção verde no Brasil, 
evidenciando um aumento substancial da parti cipação de empreendimentos sustentáveis na composição do PIB de Edifi cações ao longo 
dos últi mos três anos. Fonte: Perrone Comunicação.

Prédios ‘verdes’ já ati ngem 10% do total do PIB de edifi cações no Brasil

Localizada em Cordeirópolis- SP, os produtos da Artec Pisos e 
Revesti mentos estão presentes em todos os estados brasilei-

ros, como também na América Lati na, Europa e África. A empre-
sa possui funcionários altamente qualifi cados e o mais moderno 
controle de qualidade para que haja a sati sfação de seus clientes. 
Parabéns e mais sucesso. É o que desejam a ASPACER e o SINCER.

Parabéns Artec Pisos e Revesti mentos

O Grupo Incefra, maior produtor de revesti mentos cerâmicos do Brasil e o quinto maior do mundo, fez uma parceria com a L’Occitane 
au Brésil, a nova marca do Grupo L’OCCITANE. A Incefra foi a empresa escolhida para produzir os revesti mentos cerâmicos de todas 

as lojas da marca. A estampa exclusiva destes revesti mentos foi inspirada nos Balões de São João. O renomado designer Marcelo Rosen-
baum foi escolhido para projetar as lojas da L´Occitane au Brésil. Os espaços foram inspirados nas feiras livres e mercados municipais 
biomas, que representam a riqueza dos sabores e aromas do país. Assim, buscou-se uma simplicidade sofi sti cada na forma de expor os 
produtos da marca, inspirados nos biomas do Brasil. Mais informações: Incefra Revesti mentos Cerâmico - Marketi ng - (19) 3546-9323 – 
marketi ng@incefra.com.br.

Grupo Incefra realiza parceria com a L’Occitane au Brésil


