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Parabéns Cerâmica Porto Ferreira

N

o próximo dia 11, a Cerâmica Porto Ferreira completará 84 anos de fundação. Atualmente a empresa dispõe de 60.000 metros
quadrados de área construída, cerca de 300.000 metros quadrados de terrenos urbanos e emprega mais de 400 pessoas entre
operários, técnicos e administradores. A longa caminhada de mais de 80 anos, a Cerâmica Porto Ferreira demonstra uma vida empresarial
sempre consciente de suas responsabilidades públicas e sociais, participante ativa do bem estar geral, obediente ao lema de seus fundadores e sucessores. A ASPACER e o SINCER desejam prosperidade e sucesso à empresa.

3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de
Design apresentará ganhadores dia 11

4º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos vai começar

o dia 11 de agosto, a partir das 18h, será realizado, no Salão de Eventos da ASPACER, o encerramento do 3º Prêmio
Nacional ASPACER de Design, com a entrega dos troféus e premiações aos participantes. Empresários, autoridades e profissionais
do setor cerâmico são aguardados para esse grande momento.
Para participar, é necessário confirmar presença, com a Srta. Carolina, através do e-mail: carolina@aspacer.com.br. Esse ano houve recorde no número de inscritos: quarenta e seis empresas: 08
da categoria fornecedores, 10 da categoria pastilhas e peças especiais, 12 porcelanato e 16 da categoria via seca. Empresas do
sudeste, nordeste, norte e sul, estão participando. A maior premiação é a viagem para o Salão do Móvel de Milão. Mais informações: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

ias 10 e 11 de agosto, simultaneamente à 3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design, acontecerá na sede da
ASPACER, o 4º Fórum de Design para Revestimentos Cerâmicos.
Palestrantes confirmados: Fábio Galeazzo – Designer de Interiores e Consultor em Tendências, Celaine Refosco – Artista Plástica
e Designer, Alexandre Keese – Especialista em Adobe Photoshop
da América Latina, o arquiteto Alexandre Brunato, Sofia Martellini
– Especialista em Moda, Sérgio Fernandes – Designer Gráfico da
Tosilab, o Designer Gustavo Greco e Renata La Rocca - Arquiteta. O
evento é gratuito. Ainda dá tempo de se inscrever. Acesse: www.
aspacer.com.br/cursos-palestras.
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ASPACER terá Cooperativa de Crédito

A

ASPACER pensando em ampliar os benefícios aos seus associados está implantando um novo projeto que é a Cooperativa de
Crédito para os funcionários dessas empresas. A Cooperativa é instituição financeira não bancária, sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, de pessoas físicas e/ou jurídicas, de natureza simples e sem fins lucrativos. É regida pela legislação vigente, pelos
atos normativos editados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, por Estatuto Social, pelas normas e diretrizes
de atuação sistêmicas estabelecidas pela Confederação (Sicoob), pelas normas internas próprias e pela regulamentação da cooperativa
central a que estiver associada. A CoopASPACER tem previsão de operar a partir de outubro próximo com sede no mesmo endereço da
ASPACER e até lá promoverá palestras para orientar e explicar o funcionamento da mesma aos funcionários das empresas. Para mais
informações, contatar Thais Carnevale: (19) 3545-1145/ financeiro@aspacer.com.br

Leilão da ANP

A

té sexta-feira, 21 empresas manifestarão interesse em participar da 13ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo
(ANP) e pagaram a taxa de participação. O leilão de áreas está marcado para o dia 7 de outubro. Serão ofertados 266 blocos para
a exploração de petróleo ou gás, localizados em dez bacias sedimentares. Fonte: Jornal Valor Econômico.

Vendas de material de construção reagem no Nordeste e Centro-Oeste em julho

A

s vendas de material de construção cresceram 7% e 8%, respectivamente, nas regiões Nordeste e Centro-Oeste e 2% no Sudeste no
mês de julho. Já o Norte e o Sul apresentaram retração de 9% e 7%. As lojas médias tiveram um ligeiro crescimento de 2% no mês,
enquanto as grandes retraíram 2%. Os médios estabelecimentos apresentaram estabilidade no período. Os dados são do estudo mensal
realizado pelo Instituto de Pesquisas da Anamaco com o apoio da Abrafati, Instituto Crisotila Brasil, Anfacer e Siamfesp. O levantamento
ouviu 530 lojistas das cinco regiões do país entre os dias 28 a 31 de julho e a margem de erro é de 4,3%. Fonte: Anamaco.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

