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Confraternização 2015

S

exta-feira, 27 de novembro, às 20h30. Reserve esta data para uma grande festa, a “Confraternização 2015”. A ASPACER e o SINCER
estarão recebendo em seu Salão de Eventos empresários do setor cerâmico e da cadeia produtiva, profissionais do segmento e autoridades para um evento que ficará marcado pelas delicias do Buffet, pela atração musical de qualidade, pelo bom gosto na decoração,
mas principalmente, pelo congraçamento entre as pessoas. Faça já a sua reserva com Ana Paula – Gerente Comercial, pelo telefone (19)
3545-1145 e/ou pelo e-mail: anapaula@aspacer.com.br.

ASPACER divulga esclarecimentos sobre
matérias publicadas na imprensa

E

m resposta ao artigo intitulado: “Extração de argila polui o
Rio Corumbataí”, publicado no Jornal Cidade, de Rio Claro,
no dia 26/08/2015 e pelo artigo intitulado: “MP cobra medidas
do polo cerâmico contra poluição do Rio Corumbataí”, do portal
de notícias G1, no dia 24/08/2015, a ASPACER divulgou esclarecimentos à população em geral sobre a influência dos processos
produtivos da indústria da cerâmica no Rio Corumbataí, publicado
no referido jornal no dia 28/08. Veja matéria completa no http://
www.aspacer.com.br/2015/08/26/aspacer-redige-esclarecimentos-sobre-materias-publicadas-na-imprensa/.

Atenção: convocações dos Conselhos
Administrativo e Fiscal da ASPACER e do
SINCER

P

or determinação do Presidente das duas entidades e na forma prevista nos artigos 25º e 34º do Estatuto Social, ficam
convocados todos os associados para reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal que se realizará no próximo dia 09, às 16h30,
na sede da ASPACER/SINCER, onde serão tratados os assuntos: Representação movida pela ABEGÁS (Associação Brasileira das Distribuidoras de Gás Canalizado) junto ao CADE contra a Petrobras;
Apresentação da empresa e consultoria JGP Gestão Ambiental; e
outros assuntos de interesse dos associados. É muito importante
a presença de todos.

IPT prospecta jazidas de argila no interior de SP

O

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) trabalha de maneira sistemática desde 2007 no estado de São Paulo, na fronteira com o
Paraná, em busca de jazidas de argila para abastecer as indústrias cerâmicas da região. Um dos municípios cobertos recentemente
por um levantamento prospectivo foi Teodoro Sampaio (SP), que contratou o IPT por meio do Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios (PATEM). Contando com uma grande concentração de empresas produtoras de blocos, lajes e telhas, o suprimento de matérias-primas foi afetado nas décadas de 1980 e 1990 pela construção de reservatórios das usinas hidrelétricas na região. O enchimento dos
lagos inundou as jazidas de argila utilizadas pelos ceramistas, o que inviabilizou seu uso. Por meio de cartas geológicas e de análises de
imagens de satélites e fotografias aéreas, os pesquisadores do IPT fizeram uma seleção de áreas potenciais para a ocorrência de depósitos de argila. Em seguida, foi realizada uma pesquisa sistemática de campo, por meio de sondagem dos locais pré-selecionados. As áreas
avaliadas situam-se em faixa marginal ao rio Paranapanema e próximas às empresas cerâmicas. Fonte: www.noticiasdemineracao.com.

Em meio à crise, uma notícia alentadora

A

s vendas de material de construção cresceram 4% em agosto nos grandes estabelecimentos do setor espalhados pelo país. Já as
lojas pequenas e médias tiveram queda de 6% e 2% no período, respectivamente. Esse desempenho do setor no mês reflete uma
retomada das pequenas obras e das reformas em todo o país. O desempenho de algumas categorias como cimento, que cresceu 7% em
agosto, e tintas, que ficou 3% acima do índice apresentado no mês passado, indica que o brasileiro está voltando a reformar e a investir
em pequenas obras. Afinal, a casa é como um ser vivo que precisa de manutenção constante. Entre as demais categorias pesquisadas
no mês, metais sanitários tiveram desempenho estável, enquanto revestimentos cerâmicos, louças sanitárias e telhas de fibrocimento
retraíram 2%. Com estes números, é previsto um crescimento de 1,5% a 3% em 2015 sobre o ano passado, quando o varejo de material
de construção registrou um faturamento recorde de R$ 60 bilhões. No levantamento por regiões, 26% dos lojistas da região Sul apresentaram aumento de vendas no período, seguidos por 25% dos estabelecimentos do Norte e Nordeste. No Sudeste e no Centro-Oeste as
vendas cresceram para 21% e 20% dos entrevistados. Cerca de 29% dos entrevistados pretendem fazer novos investimentos nos próximos
12 meses e 11% quer contratar novos funcionários em setembro. 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 26 e 29 de agosto e a margem de erro é de 4,3%.

Feriado da Independência do Brasil

E

m razão do feriado nacional de 07 de setembro – Independência do Brasil, não haverá expediente na ASPACER e no SINCER, na
próxima segunda-feira, retornando os trabalhos normalmente no dia 08, às 08h.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

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

