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ASPACER participa da Campetro Energy

N

o último dia 11, a ASPACER, representada pelo diretor de relações institucionais e governamentais, Luís Fernando Quilici, participou da 4º CAMPETRO – Campinas Oil & Gas e 1º Campinas Energy, evento organizado pelo Ciesp Campinas. Realizado no Centro
de Convenções Expo Dom Pedro, a missão do encontro, foi, através de um conjunto de atividades, reunir micro, pequenos e médios empresários das variadas tecnologias do setor e representantes de entidades, para discutir temas como: petróleo, gás, eﬁciência energética,
energias renováveis e cogeração.

3º Concurso de Desenho Infantil ASPACER/SINCER: noite de alegria e diversão

O

ntem, 12, foi realizado na sede da ASPACER e do SINCER, evento para os colaboradores das cerâmicas e seus familiares. Na oportunidade, foi divulgado os ganhadores da 3ª edição do Concurso de Desenho Infantil. Ao todo, 139 desenhos concorreram, nas
categorias 06 e 07 anos; 08 e 09 anos e 10 e 11 anos, todos ﬁlhos ou enteados dos colaboradores das empresas: Artec Pisos, Cerâmica
Carmelo Fior, Grupo Cedasa, Cerâmica Almeida, Cerâmica Cristofoletti, Cerâmica Formigrês, Cerâmica Lanzi, Cerâmica Ceral, Cerâmica
Villagres, Delta Cerâmica, Grupo Embramaco, Graintec do Grupo Esmaltec, Grupo Rocha, Cerâmica Incefra, Cerâmica Incopisos, Karina
Pisos, Lef Pisos e Revestimentos, Moinho Pedra Branca, Sytem do Brasil, Esmaltec, Cerâmica Th Buschinelli, Urnas Bignotto e Viva Cerâmica. O evento contou com apresentação da Corporação Musical Augusto Trambaioli e da Cia Teatral Caboclo Ventura, de Santa Gertrudes.
Uma noite de muita alegria e diversão. A ASPACER e o SINCER agradecem a participação de todos.

Vencedores do 3º Concurso de Desenho Infantil ASPACER/SINCER

N

o último dia 09, os desenhos concorrentes, foram julgados por um corpo de jurados especializado, formado por: Anderson Galli
(publicitário e artista plástico), Everaldo Prates Ferreira – Corvo (desenhista proﬁssional e cartunista), Camilo Riani (cartunista e
professor); Letícia Tonon (artista plástica e secretária da Cultura de Santa Gertrudes) e Marcos Antônio Seraﬁm, gerente de designer do
Centro Cerâmico do Brasil. Luzia Caroline Candian – analista de RH da cerâmica Ceral e Karina Joaquim – designer da Colortech acompanharam os trabalhos como auditoras, para comprovar a seriedade do concurso. Os ganhadores da 3º edição foram: categoria de 06
a 07 anos: 5º lugar, Jéssica Eloise Gambarotto; 4º lugar, Rita Maria Soares de Oliveira; 3º lugar, Isaque Genizelli Aquino; 2º lugar, Nicolas
Augusto da Silva e 1º lugar, Sthefany Ferreira da Silva. Categoria de 08 a 09 anos: 5º lugar, Leticia Maria Gimenez; 4º lugar, Maria Luiza
Alves Lui; 3º lugar Livia Germano Roldan; 2º lugar, Isabella Fernanda Lopes e 1º lugar, João Pedro de Abreu. Categoria de 10 a 11 anos: 5º
lugar, Joyce Camila Tomaz Silva; 4º lugar: Anderson Augusto Rodrigues Martins; 3º lugar, Sthefany Porto Marques; 2º lugar, Leonardo de
Oliveira Silva e 1º lugar, Samuel Genizelli Aquino.

Confraternização 2015 apresenta Banda Show Themplus

A

Banda Show Themplus será a grande atração da Confraternização 2015. Desde 1994, a Banda Themplus vem ao longo dos anos
inovando e proporcionando ao público um show cheio de energia, alegria, luxo, proﬁssionalismo e criatividade. Conta com som
de última geração permitindo maior nitidez e qualidade, iluminação proﬁssional, painel de LED, 12 TVs de LED e cenário próprio, que
com certeza dará um brilho todo especial ao evento e a qualidade esperada na apresentação. A Confraternização 2015 será na sede da
ASPACER, no dia 27 de novembro, a partir das 20h30.

Índice da Abramat aponta queda de 17,7% nas vendas da indústria de materiais em
outubro

D

ados da Associação Brasileira da Indústria dos Materiais de Construção (ABRAMAT) indicam que o mês de outubro representou
queda de 17,7% ao faturamento deﬂacionado das indústrias de materiais de construção do país, em relação a outubro de 2014.
Este é o vigésimo primeiro resultado negativo consecutivo com esta base de comparação. O acumulado do ano também apresentou
variação negativa, de 12,3%. Já com relação a setembro houve aumento de 5,5%. Apesar da retração - uma das maiores do ano até o
momento - os números não surpreenderam Walter Cover, presidente da Abramat: “O resultado negativo de outubro era esperado, tendo
em vista que outubro de 2014 apresentou vendas excepcionalmente altas”. O executivo, contudo, estima que os próximos meses devam
ser de estabilidade na queda do faturamento, “comparado a setembro houve melhora e essa pode ser uma tendência para os próximos
meses, com resultados mais equilibrados”. Fonte: Abramat

Vendas de revestimentos cerâmicos crescem 11% em outubro sobre setembro

A

s vendas de material de construção tiveram crescimento de 8% em outubro, na comparação com setembro. Revestimentos cerâmicos apresentaram crescimento de 11%. O desempenho, no entanto, ﬁcou 8% abaixo do registrado no mesmo período de 2014. 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 27 e 30 de outubro e a margem de erro é de 4,3%.
Fonte: Anamaco
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