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

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

BOLETIM
INFORMATIVO

A ASPACER já deu início a comercialização da 9ª edição do Forn&Cer , Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâ-
micas, que será realizada de 20 a 22 de junho de 2017, em Santa Gertrudes. O objetivo é que as empresas participantes 

se antecipem e reservem um lugar privilegiado no evento, que reúne empresas nacionais e internacionais fornecedoras de 
máquinas, equipamentos e serviços para o setor cerâmico de revestimento. A Cardall, empresa especializada em equipamen-
tos para a indústria cerâmica e outros setores, confirmou presença no evento. Mais informações e reserva de espaços, com 
a gerente comercial Ana Paula Dikerts de Arruda, através do telefone: (19) 3545-1145 ou email: anapaula@aspacer.com.br.

Cardall confirma participação no Forn&Cer 2017 

Faturamento e empregos nas indústrias de materiais seguem em queda 

O índice da ABRAMAT - Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção indica que, o faturamento defla-
cionado das indústrias de materiais de construção apresentaram retração de 22,2% em fevereiro, comparado com o 

mesmo mês de 2015. Em relação a janeiro de 2016, também foi registrado queda, 5,9%. Em relação aos empregos, fevereiro 
apontou queda de 9,4% sobre o mesmo mês do ano anterior. Na comparação com janeiro, porém, retração foi menor, de 
0,5%. O varejo é afetado pela continuidade da situação negativa de renda, emprego e crédito. As construtoras, por sua vez, 
sofrem com a contínua falta de confiança na economia pelas famílias e empresários. Para Walter Cover, presidente da ABRA-
MAT “A perdurar o clima político negativo, somente um programa agressivo de crédito imobiliário, de crédito para reformas, 
a ativação do MCMV e aceleração dos leilões de infraestrutura poderão melhorar as vendas da indústria em 2016”. A expec-
tativa da ABRAMAT, para o faturamento deflacionado das indústrias de materiais de construção, em 2016, é de retração de 
4,5% em comparação com 2015.

No dia 6 de maio, ceramistas, empresários do setor cerâmico, cadeia produtiva e autoridades têm um encontro marcado 
na sede da ASPACER e do SINCER, para mais uma edição do evento Mérito Cerâmico. Na oportunidade, profissionais 

do setor serão premiados e receberão um troféu por seu desempenho na função que atuam nas empresas. Informações para 
adesão de mesas e convites, com Ana Paula, gerente comercial. Telefone: (19) 3545-1145. E-mail: anapaula@aspacer.com.br

Vem aí o Mérito Cerâmico 2016

Tel.: (19) 3545-1145
www.aspacer.com.br/coopaspacer

No próximo dia 21, o diretor de relações institucionais 
e governamentais da ASPACER, Luís Fernando Quilici, 

participará na cidade do Rio de Janeiro – RJ do Seminário 
“A Energia no Brasil: os desafios do presente e as soluções 
para o futuro”, evento organizado pelo partido Democratas 
(DEM). As palestras ministradas serão: “Desafios do Petróleo 
e Gás no Brasil: Uma Agenda de Política Pública” e “Uma 
Agenda Prioritária para o Setor de Energia”. Mais informa-
ções: www.dem.org.br.

ASPACER participará de evento 
sobre energia no Rio de Janeiro

A ASPACER dá as boas vindas à ART Telas Indústria, Co-
mércio e Matrizes Serigráficas que acaba de fechar 

parceria com a entidade e passa a integrar o quadro de 
sócios colaboradores. Atualmente, a ASPACER conta com 
a participação de 31 empresas da cadeia produtiva do se-
tor cerâmico, que através dessa parceria, possuem diversas 
vantagens relacionadas a todos os serviços oferecidos pela 
associação em prol do setor cerâmico de revestimento pau-
lista. Conheça as vantagens de ser um sócio colaborador da 
ASPACER. Mais informações no site: www.aspacer.com.br/co-
nheca/socios-colaboradores ou através da gerente comer-
cial Ana Paula. Contatos: (19) 3545-1145 ou e-mail: anapau-
la@aspacer.com.br

Art Telas é a mais nova sócia 
colaboradora da ASPACER

40,2% da receita da produção de energia são tributos e encargos, afirma Acende 
Brasil
Os tributos e encargos setoriais são os principais vilões das contas de luz. É o que mostra estudo recente produzido pela 

PwC (disponível em www.acendebrasil.com.br/estudos) que com base nos últimos balanços publicados pelas empresas, 
apontou que 40,2% da receita da cadeia de produção se destina a tributos e encargos, com destaque para a CDE (Conta de 
Desenvolvimento Energético) e a CCC (Conta de Consumo de Combustíveis). Acesse o link www.aspacer.com.br/wp-content/
uploads/2016/03/PWC.pdf para ver a posição do Instituto Acende Brasil, publicado no jornal Estado de S.Paulo, de hoje, 18.


