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ANFACER e ASPACER se unem em prol do setor cerâmico de revestimento

R

ecentemente, a ANFACER e ASPACER realizaram reunião para falar sobre ações setoriais previstas para o tema descolamento de placas cerâmicas. Ficou definido que será realizado um Projeto Setorial para levantar o que está causando os
descolamentos, que acontecem predominantemente em obras destinadas à baixa renda. Este projeto setorial será dividido
em três partes: estudo das diferentes tipologias de placas cerâmicas, correlação entre processo, matérias-primas, EPU potencial, fase vítrea, fase amorfa e expansão térmica; estudo da interface entre as camadas argamassa/placa cerâmica, avaliação de diferentes tipos de argamassas, avaliação de argamassas colantes internacionais e estudo do envelhecimento natural
e acelerado do sistema (cisalhamento) e estudo da patologia e mapeamento das variáveis envolvidas, diretrizes e cálculos de
projetos, estudo das tensões versus sistemas estruturais, estudos de envelhecimento e de casos. A expectativa é que no final
deste projeto se tenha o conhecimento de todas as variáveis que influenciam essas patologias e o consequente desenvolvimento de tecnologias que inibam essa ocorrência durante o tempo de vida útil do sistema construtivo. O tempo estimado para
conclusão deste projeto será de no mínimo três anos.

Entec confirma participação no
Forn&Cer 2017

Fernando Coelho Filho é o novo
ministro de Minas e Energia

ASPACER já deu início a comercialização da 9ª edição
do Forn&Cer , Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâmicas, que será realizado 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 ENTEC Equipamentos
Industriais Ltda tem sua matriz localizada em Siderópolis – SC
e filial em Cordeirópolis – SP. A empresa é especializada em
equipamentos para indústria cerâmica e colorifícios, mais
especificamente da preparação de massa via úmida e via
seca, como também na preparação de esmaltes, sistemas
de captação de pó, depuração de flúor de fornos e recuperação de calor. Mais informações sobre o evento e reserva
de espaços, com a gerente comercial Ana Paula, através
do telefone: (19) 3545-9600 ou email: anapaula@aspacer.
com.br.

ernando Coelho Filho é o novo ministro de Minas e Energia. A posse ocorreu na tarde do dia 12 de maio, em
cerimônia no Palácio do Planalto, com o presidente em
Exercício, Michel Temer. Natural de Recife, Fernando Filho é
Administrador de Empresas e está em seu terceiro mandato como deputado federal, pelo Partido Socialista Brasileiro
(PSB) de Pernambuco.
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Parabéns Ceramistas

D

ia 28 de maio é comemorado o Dia do Ceramista. A
ASPACER e o SINCER parabenizam todos os profissionais do setor cerâmico que dia a dia, constroem com sua
força de trabalho e dedicação, a história de sucesso desse
importante setor para o estado, país e para o mundo. Mais
prosperidade a todos.

Emprego na indústria de SP cai em abril pela 1ª vez desde 2006

A

indústria de São Paulo fechou 4 mil vagas de emprego em abril, na primeira perda para o mês desde a série histórica da
pesquisa, iniciada em 2006. A queda em relação a março foi de 0,17%. Os dados, divulgados são do Indicador de Nível
de Emprego da indústria paulista, da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). Com esse
resultado, nos primeiros quatro meses de 2016 a indústria acumula a perda de 34,5 mil postos de trabalho, uma queda de 1,5%.
Já na comparação com abril de 2015, a queda é de 10,06%, com perda de 253 mil vagas de trabalho. A expectativa para o
fechamento do ano é de cerca de 165 mil vagas a menos. Em 2015, esse número ficou em 235 mil.

Cerâmicas aniversariantes do mês de maio

A

ASPACER e o SINCER desejam prosperidade e sucesso para as empresas aniversariantes do mês de maio:
Grupo Rocha - 01/05 - 64 anos
Karina Pisos - 02/05 - 21 anos
Grupo Embramaco – 03/05 – 42 anos
Cerâmica Carmelo Fior – 03/05 – 27 anos.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

