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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório

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

BOLETIM
INFORMATIVO

Luís Fernando Quilici, diretor de relações institucionais e governamentais da ASPACER, participou em Brasília, do lançamento 
do Construcard no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília. O evento contou com a presença do presidente Michel 

Temer e do presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. O cartão deverá incentivar o setor de material de constru-
ção. A linha de crédito conta com R$ 7 bilhões de orçamento e espera beneficiar mais de 2 milhões de pessoas.

ASPACER participa do lançamento do Construcard em Brasília

No último dia 23, a ASPACER participou do Prêmio Mundo Cerâmico através do diretor executivo Almir Guilherme. O even-
to, organizado pelo Publisher da Revista Mundo Cerâmico Lazzaro Menasce, homenageou a empresa e o ceramista do 

ano, respectivamente, a cerâmica Ceusa e Gilmar Menegon. Outras empresas do segmento cerâmico de revestimento rece-
beram certificados de destaque no mercado no ano de 2016. O evento aconteceu na Pinacoteca de São Paulo. Acompanhe 
a cobertura completa do evento na edição de dezembro da Revista ASPACER.

Prêmio Mundo Cerâmico: mais uma vez um sucesso

A ASPACER participou no último dia 23, da segunda edição da Casa Vogue Experience, através da jornalista Thais Fiório 
e da marketing institucional, Maria Fernanda Rodrigues dos Santos. Na oportunidade, Renata Abelin, head of marketing 

da Drom Fragrances, falou sobre o tema Olfato: a 4ª dimensão do design. Ainda no âmbito do design, o arquiteto Marcelo 
Rosenbaum fez uma apresentação sobre as raízes e a essência de sua atividade, emocionando muito dos participantes. Mais 
informações no site: www.casavogue.globo.com

ASPACER prestigia o evento Casa Vogue Experience

O Ministério das Cidades liberou neste mês de novembro cerca de R$ 752,27 milhões para obras do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC), destinado a municípios de todos os estados do País e do Distrito Federal, no âmbito das 

Secretarias Nacionais de Habitação. Isso inclui o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), saneamento ambiental, mobili-
dade urbana, acessibilidade e programas urbanos e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Dos R$ 752,27 milhões 
liberados pelo ministério, R$ 612,87 milhões são direcionados à habitação, sendo R$ 409,75 milhões ao Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR), para o Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), integrante da Faixa 1 do MCMV. Outros R$ 96,28 
milhões são direcionados ao saneamento em 23 estados e no Distrito Federal; e R$ 37,12 milhões, para mobilidade urbana. 
Mais R$ 3,45 milhões atendem obras de contenção de encostas em áreas de risco das cidades de Belo Horizonte, Blumenau, 
Jaboatão dos Guararapes, Juiz de Fora, Mauá, Recife e Rio de Janeiro. Fonte: Portal Piniweb

Ministério das Cidades libera R$ 752 milhões para obras do PAC em novembro

A organização inova a cada ano.  No próximo dia 02, a sede da ASPACER e do SINCER, será transformada com uma deco-
ração requintada, proporcionando um clima descontraído entre os convidados, para receber o cantor sertanejo Daniel. 

Mais informações: (19) 3545-9600, com Ana Paula.

Show com Daniel: Confraternização acontece no próximo dia 02

02 de Dezembro de 2016
RESERVE SUA MESA

Show com Daniel


