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ASPACER realizará o 1º Fórum Brasileiro do Gás Natural

A

ASPACER promoverá no dia 20 de junho em sua sede, o 1º
Fórum Brasileiro do Gás Natural. O evento apresentará as
oportunidades e desafios para o desenvolvimento da cadeia de
gás natural no Brasil, com temáticas voltadas para estudos de
casos e propostas para os segmentos da indústria que utilizam

o combustível de forma abundante. Confirmaram patrocínio para
o evento, as empresas: Grupo Delta Energia, Comgás e Serasa
Experian. Seja um patrocinador também.
Mais informações com o departamento comercial: (19) 35459600.

ASPACER esteve no Ministério de
Minas e Energia

Março começa com a 15ª edição da
Expo Revestir

L

uís Fernando Quilici – diretor de
relações institucionais e governamentais da ASPACER esteve em
Brasília – DF, no Ministério de Minas
e Energia no último dia 23, em encontro com o secretário de Geologia
Mineração e Transformação Mineral Vicente Lobo, com objetivo de
discutir a agilização dos processos
de mineração no âmbito do MME e
DNPM - Departamento Nacional de
Produção Mineral . No mês de abril,
será agendada uma visita de Lobo à
sede da ASPACER.

D

Vicente Lobo e Luís Fernando Quilici

e 07 a 10 de março, acontecerá em São Paulo, a 15ª edição da Expo Revestir. Empresas associadas à ASPACER
que estarão expondo, divulgando os últimos lançamentos em
revestimentos cerâmicos, serão as cerâmicas: Alfagres, Atlas,
Buschinelli, Carmelo Fior, Cerâmica Almeida, Cristofoletti, Delta
Cerâmica, Embramaco, Formigres, Grupo Cedasa, Grupo Ceral, Grupo Rocha,
Incefra, Incopisos, Jatobá, Lanzi, Porto
Ferreira, Savane, Via Rosa Grupo Lef e
Villagres. As sócias colaboradoras que
confirmaram presença são: Gruppo SRS,
EFI Cretaprint, Incenor,Smalticeram Colorifício Cerâmico e Tecnogres.

Parabéns Cerâmica Vidro Real pelos 13 anos

L

ocalizada na cidade de Mogi Mirim, no interior do estado
de São Paulo, a Vidro Real foi fundada no dia 1º de março
de 2004.
Atualmente, a empresa conta com uma planta fabril de área
construída de 6.000 m². Com investimento pesado em tecno-

logia e em capital humano, a Vidro Real vem construindo uma
história sólida de crescimento e conquistas, trazendo novidades e tendências com design e qualidade para seus clientes. A
ASPACER e o SINCER desejam mais sucesso e prosperidade à
empresa.

Melhora a expectativa dos empresários em relação à atividade na indústria da
construção

S

ondagem da Indústria da Construção, divulgada nesta
última semana pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI), com apoio da CBIC, mostra que os empresários da construção esperam, pela primeira vez, desde julho de 2014, a manutenção do nível de atividade para os próximos seis meses.
O indicador de expectativa de atividade registrou, neste mês
de fevereiro, índice de 50,3 pontos, um crescimento de 2,9 pontos em relação a janeiro.

No acumulado dos dois primeiros meses do ano, a alta foi de
6,1 pontos. De acordo com a pesquisa da CBIC e CNI, a expectativa de novos empreendimentos e serviços aumentou 1,4
ponto em fevereiro, atingindo 48 pontos. Em relação às perspectivas de compras de insumos e matérias-primas e ao número de empregados, os indicadores subiram 3,0 e 1,4 pontos em
fevereiro, na comparação com o mês anterior, e acumulam alta
de 6,1 e 4,5 pontos no ano. Fonte: CNI

Comunicado Expediente - Carnaval

A

s diretorias da ASPACER e do SINCER informam que não
terão expediente nos dias 27 (segunda-feira) e 28 (terça-

-feira). As atividades retornarão no dia 1º de março (quarta-feira), a partir das 08h.

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