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Fortelo confirma participação no Forn&Cer 2017

A

Fortelo atua em todo o Brasil fornecendo soluções em metal, borracha e poliuretano para reposição e manutenção
fabril nos mais variados setores da indústria como: cerâmica,
plástica, mineração, alimentos, geração e transmissão de ener-

gia, automotiva, têxtil e outras. A empresa catarinense garantiu
espaço no Forn&Cer 2017. Garanta você também! Mais informações: (19) 3545-9600, falar com Ana Paula ou Vagner. Acompanhe as novidades pelo site: www.aspacer.com.br/fornecer.

15ª edição da Expo Revestir: muitas novidades em revestimentos cerâmicos

O

s últimos lançamentos em revestimentos cerâmicos poderão ser vistos na 15ª edição da Expo Revestir, evento que
acontecerá de 07 a 10 de março, em São Paulo. Alfagrês, Atlas,
Buschinelli, Carmelo Fior, Cerâmica Almeida, Cristofoletti, Delta
Cerâmica, Embramaco, Formigres, Grupo Cedasa, Grupo Ceral,

Grupo Rocha, Incefra, Incopisos, Lanzi, Porto Ferreira, Savane,
Via Rosa Grupo Lef e Villagres, são as cerâmicas associadas à
ASPACER que estarão participando como expositoras. As sócias
colaboradoras que confirmaram presença são: Grupo Colorobbia,
Gruppo SRS, EFI Cretaprint, Incenor, Smalticeram e Tecnogres

Empresa Carbus Indústria e Comércio
LTDA. vai a leilão

Telhanorte conclui aquisição da
Tumelero

A

lém do imóvel localizado na Rodovia Anhanguera, na
cidade de Cordeirópolis, equipamentos, maquinários e
peças de escritório da empresa Carbus Indústria e Comércio
LTDA. estarão disponíveis para compra. O leilão acontecerá no
dia 16 de março, às 13h30, na forma presencial ou física, em
Cordeirópolis, no Clube Maria de Lourdes Arrais, Praça Jamil
Abraão Saad, nº 86 - Centro e, na forma online simultaneamente, os interessados podendo oferecer lances em tempo
real e em igualdade de condições com o pregão presencial,
mediante a realização de um pré-cadastro e habilitação, homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
através do site: www.lanceja.com.br.

A

Saint-Gobain, dona da varejista Telhanorte, anunciou ontem que concluiu a aquisição da rede gaúcha Tumelero,
controlada pela família de mesmo sobrenome, por valor não
divulgado. O acordo foi assinado na última quarta-feira. Com
a aquisição, o grupo francês passa a controlar 70 lojas - 41 da
Telhanorte e 29 da Tumelero – em 46 cidades nos Estados de
São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Com isso,
o grupo consolida sua liderança no país no varejo de material
de construção em número de lojas. Até então, com a Telhanorte, o grupo somava 41 lojas. A Leroy Merlin, a maior rede em
receita, tem 40 pontos. Fonte: Jornal Valor Econômico.

Ministério dos Transportes apoia a ASPACER no asfaltamento das vicinais

O

Secretário de Gestão dos Programas de Transportes do
Governo Federal, Luciano Castro, esteve com o governador de São Paulo Geraldo Alckmin no último dia 24, durante cerimônia para a autorização do início de obras do derrocamento
do pedral de Nova Avanhandava, na hidrovia Tietê-Paraná. Na
oportunidade, a pedido da ASPACER, Castro discorreu sobre o
tema asfaltamento de estradas vicinais nos municípios de Rio
Claro e Santa Gertrudes, um total de aproximadamente 17 km.
O pleito especifica os trechos das estradas vicinais situadas
basicamente nas regiões da Fazenda Itaúna, e Fazenda Goia-
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pá no município de Santa Gertrudes, e no chamado Campo
do “Coxo”, no distrito de Assistência, município de Rio Claro.
Esta ação do Polo Cerâmico refere-se ao combate do material
particulado (poeira) nesses locais. O Governo do Estado de São
Paulo já viabilizou os projetos executivos do asfaltamento dessas obras. A ideia agora é mobilizar os Governos Federal e Estadual, para que através da utilização da CIDE (Contribuição de
Intervenção do Domínio Econômico) possam custear o asfaltamento. Geraldo Alckmin se comprometeu em verificar como
se encontra o pedido e afirmou que vai priorizar a solicitação.

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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