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5º Prêmio Nacional ASPACER de Design
conta com recorde de participantes

A

ASPACER em parceria com o Centro Cerâmico do Brasil realizará o 5º Prêmio Nacional ASPACER de Design no dia 07
de agosto e contará com a participação de 32 empresas de todo
o país. Este ano 60 trabalhos estão concorrendo. Mais informações: www.aspacer.com.br/premioaspacer
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6º Fórum de Design para
Revestimentos Cerâmicos será em
agosto

O

6º Fórum Nacional de Design será realizado dias 07 e 08
de agosto na sede da ASPACER e contará com a participação de profissionais de design nacional e internacional. Durante
dois dias de evento, serão realizadas palestras e workshops para
os profissionais das áreas de criação e designer das cerâmicas
e empresas fornecedoras. Painelistas confirmados: Denízia Satiro – Design e Técnica em Cerâmica, Renata Rubim – Designer,
Rodrigo dos Reis – Especialista em Tendências, Alexandre Brunato – Arquiteto, Lilli Tedde - Idealizadora e editora chefe do livro
Bloom Brasil, Ivan Saavedra – Coordenador de Marketing da System Tosilab e Thais Lauton – Editora da Revista Casa e Jardim.
Inscrições: www.aspacer.com.br/premioaspacer

Produção industrial é a maior para o mês desde 2011

A

produção industrial brasileira registrou alta de 0,8% em
maio na comparação com abril, segundo divulgou na última terça-feira, 04, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É o melhor resultado para o mês de maio desde
2011 e também a segunda taxa positiva consecutiva, acumu-

lando no período crescimento de 1,9% – dado que reverte a
queda de 1,6% observada em março.
Na comparação com maio do ano passado, a expansão da
indústria foi de 4,0%, maior avanço desde fevereiro de 2014
(4,8%).

CCB assina convênio para dar início à parte 2 das pesquisas sobre destacamento
de revestimento cerâmico

O

Centro Cerâmico do Brasil (CCB) assinou, junto a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres (ANFACER), e a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER), um
convênio para dar início aos trabalhos da parte 2 das pesquisas
sobre destacamento de revestimento cerâmico. Essa parte do
trabalho estudará a interface de argamassa colante para revestimento.
O convênio foi assinado na última semana de junho e contou
também com a presença do presidente da Associação, Benjamin

Ferreira Neto, do diretor Executivo, Almir Guilherme, do presidente do CCB, José Octávio Armani Paschoal e da superintendente, Ana Paula Menegazzo. Segundo Ana Paula, é uma excelente
notícia que vai deixar o setor da construção fortalecido. “Vamos
conseguir agora iniciar os trabalhos, construindo painéis, realizando os ensaios de choque térmico de desempenho de produtos e simular as condições de uso.
Esses estudos vão gerar, tanto ao CCB, tanto para o setor, um
grau de conhecimento gigante e todo mundo vai sair fortalecido”,
falou. Fonte: Assessoria de imprensa do CCB

Produção de gás natural crescerá 55% até 2026 com o pré-sal

A

produção líquida de gás natural do Brasil deverá crescer
cerca de 55% nos próximos dez anos, dos atuais 61 milhões de metros cúbicos/dia para aproximadamente 95 milhões
de metros cúbicos/dia, em 2026, de acordo com cálculos da
Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A produção líquida inclui o total de gás produzido, descontando o volume queimado
nas plataformas, reinjetado nos poços e consumido nas unidades de produção. Na avaliação da estatal de estudos energétiPATROCINADOR

cos, o aumento da produção líquida será motivado principalmente pela maior contribuição do gás associado produzido nos
campos do pré-sal. O gás do pré-sal, que responde hoje por
33% da produção líquida total do país, representará metade
desse volume em 2026. As projeções da EPE subsidiam o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2026, cuja minuta
será divulgada nas próximas semanas pelo Ministério de Minas
e Energia para consulta pública. Fonte: Valor Econômico
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