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URGENTE: ASPACER reforça
convocação do setor para reunião na
sede do SindusCon - SP

A

ASPACER convida o setor cerâmico de revestimento para
participar da reunião da Comissão de Estudos de Placas
Cerâmicas, organizada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que será realizada na sede do SindusCon – SP, no
próximo dia 18, das 10h as 11h30. Para incentivar a participação
será disponibilizado um transporte, com saída as 06h da sede
da associação e previsão de retorno às 16h, no mesmo local. É
muito importante a presença dos representantes do setor. Mais
informações com Maria Fernanda: (19) 3545-9600.
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5º Prêmio Nacional ASPACER de
Design: atenção para o período de
entrega dos painéis

A

ASPACER em parceria com o Centro Cerâmico do Brasil realizará o 5º Prêmio Nacional ASPACER de Design. Atenção
para o período de entrega dos painéis: de 17 a 25 de julho,
das 08h às 17h30, na sede da ASPACER. Este ano 61 trabalhos,
de 32 empresas estão concorrendo. Mais informações: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

Eventos de Design incentivam empresas para patrocínio

O

5º Prêmio Nacional ASPACER de Design e o 6º Fórum
de Design para Revestimentos Cerâmicos tem evoluído ao longo dos anos nos quesitos organização, participação,
qualidade e público, aspectos que têm atraído à atenção das
empresas envolvidas com o setor cerâmico, buscando atrelar

sua marca ao evento. A ASPACER agradece o patrocínio da:
Unimed – Rio Claro, Durst, Esmaltec, Kerajet, Sacmi, System
Tosilab e Tecnoferrari que estarão em todas as peças de divulgação do evento. Quer ser um patrocinador? Mais informações
com Ana Paula ou Vagner: (19) 3545-9600.

6º Fórum de Design para Revestimentos Cerâmicos atrai especialistas

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. Painelistas confirmados: Renata Rubim - Designer de superfícies e Consultora de cores, Thais Lauton - Jornalista e Editora da Revista
Casa e Jardim, Bia Ardinghi – Professora, Designer e Arquiteta,
Lilli Tedde – Pesquisadora de Tendências e Representante Lidewij Edelkoort no Brasil, Camilo Riani – Ilustrador, Caricaturista

e Artista Gráfico, Alexandre Brunato – Arquiteto e Designer de
Interior, Rodrigo dos Reis – Especialista em Pesquisa Qualitativa
e Tendências do Consumidor, Silas Pincinato – Diretor Comercial
da Sacmi Brasil, Alexandre Keese – Especialista em Adobe Photoshop, Ivan Saavedra – Marketing e Especialista em Tendências
da Tosilab e Denízia Satiro – Designer de Produto – Cerâmica
Ceusa.
Inscrições: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

Venda da indústria de materiais cairá para nível de 2004

A

s vendas da indústria de materiais de construção terão, em
2017, a quarta queda anual consecutiva, retornando ao nível de 2004, segundo a nova estimativa da Associação Brasileira
da Indústria de Materiais de Construção (Abramat). Após a retração de 7,1% registrada no primeiro semestre, a entidade - que
estimava estabilidade - revisou a projeção para R$ 160 bilhões,

com retração de 5% na comparação com 2016, considerando o
faturamento deflacionado. A associação espera que as vendas
de materiais para o varejo - que tendem a responder por 55%
do total, neste ano, ante a média histórica de 50% - cresçam de
3% a 4%. Já a expectativa em relação à comercialização para as
construtoras é de queda de 13% a 14%. Fonte: Jornal Valor Econômico

Cordeirópolis lança Novo Plano Diretor

A

ASPACER, através de Luís Fernando Quilici, diretor de relações institucionais e governamentais, participou hoje, 14,
do lançamento do Novo Plano Diretor de Cordeirópolis. “Após
passar por audiências públicas, o Projeto foi aprovado com alte-
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rações que irão impulsionar o crescimento do município”, afirma
o prefeito Adinan Ortolan. O evento aconteceu no Salão Social
Maria de Lurdes Arrais (Antigo Cordeiro Clube) no Centro de
Cordeirópolis.
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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