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A ASPACER em parceria com o Centro Cerâmico do Brasil 
realizará o 5º Prêmio Nacional ASPACER de Design.  A 

ASPACER prepara a galeria com os painéis, que estão cobertos 
até o dia do julgamento: 07 de agosto. Após o trabalho dos 
jurados, os painéis ficarão expostos para visitação. Ao todo, 52 
trabalhos, de 31 empresas estão concorrendo. Patrocínio: Uni-
med Rio Claro, Durst, Esmaltec, Kerajet, Sacmi, Santa Filomena 

5º Prêmio Nacional ASPACER de Design: últimos detalhes na montagem da galeria 
ASPACER

O 6º Fórum Nacional de Design será realizado dias 07 e 08 
de agosto na sede da ASPACER e contará com a participa-

6º Fórum de Design para Revestimentos Cerâmicos: faça sua inscrição

Indústria da Construção já prevê crescer em 2018

A Coluna do Estadão destacou na última semana, que a in-
dústria da construção, que amargou dois anos de crise e 

encolhimento, já prevê recuperação real para o próximo ano. Se-
gundo o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Cons-
trução (CBIC), José Carlos Martins, a virada do setor deverá ser 

impulsionada pela queda sensível dos juros. “A caderneta de pou-
pança, que vinha sangrando por ter ficado pouco atrativa, voltará 
a atrair investidores com os juros baixos. E esses recursos serão 
destinados para o financiamento imobiliário, o que vai impulsio-
nar o setor”, diz Martins.

Saúde, Tecnoferrari e Tosilab System Apoio: Anfacer, Armazém 
da Festa, CCB, Clayton Decorações, Facchini Eventos, Guaçu 
Embalagens, Fontanella Transportes, Mundo Cerâmico, Revista 
ASPACER, Prefeitura de Cordeirópolis, Secretaria de Cultura de 
Rio Claro,  Prefeitura de Santa Gertrudes, Vasos Tupã, Unimep 
e  Unip. 

Mais informações: www.aspacer.com.br/premioaspacer. 

ção de profissionais de design. Programação completa e Inscri-
ções pelo site: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

Distribuidoras de gás devem ser privatizadas em 2018

As primeiras privatizações das distribuidoras de gás canali-
zado, no âmbito do programa de desestatização coordena-

do pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), devem ocorrer entre o segundo e o terceiro trimestres 
de 2018. Segundo o chefe do Departamento de Desestatização 
do BNDES, Fernando Camacho, uma série de companhias estran-

geiras já manifestou interesse pelos ativos.“Temos tido um gran-
de interesse de players [internacionais], tanto daqueles que já es-
tão no Brasil, operando no setor, quanto [empresas que estão de 
fora. Temos tido o interesse de companhias da Ásia, do Japão e 
China, da Europa… Temos visto que o setor desperta um interes-
se grande”, disse Camacho. Fonte: Secretaria de Energia e Mineração.


