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Painelista convida para o 2º Fórum
Brasileiro do Gás Natural

E

dmar Luiz Fagundes de Almeida – Professor Adjunto do
Instituto de Economia da UFRJ convida empresários e interessados para participarem do 2º Fórum Brasileiro do Gás Natural. Programação e inscrição: www.aspacer.com.br/forumgasnatural. Clica e assista: https://www.youtube.com/
watch?v=pQgJSunp5ws
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Vendas de revestimentos cerâmicos
crescem 9% em março

O

varejo de material de construção fechou o mês de março
com desempenho 10% superior em comparação a fevereiro. Na comparação sobre o mesmo período do ano anterior,
as vendas no setor cresceram 2%, segundo a Pesquisa Tracking Mensal da Anamaco, que entrevistou 530 lojistas entre
os dias 26 a 29 de março. “Historicamente, março é um mês
de retomada de obras, pois é como se fosse o primeiro mês
ativo do ano, de retomada da rotina de aulas, trabalho, ﬁm de
férias, o que contribui para que as pessoas voltem a construir
e reformar.
As ‘águas de março’ também trazem essa necessidade de
reforma, principalmente de reparos no telhado e cuidados relacionados a inﬁltrações e tudo isso movimenta o setor”, explica
o presidente da Anamaco, Cláudio Conz.
De acordo com o levantamento da Anamaco, dentre as categorias pesquisadas, tintas foi a que teve o melhor desempenho
no mês, com um crescimento de 15% sobre fevereiro. Já revestimentos cerâmicos cresceram 9%, seguidos de telhas de ﬁbrocimento (7%). Para abril, 63% dos entrevistados acreditam que
as vendas serão superiores a março. Fonte: Anamaco

System Brasil realiza a 3ª edição do Modula Day

A

System Brasil realizará no próximo dia 11, a 3ª edição do
Modula Day na sede da empresa, em Rio Claro. O evento
abordará as vantagens da aplicação desta tecnologia de ponta no setor cerâmico, que permite reduzir custos, através dos
ganhos de produtividade, mantendo os estoques com um alto

nível de segurança e controle. Muito difundido em todo o mundo, a System está introduzindo o armazém vertical automático
Modula no mercado brasileiro. Inscrições para o evento: mailmkt.mandic.com.br/emkt/tracer/?2,4778566,d010d1e
d,d574,1

Semana agitada de treinamentos na sede da ASPACER

D

urante toda a próxima semana, a sede da ASPACER estará movimentada com os treinamentos realizados com os
proﬁssionais das indústrias. Conﬁra a agenda de programação:
Reunião do Grupo de Excelência – SCC –Serviço de
Crédito Cerâmico
Dia: 09/04/2018 às 08h
Reunião do Grupo de Excelência – Exportação
Dia: 12/04/2018 às15h30
Treinamento - NR 35 (Altura)
Dias 10 e 11 / 04 /2018

Turma manha: das 08h às 12h
Turma tarde: das 14h às 18h
Treinamento - NR 33
Dias: 09, 10, 11* e 12*/04/2018
Turma manhã: das 08h às 12h
Turma tarde: das 14h às 18h
(*)Aulas ministradas no CT( Centro de treinamentos) da RALJ
Treinamento - SEP Sistema Elétrico de Potência
Dias: 09,12,18,19,24,25 e 26/04 e 02,03 e 08/05/2018
Horário: Das 17h30 às 21h30

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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