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Há mais de 150 anos, a empresa alemã Gebrueder Pfei-
ffer é pioneira no desenvolvimento de tecnologias de 

processamento de última geração para a moagem, peneira-
ção, secagem, e calcinação. Uma empresa familiar com sede 
em Kaiserslautern, Alemanha, que tem suas subsidiárias nos 
Estados Unidos, Índia, China, Brasil, Egito e Malásia, que jun-
tamente com uma rede global, oferece soluções de sistemas 
inovadores para as indústrias de cimento, carvão, cal, e cerâ-

Gebrueder Pfeiffer confi rma patrocínio para a Confraternização 2018

O Polo Cerâmico de Santa Gertrudes recebeu 
neste último dia 10, a comitiva que integrou 

a edição deste ano do Fórum Mundial dos Fabri-
cantes de Cerâmica (World Ceramic Tiles Fórum 
– WCTF), que reúne anualmente fabricantes de re-
vestimentos cerâmicos de todo o mundo. O Fórum 
é uma oportunidade para discutir assuntos globais 
do setor, como estatísticas mundiais, tendências de 
mercado, ameaças e competição com outros pro-
dutos de revestimentos, formas de estimular a pro-
moção ao uso de cerâmica, sustentabilidade, entre 
outros temas relevantes. Na ocasião, foi realizada 
uma visita ao Centro Cerâmico do Brasil (CCB) e ao 
Grupo Embramaco.  O evento contou ainda com a 
participação de representantes da ASPACER.

Comitiva do Fórum Mundial dos Fabricantes de Cerâmica visita o Polo Cerâmico

A reconhecida banda de rock nacional se apresentará no dia 
24 de novembro, na sede da ASPACER, durante o Jantar 

de Confraternização, trazendo seus maiores sucessos para o pú-

Capital Inicial se apresenta na sede da ASPACER 

Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo, 
divulgou neste mês, o Anuário de Energéticos por Municí-

pio do Estado de São Paulo 2018 ano base 2017. O levantamen-
to mostra que os 645 municípios do Estado foram responsáveis 
pelo consumo de 43 milhões de toneladas de óleo equivalente 
(toe) contra 42 milhões do ano anterior. O estudo aponta ainda 
um aumento de 2% no consumo de gás natural, uma redução 
também de 2% na utilização do etanol e a estabilização no uso 
da energia elétrica e nos derivados de petróleo. Apenas cinco 
municípios correspondem por 32,3% do total do consumo no 

Estado de São Paulo registra aumento de 2% no consumo de gás natural em 2017

blico de 700 pessoas, formado por empresários, profi ssionais e 
autoridades.  Informações sobre a comercialização de mesas e 
convites com Ana Paula (19) 3545-9600.

Estado. A capital paulista lidera o ranking de consumo dos di-
versos tipos de energia respondendo por 19,9%, seguida por 
Guarulhos com 6,3%, Campinas com 2,7%, Santo André com 
1,8% e Paulínia com 1,6%. Os insumos mais utilizados foram os 
derivados de petróleo, energia elétrica e etanol. Na utilização do 
gás natural como insumo energético a região da capital paulista 
consumiu 2,1 bilhões de m³, seguida pela região administrativa 
de Campinas 1,7 bilhão de m³, São José dos Campos 627 mi-
lhões de m³, Sorocaba 416 milhões de m³ e Santos com 285 
milhões de m³. Fonte: Secretaria de Energia e Mineração.

mica em todo o mundo. No Brasil agora, o grupo opera com 
uma estrutura independente que está pronto para atender 
e oferecer tecnologias de processamento de última geração 
para o mercado brasileiro. A empresa é a mais nova patroci-
nadora do evento Confraternização, realizado pela ASPACER, 
evento consolidado no setor de revestimentos cerâmicos. 
Seja um patrocinador você também. Mais informações com 
Ana Paula: (19) 3545-9600.

Devido ao feriado nacional de Proclamação da Repúbli-
ca, a diretoria da ASPACER informa que suspenderá seu 

expediente nos dias 15 e 16 de novembro, retornando as ati-

ASPACER paralisa suas atividades no feriado de Proclamação da República
vidades normalmente na segunda-feira (19), a partir das 08h. 
Na terça-feira (20), Dia da Consciência Negra, o expediente 
será normal.


