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A ASPACER em parceria com o SESI Rio Claro, realizará de 
21/01 a 25/01 das 13h às 17h, o Projeto Férias na ASPA-

CER, com o tema “A cidade que eu quero para viver”. Esta ativi-
dade será voltada para os fi lhos dos funcionários das cerâmicas 
associadas e das empresas sócias colaboradoras com idade de 
05 a 12 anos. 

Venha ser um patrocinador da 2ª edição do Projeto Férias na ASPACER 

O diretor de relações institucionais e governamentais da 
ASPACER, Luís Fernando Quilici, participou ontem (06) 

em Brasília - DF, da posse da direção da Agência Nacional de 
Mineração. A instituição foi criada para atuar no setor de mi-
neração em substituição ao DNPM (Departamento Nacional de 
Produção Mineral), órgão que foi ofi cialmente extinto desde o 
último dia 05, após decreto presidencial assinado no fi nal de 
novembro, formalizando a instalação da autarquia federal.  A 
nova agência foi criada em dezembro de 2017, com a função 
de regular e fi scalizar o setor de mineração. O órgão é vincu-
lado ao Ministério de Minas e Energia. “A Agência Reguladora 
proporcionará maior transparência, tecnicidade nas decisões 
e agilidade ao setor mineral, condições fundamentais para o 

ASPACER participa da posse da ANM

Os Estados Unidos são o mercado prioritário para a nego-
ciação de um acordo de livre comércio, na avaliação das 

empresas exportadoras. Pesquisa da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) mostra que o país aparece em primeiro lugar 
como o mercado mais atrativo para o estabelecimento de acor-
dos comerciais, sendo citado por 22,4% dos exportadores. Em 
seguida, destacam-se México (8,4%), China (6%) e Colômbia 
(3%). Em termos de bloco, 15,9% dos empresários dizem que a 
União Europeia é o mercado prioritário para se fechar acordos, 
seguida da América do Norte (5%) e da América do Sul (4,3%). 

Estados Unidos devem ser prioridade para um acordo de livre comércio
Os Estados Unidos também são o principal país com o qual as 
empresas exportadoras brasileiras pretendem estreitar relações. 
Ao todo, 21,6% dos exportadores apontam os Estados Unidos 
como um mercado no qual elas já atuam e gostariam de ampliar 
sua inserção. Depois dos Estados Unidos, o maior interesse das 
empresas brasileiras é em ampliar relações com mercados da 
América do Sul. 

Ao todo, 10,9% querem expandir suas exportações para a Ar-
gentina; 6,8% para a Colômbia; 6,8% para o Chile; 6,3% para o 
Paraguai; e 5,2% para o Peru.

Uma ação inovadora de Responsabilidade Social, que irá abor-
dar de forma lúdica e diferenciada a consciência ambiental, atra-
vés de Cinema, Artesanato, Ofi cinas, Meio Ambiente, Recreação 
e Esportes. 

Divulgue sua marca para o setor, sendo um patrocinador do 
evento. Informações com Ana Paula: (19) 3545-9600.

desenvolvimento do segmento no país”, defi ne Quilici. Para o 
cargo de diretor-geral foi nomeado Victor Hugo Froner Bicca, 
que terá um mandato de quatro anos. 

O varejo de material de construção cresceu 5% no mês de 
novembro, na comparação com outubro. Com relação ao 

mesmo período do ano passado, o desempenho foi 2% superior. 
Já no acumulado do ano, o setor apresenta alta de 6,5% sobre 
o mesmo período de 2017. Nos últimos 12 meses, há cresci-
mento de 7,5%.Os dados são da Pesquisa Tracking mensal da 

Varejo de material de construção cresce 5% em novembro, sobre outubro
Anamaco, que entrevistou 530 lojistas entre os dias 26 a 28 de 
novembro. Segundo o levantamento, quase todas as regiões do 
País apresentaram crescimento, com destaque para o Sul (9%), 
Nordeste (8%), Norte (5%) e Sudeste (4%). O Centro-Oeste, 
que foi a região que mais cresceu no mês passado (18% sobre 
setembro), apresentou queda de 10% em novembro.

Com incentivos da prefeitura, a MCM Fornos, empresa 
conhecida no setor cerâmico de revestimento e sócia 

colaboradora da ASPACER, prevê investir R$ 3 milhões em Rio 
Claro e criar 30 vagas de trabalho. Instalada atualmente em 
Santa Gertrudes, a mudança foi possível através do Proderc 
(Programa de Desenvolvimento de Rio Claro), que oferece 
isenções fi scais para empresas que queiram se instalar ou já 
estejam instaladas no município. “Estamos muito entusias-
mados em ir para Rio Claro e confi ando totalmente na cida-
de”, comentou Nena Tanaka Ikeda, diretora da empresa. Já 
Michel Ikeda destacou a agilidade e o suporte da prefeitura. 
“Recebemos toda a assistência e todos os compromissos fo-
ram cumpridos”, observou. A MCM Fornos é uma empresa 
especializada em equipamentos industriais para fabricação de 
pisos e revestimentos cerâmicos. Atende também indústrias 
de telhas, sanitários, louças, cerâmica estrutural, porcelanas, 

Empresa de equipamentos cerâmicos vai investir R$ 3 milhões no município de 
Rio Claro

entre outras. Líder de mercado em toda América do Sul, atua 
com o mais elevado nível tecnológico, em três áreas: serviços, 
peças de reposição e venda de equipamentos, resultado dos 
mais de 20 anos de experiência no Brasil e exterior. A MCM é 
um parceira da ASPACER e  participa desde a primeira edição 
da Forn&Cer em 2008. 

Luís Fernando Quilici diretor de relações insti tucionais e governamentais da 
ASPACER  e diretor-geral do DNPM Victor Hugo Froner Bicca

MCM durante parti cipação na Forn&Cer 


