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A Coverings acontece de 9 a 12 de abril de 2019, no Oran-
ge County Convention Center, em Orlando, nos EUA, e 

a ANFACER (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica 
para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres) reúne 
24 empresas brasileiras para expor no maior evento para a 
indústria de revestimentos cerâmicos e pedras naturais da 
América do Norte. Por meio do projeto Ceramics of Brazil, em 
parceria com a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção 

Empresas brasileiras ganham destaque na Coverings 2019

A 17ª edição do Mérito Cerâmico, a maior premiação do 
setor cerâmico, acontecerá no dia 04 de maio, à partir 

das 20h30, na sede da ASPACER, em comemoração ao Dia do 
Ceramista - 28 de maio, com objetivo de homenagear os profi s-
sionais do setor cerâmico de revestimento paulista, aqueles que 
mais se destacaram nas diversas áreas de atuação durante o 
ano de 2018. A Banda Viva Noite, conhecida por suas apresenta-
ções no antigo Programa Pânico na TV, será a grande atração do 
evento. Durante o jantar, serão sorteados aos homenageados 
aparelhos de TV e uma motocicleta. Todos os participantes terão 
ainda a chance de ganhar uma viagem. Importante salientar 
que só receberão os prêmios, as pessoas que estiverem presen-
tes no momento do sorteio. Empresas do setor interessadas em 
participar com a compra de convites, favor entrar em contato 
com Ana Paula: (19) 3545-9600.

Mérito Cerâmico apresenta Banda Viva Noite

O principal objetivo do Prêmio Nacional ASPACER de De-
sign, datado para acontecer em agosto, é descobrir e 

estimular os novos talentos da área de criação das indústrias 
cerâmicas e incentivar a inovação de produtos, valorizando o 
trabalho desenvolvido por esses profi ssionais. Os participantes 
podem ser estudantes das áreas de Arquitetura, Design Grá-
fi co, Design de Produtos, Design de Interiores, Artes visuais, 
Publicidade e Propaganda, ou outras áreas afi ns ou funcioná-

Pela primeira vez, estudantes poderão participar do Prêmio Nacional ASPACER de 
Design

de Exportações e Investimentos), a ação visa promover as 
empresas e produtos brasileiros, gerar novos negócios no 
mercado internacional e acompanhar de perto as tendências 
mundiais. As empresas associadas à ASPACER que estarão no 
evento serão Alfagres, Cerâmica Almeida, Carmelo Fior, Cris-
tofoletti, Embramaco, Formigres, Incefra, Karina Pisos, LEF – 
Via Rosa, Cerâmica Porto Ferreira, Rocha Forte, Vidro Real e 
Villagres. Fonte: ANFACER

rios responsáveis pelos setores de criação e desenvolvimento 
de produtos de indústrias cerâmicas e fornecedores e deverão 
apresentar uma proposta de produto cerâmico. Esse ano, os 
trabalhos deverão seguir o tema “Arquitetura Brasileira”. As 
categorias estão divididas em Fabricante: via seca, porcelana-
to, pastilhas e peças especiais, categoria Fornecedor, catego-
ria Conceito e Estudante. Informações e inscrições pelo site: 
www.aspacer.com.br/premioaspacer

As lojas de material de construção registraram um aumen-
to de 2% em suas vendas em março em relação a feve-

reiro. As informações são do tracking mensal da Anamaco (As-
sociação Nacional de Comerciantes de Material de Construção) 
que também mostrou que os varejistas estão otimistas com as 
ações do novo governo: 70% dos entrevistados acreditam que 
as vendas devem aumentar em abril. Na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, porém, os números apresentam 
queda de 9%. Uma das razões para este percentual desfavorá-
vel foi o Carnaval, que em 2019 foi no mês de março. O excesso 
de chuvas no período também prejudicou o desempenho das 

Vendas de material de construção crescem 2% em Março
vendas. “Se por um lado as chuvas atrapalharam as obras em 
andamento, fazendo com que os clientes adiassem as refor-
mas, por outro elas sempre trazem uma necessidade de manu-
tenção e reparos, que acaba movimentando o nosso setor nos 
meses futuros”, explica Cláudio Conz, presidente da Anamaco. 
No comparativo com o mesmo trimestre de 2018, o setor teve 
desempenho estável, já nos últimos 12 meses há crescimento 
de 4%. O tracking Anamaco ouviu 530 lojistas de todo o Bra-
sil que comercializam itens básicos (como cal, cimento, areia), 
material elétrico e hidráulico, pintura, revestimento cerâmico, 
entre outros.


