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Expositores começam a montagem de equipamentos

Faltando apenas 4 dias para a abertura do 10º Encontro in-
ternacional de Fornecedores para Cerâmicas e Mineração – 

Forn&Cer 2019, que acontece de 11 a 13 de junho, das 14 às 20 
horas, na sede da ASPACER em Santa Gertrudes, os expositores 
já começam a montar seus equipamentos. 

Na maioria dos estandes os retoques finais e estéticos estão 
chegando ao final. Aplicação de marca e testes começam a ser 
feitos. Agora é a hora do pessoal da área técnica entrar em 
ação.

Forn&Cer 2019

Pesquisa mensal da Associação Nacional dos Comerciantes 
de Material de Construção - Anamaco comparada à amos-

tragem de abril apontam crescimento de 1% em maio para o 
setor. No acumulado do ano a soma é de 3,5%. Em 12 meses o 
crescimento ficou em 4,5%. Maio também apresentou um cresci-
mento de 10% nas vendas do setor na comparação com o mes-
mo mês do ano anterior. O número exponencial deve-se ao fato 
de que no mesmo período, em 2018, o Brasil parou por conta da 
greve dos caminhoneiros. Os dados são resultados da pesquisa 

Enquanto material de construção fica estável, vendas de revestimentos crescem, 
aponta Anamaco

Os painéis e palestras que acontecem paralelamente à 
Feira merecem, dos organizadores dos eventos, energia 

extra. São contatos com personalidades dos setores envolvidos, 
equalização de agendas, traslados, etc. São detalhes que me-
recem ainda mais acuidade da equipe da Aspacer, que mesmo 

Fórum e Congresso

O Forn&Cer, Fórum do Gás e Congresso poderão ser acom-
panhados pelas mídias sociais. Parceria entre a ASPA-

CER e Grupo JC vai permitir ao internauta acompanhar lives, 
entrevistas, textos, fotos e áudios praticamente em tempo real. 

Como acompanhar os eventos

Tracking Anamaco, que ouviu 530 lojistas em todo o Brasil entre 
os dias 27 e 31 de Maio de 2019. A região Nordeste apresen-
tou mostras mais positivas (14 %), seguida pelo Centro-Oeste 
(10%) e o Norte (3 %). Já as regiões Sul e Sudeste sofreram 
queda (6 % e 2 %, respectivamente). Entre as categorias ava-
liadas, revestimentos cerâmicos apresentaram variação positiva 
(7 %), já tintas e telhas de fibrocimento apresentaram variações 
negativas (-2 % e – 5 %, respectivamente. 

Fonte: Anamaco.

A maioria das mídias digitais serão contempladas, como sites, 
Facebook, Whatsapp e Instagram (www.fornecer2019.com.br, 
www.facebook.com.br/aspacer e Instagram @aspacersincer). 
Fique ligado com a gente. 

com anos de experiência e profissionalismo em feiras e dezenas 
de eventos, coloca toda a sua atenção e expectativa aos acon-
tecimentos. O primeiro na agenda é o 3º Fórum Brasileiro do 
Gás Natural, dia 11, a partir das 8 horas. Nos dias 12 e 13 o 8º 
Congresso Brasileiro da Indústria de Revestimento.


