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Aspacer e Senai promovem workshops

A

Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento – Aspacer em conjunto com a Escola Senai “Manoel José Ferreira”, promove diversos workshops em sua sede na rua 4 nº 470,
centro em Santa Gertrudes. As inscrições podem ser feitas acessando o site www.aspacer.com.br/participe/cursos-e-palestras/.
Os cursos de curta duração são: Matérias primas, Preparação de
massas, Prensagem e secagem, Esmaltação e decoração, Queima e Classificação. Os dias, prazos para as inscrições e valores
diferem de acordo com o workshop escolhido. É bom ficar atento
e visitar o site para saber de todos os detalhes.

System Brasil promove encontro técnico em Rio Claro

A

Aspacer participou no último dia 03, de um encontro técnico internacional promovido pela System Brasil, o Technical Expert Meeting, que teve por objetivo apresentar ideias
e discutir o futuro para o setor cerâmico. “É um evento extremamente técnico e mostrou aos participantes o que há de
novo”, disse Ruben Mesas, diretor da System Brasil. O diretor
executivo, Almir Guilherme ao lado de Valmir Carnevali, presidente do conselho administrativo da Aspacer participou do
evento. “Vocês da System têm sido parceiros incríveis há muito
tempo. Produzimos muitas coisas juntos, o que chega na casa
das pessoas como produto acabado, antes teve também suor
e trabalho de vocês da System. Então, prestigiar este evento e
dividir o sucesso não é elogio vago por estar nesta casa”, disse Almir durante seu sua fala. Para Valmir, o elevado nível que
este tipo de encontro proporciona é muito produtivo. “Para nós,
termos a oportunidade de compartilhar, ao lado de pessoal de
grande conhecimento técnico e científico, as novidades para o

setor tão dinâmico quanto o nosso. Nós da Aspacer sempre fomos conscientes da necessidade de construir parcerias sólidas,
principalmente quando falando de empresas que se preocupam
com a modernidade e tecnologia”, ressaltou Carnevali.

Varejo de material de construção fica estável no mês de Junho

O

varejo de material de construção teve desempenho estável no mês de Junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. As informações são da Pesquisa Tracking
Mensal da Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de
Material de Construção), que ouviu 530 lojistas de todo o País
entre os dias 25 e 28 de junho. Na comparação com Maio, o
setor apresentou queda de 6% no mês. Já no acumulado do
ano, houve crescimento de 2% e, nos últimos 12 meses, 3%.
De acordo com o presidente da Anamaco, Cláudio Conz, o desempenho no mês foi afetado pela diminuição da confiança do
consumidor. Em Junho, o INEC (Índice Nacional da Expectativa
do Consumidor), medido pela Confederação Nacional da Indústria, registrou sua segunda queda consecutiva, apontando uma

piora na percepção dos brasileiros sobre o emprego e o aumento do endividamento das famílias. “Toda vez que a confiança
do consumidor é abalada, mesmo que minimamente, ele deixa
de investir em reformas e construção. Nosso setor depende de
planejamento, o nosso cliente não faz compras por impulso. Ele
precisa se sentir confiante de que vai conseguir não só começar,
mas terminar a obra”, declara Conz. O levantamento por regiões
registrou retração de 17% no Centro-Oeste, 15% no Nordeste,
e de 7% no Norte e Sudeste. Já o Sul foi a única região do País
que registrou aumento de 10% nas vendas no período. Entre as
categorias avaliadas, telhas de fibrocimento e tintas cresceram
2% no período. Já revestimentos cerâmicos retraíram 3%.
Fonte: Anamaco

Novas resoluções para o gás são aprovadas

A

Agencia Nacional do Petróleo aprovou ontem (4) resoluções para a transparência de preços do gás e combustíveis
líquidos. Agentes têm entre 30 e 60 dias, após a publicação,
prazo para informar os preços e fórmulas de reajustes à agência. As minutas de resolução passaram por consulta e audiências
públicas e foram revisadas pelas áreas técnicas da ANP entre

fevereiro e maio deste ano. Para área de gás natural, as regras
entram em vigor em 60 dias após a publicação, para adequações
internas na Superintendência de Infraestrutura e Movimentação
(SIM). Mais informações em: https://epbr.com.br/anp-aprova-resolucoes-para-transparencia-de-precos-do-gas-diesel-e-outros-derivados/

Feriado de 09 de julho
Devido ao Feriado Estadual, referente à Revolução Constitucionalista de 1932, a Aspacer informa que não haverá expedien-

te no dia 09 de julho (terça-feira).
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