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Cerâmica Savane apresenta Show Room

U

m projeto moderno e inovador. Assim é o Show Room
apresentado pela cerâmica Savane, com os últimos lançamentos em revestimentos cerâmicos fabricados pela empresa. Um espaço com aproximadamente 150 metros quadrados,
idealizado para receber amigos e clientes, além de arquitetos
e designers. “Criamos um ambiente aconchegante. Os visitantes terão a oportunidade de almoçar conosco e passar um dia
agradável conhecendo nossos produtos”, disse o presidente da
empresa, Valmir Carnevali.

Aspacer e Sincer participam de encontro com o presidente Jair Bolsonaro

A

lmir Guilherme, diretor executivo da Aspacer e do Sincer
participou no último dia 03, de almoço com o presidente
Jair Bolsonaro, organizado pela Fiesp (Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo). Cerca de 250 pessoas estiveram reunidas entre presidentes de sindicatos e diretores das entidades,
que representam diversos segmentos econômicos, além dos ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, Abraham Weintraub,
da Educação, da secretaria de governo, general Luiz Eduardo
Ramos, do gabinete institucional, general Augusto Heleno, da
secretária especial de Cultura, Regina Duarte, e do senador Flávio Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro. Otimista com

a economia do país, Bolsonaro disse: “Os números mostram que
o Brasil está no caminho certo. Todos estão ajudando o Brasil a
ocupar o lugar de destaque no mundo”.

Profissionais do setor participam de primeira reunião do ano

A

ABNT, como único Foro Nacional de Normalização, mediante a demanda de normalização no campo de Placas
Cerâmicas, criou a Comissão de Estudo de Sustentabilidade para
Sistemas de Revestimentos (ABNT/CE-189:000.04), para discutir
e estabelecer, por consenso, regras, diretrizes ou características
para o referido assunto. Profissionais integrantes do Grupo de
Excelência de Meio Ambiente participaram no dia 05 de fevereiro, da primeira reunião deste ano, realizada na sede da Anfacer – Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para
Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres. Na ocasião, foram eleitos o coordenador e secretário da Comissão de Estudos,
respectivamente Amanda Neme e Anderson Vieira Chaves, assim
como também foi realizada a apresentação DIS da WG07 - ISO
17889 Parte 1 - Placas Cerâmicas, que tem como prazo para

votação a data de 11 de março de 2020, a apresentação inicial da
estrutura NBR baseada na ISO 17889 e foi definida a agenda dos
trabalhos para 2020.
Fonte: Anfacer

Comitê de Exportação discute assuntos importantes

T

ambém na sede da Anfacer, foi realizada na última quarta-feira, 05, reunião com o Comitê de Exportação. Dentre
os assuntos discutidos, destaque para: apresentação do Projeto
Apex 2020/2022 e os números do setor, renovação do processo antidumping da China, EUA e Equador e palestras realizadas
por Camila Corrêa, da Avon e Elaine Cristina sobre Operador
Econômico Autorizado (OEA), programa da Receita Federal para
operações internacionais.
Fonte: Anfacer

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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