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6ª Conferência Brasileira de APLs

N

os últimos dias 03, 04 e 05 a Aspacer esteve participando da 6ª Conferência Brasileira de APLs (Arranjos Produtivos Locais).
Luís Fernando Quilici, Diretor de Relações Institucionais e Governamentais da entidade, discorreu sobre o tema “Capacidade Produtiva nos APLs”. O público-alvo da conferência foi: gestores de arranjos produtivos locais, autoridades governamentais,
empresários, sindicatos, acadêmicos, instituições ﬁnanceiras e diversos outros parceiros. A conferência é organizada a cada dois
anos pelo Grupo de Trabalho Permanente em Arranjos Produtivos Locais (GTP-APL), formado por 40 instituições públicas e privadas e coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Cerâmica em Alta deﬁnição

A

Lanzi, fabricante de revestimentos cerâmicos, pretende aumentar sua participação no mercado de pisos e porcelanatos. A
empresa vai investir R$ 25 milhões na compra de equipamentos para impressão em alta deﬁnição e no desenvolvimento de
produtos. Além da modernização do parque fabril, localizado em Mogi Guaçu (SP), o montante também será aplicado em pontos
de venda. Fonte: Jornal Folha de S.Paulo.

Aspacer realiza evento para o Grupo da Melhor Idade

N

o próximo dia 11, a Aspacer realiza evento para o Grupo da Melhor Idade com o objetivo de estreitar o relacionamento da
entidade com a comunidade. Através de vídeos e fotos, a equipe da Aspacer mostrará porque somos considerados o Maior
Polo cerâmico das Américas, segundo maior produtor e consumidor mundial de revestimentos cerâmicos. Cerca de 120 pessoas são
esperadas. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Santa Gertrudes.

Primeiros resultados do Projeto Sustent´Arte serão apresentados
na sede da Aspacer

N

o próximo dia 11 de dezembro, na sede da Aspacer, será realizado evento com os primeiros trabalhos (protótipos) do Projeto Sustent´Arte, uma parceria da entidade, com a prefeitura de Santa Gertrudes, SESI e SENAI. As empresas participantes e
autoridades poderão conhecer os produtos da primeira etapa do trabalho. Cubas, bandejas e revestimentos para decoração, foram
fabricados utilizando-se de cacos, resíduos das empresas que fabricam pisos e revestimentos cerâmicos, que são o propósito principal
do projeto e ﬁcarão expostos na sede da Aspacer para conhecimento dos parceiros e a comunidade em geral.

Previsão para o PIB cai para 2%

O

frustrante resultado do PIB no terceiro trimestre, anunciado ontem pelo IBGE - um recuo de 0,5% em relação ao trimestre anterior, - levou economistas a revisar para baixo as estimativas para o crescimento deste ano e de 2014. A revisão para baixo do resultado do primeiro trimestre, que saiu de um crescimento de 0,6% para zero, também ajudou a mudar as projeções para pior. Agora,
a expectativa para o PIB de 2013, antes em torno de 2,5%, voltou a ﬁcar mais próxima de 2%. Para 2014, segundo analistas a previsão
é inferior a 2%. Isso principalmente em razão da herança estatística mais fraca deixada pelo PIB deste ano. Fonte: Valor Econômico.

Votação de novo código de mineração deve ﬁcar para 2014

O

governo corre risco de sofrer nova derrota no Congresso se não conseguir ver aprovado, como pretendia, ainda em 2013, o
novo marco regulatório da mineração. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), prometeu, na semana
passada, votar a proposta do novo código mineral em plenário no dia 10. Mas um acordo entre o Planalto e o Congresso, para permitir aprovar o projeto ainda este mês, pareceu ﬁcar mais distante. Agora existe a possibilidade de o tema só ser retomado depois das
eleições presidenciais de 2014. Fonte: Valor Econômico.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

