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Forn&Cer 2015 – faltam 150 dias para o Encontro Internacional de Fornecedores e
Cerâmicas

D

e 16 a 19 de junho acontecerá na sede da ASPACER e do SINCER o 8º Forn&Cer (Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica
e Mineração). Com um espaço total de 7 mil metros quadrados, o evento reúne os maiores e melhores fornecedores da cadeia
produtiva. Empresas de colorifícios, máquinas pesadas, equipamentos, peças e serviços em um espaço excelente para a realização de
negócios e a promoção de relacionamentos. Reserve seu espaço, através do departamento comercial. Mais informações: (19) 3545-1145,
com Ana Paula.

Elaboração do projeto para recuperação
das estradas vicinais está previsto para
fevereiro

O

Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou
no último dia 13, que encontra-se em elaboração projeto
executivo para recuperação das estradas vicinais nos municípios
de Rio Claro e Santa Gertrudes, pleito da ASPACER e do SINCER.
O término é previsto para fevereiro de 2015. Após a conclusão
do projeto, será dado início aos processos de licenciamento
ambiental. A licitação das obras é prevista para julho de 2015,
com início para dezembro de 2015 e prazo de conclusão de 12
meses. O valor orçado das intervenções é de R$ 16,6 milhões.

Ministro do Desenvolvimento recebe
ASPACER na próxima segunda-feira (19)

O

Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, reúne-se em Brasília na próxima
segunda-feira (19), às 15h, com a ASPACER e outras entidades ligadas ao Fórum Nacional das Associações Empresariais Pró-Mercado de Gás Natural. O encontro tem como objetivo, apresentar
ao Ministro as propostas do Fórum sobre a abertura do mercado
de gás natural no Brasil, permitindo desse forma que o energético
tenha aumento de oferta e preço competitivo. Além da agenda
com o Ministro do Desenvolvimento, o Fórum também já solicitou encontro com o Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga.

Cerâmica Alfagrês completa 18 anos

E

m funcionamento desde 1997, localizada no município de Ipeúna / SP, a Alfagres iniciou seu trabalho com produto de características
diferenciadas no Polo cerâmico do estado de SP, o chamado semi-grês. Desde então, como todas as indústrias paulistas, a empresa
vem se modernizando. Devido principalmente a forte concorrência, tanto interna quanto externa, os investimentos são uma realidade
em todos os departamentos, desde a seleção de matéria- prima até a mão-de-obra qualiﬁcada, investindo em proﬁssionais cada vez mais
especializados e comprometidos com a qualidade dos produtos e atendimento da marca Alfagrês. A ASPACER e o SINCER parabenizam a
empresa pelos 18 anos que serão completados no próximo dia 20 de janeiro.

Energia deve subir 40% no ano

A

s tarifas de energia elétrica podem subir até 40% em média neste ano para compensar o ﬁm dos repasses do Tesouro para o setor
e a redução de subsídios anunciada no último dia 13. O custo da adoção do “realismo tarifário” foi calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e apresentado à presidente Dilma Rousseﬀ durante reunião com os ministros Eduardo Braga, de Minas e
Energia, e Joaquim Levy, da Fazenda. Durante o encontro, Dilma decidiu abandonar o pilar do “novo modelo do setor elétrico”, criado
em 2012, baseado em subsídios do Tesouro à tarifa de energia. Agora os custos serão repassados às contas de todos os consumidores.
O índice de 40% é uma média do que deve ocorrer com as tarifas no setor, porque os reajustes vão variar de região para região. Fonte:
Jornal Valor Econômico.

Revista ASPACER na 13ª edição da Expo Revestir

A

13° edição da Fashion Week da Arquitetura e Construção acontece logo no início de março de 2015, de 3 a 6, no Transamérica Expo
Center, em São Paulo. A Revista ASPACER estará circulando com 5.000 exemplares. Participe anunciando na maior vitrine do setor
cerâmico de Revestimento. Mais informações, com Ana Paula: (19) 3545-1145.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

