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Cerâmicas Almeida, Atlas e Vidro Real são selecionadas por júri internacional

D

urante a 13ª Expo Revestir, de 03 a 06 de março, foi realizado o Prêmio Best In Show – Ceramics of Brasil, evento que contemplou
10 categorias de produtos cerâmicos. Criado pelo Curador Marcelo Lima, que orientou o Júri composto por 11 renomados jornalistas do setor, representando os principais veículos do segmento, o objetivo era que os profissionais, escolhessem os produtos mais bem
expostos do evento, que reuniu as melhores empresas do segmento cerâmico de revestimento do país e do mundo. O painel denominado
“Origem” da cerâmica Almeida, foi escolhido na categoria fachadas. Esse mesmo trabalho, já havia sido classificado em 1º lugar, na última edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design, na categoria Via Seca. Outras empresas associadas à ASPACER, também tiveram seus
painéis selecionados no Prêmio Best In Show: Cerâmica Atlas, categoria Pastilhas e a Cerâmica Vidro Real, categoria Inovação. Todos os
produtos vencedores de cada categoria serão apresentados em um espaço coletivo da ANFACER, patrocinado pela APEX-Brasil, durante
o Salão do Móvel de Milão 2015, nos período de 14 a 19 de abril.

Faltam 80 dias para o Forn&Cer

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). O evento reúne os maiores e
melhores fornecedores da cadeia produtiva. Mais informações
sobre reserva de espaços e proposta de patrocínio: (19) 35451145, com Ana Paula.

Mérito Cerâmico 2015 será dia 08 de maio.
Reserve essa data!

O

s profissionais do setor cerâmico e da cadeia produtiva,
além do delicioso jantar e decoração de primeira qualidade, terão bons motivos para participarem do evento Mérito Cerâmico 2015. Dia 08 de maio, a partir das 20h30, a sede da ASPACER
será palco da 8ª edição do Mérito Cerâmico, evento que homenageia os colaboradores das cerâmicas. Empresas fornecedoras
de todos os segmentos podem participar; fazer a entrega dos troféus aos profissionais e divulgar sua marca no evento. Quer saber
como? Ligue: (19) 3545-1145 e obtenha mais informações com
Ana Paula.

Com cenário de racionamento, ASPACER reúne-se com Elektro

D

iante do cenário energético atual, com adoção de medidas de racionalização e possibilidade de racionamento no setor elétrico, no
último dia 24, a ASPACER, através do presidente, Benjamin Ferreira Neto, do diretor de relações institucionais e governamentais,
Luís Fernando Quilici e da gerente comercial, Ana Paula Dikerts de Arruda, esteve em Campinas, na sede da Elektro para participar de
reunião com o diretor executivo comercial e suprimento de energia, João Gilberto Mazzon, Marcelo Richter Fernandez, gerente executivo
comercial e de planejamento energético e Sebastião Elias, gerente de relacionamento personalizado com clientes. Na pauta do encontro
também houve discussão sobre a operacionalização dos efeitos da Portaria nº 44 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), que
prevê regulação para contratação da geração própria de unidade consumidora. Saiba mais sobre o assunto, abaixo.

ANEEL conclui hoje (27) Audiência Pública para incentivo a geração própria de energia

A

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) abriu no último dia 18, a Audiência Pública 12/2015, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulação para contratação de geração própria de unidade consumidora, conforme
o disposto na Portaria MME nº 44/2015. O período de contribuições começou no dia 18 de março e termina hoje (27). O objetivo é
incentivar, por meio de chamada pública, a geração por parte de consumidores cativos e livres fora do horário de ponta. De acordo com
a proposta da Agência, os contratos de adesão serão de três tipos, de acordo com a injeção ou não de energia na rede da distribuidora:
geração própria de consumidor cativo sem injeção na rede da distribuidora; geração própria de consumidor livre sem injeção na rede da
distribuidora e geração própria de consumidor livre/cativo com injeção na rede da distribuidora. A proposta da Agência é de pagamento
de R$ 1.420,34 por MWh para estabelecimentos que usarem geradores a diesel e de R$ 792,49 por MWh para os que usarem geradores
a gás. Os preços foram obtidos através do custo com combustível e manutenção e operação para cada fonte, acrescido de uma receita
fixa, com o valor final para o diesel limitado pelo custo do 1º patamar de déficit. Para as demais fontes, como eólica e biomassa, o preço
proposto é de R$ 388,48 por MWh, ou seja, o teto do PLD.

Brasil perde participação em 4 dos 5 maiores destinos de exportação
O governo Dilma Rousseff aponta a crise global como culpada pelo mau momento da economia e do comércio externo brasileiros,
porém os números mostram que a culpa não está só no exterior. No ano passado, as exportações brasileiras (que acumulam três anos
de queda) perderam espaço em 4 de seus 5 principais mercados em relação 2013. O Brasil vem ficando para trás onde mais interessa.
O levantamento considera os dados dos países parceiros, permitindo verificar o desempenho do país ante os rivais internacionais. No
grupo dos cinco maiores mercados, responsável por quase 60% do que o Brasil exportou em 2014, houve perda de participação na União
Europeia, na China, na Argentina e no Japão. Somente nos EUA ocorreu aumento da fatia. Fonte: Folha de S.Paulo.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

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

