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Inscrições para a 3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design seguem até o dia
03 de julho

A

s inscrições para a 3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design poderão ser feitas até o dia 03 de julho. Quarenta empresas
já se inscreveram. A ASPACER receberá os painéis de 20 a 31 de julho. O principal objetivo do evento é revelar os novos talentos
do setor, ligados à área de criação e desenvolvimento de produtos das empresas do segmento cerâmico. As categorias são: fabricante,
dividida em: via seca, porcelanato e pastilhas e peças especiais e fornecedores. A maior premiação é a viagem para o Salão do Móvel de
Milão. Mais informações: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

Grupo de Excelência de RH discute tema
importante na sede da ASPACER

N

o último dia 23, os colaboradores das cerâmicas, estiveram
na sede da ASPACER, para participar de reunião do Grupo
de Excelência de Recursos Humanos. Destaque para Juliana Mattêo, gerente de RH da Cerâmica Viva, que discorreu sobre o tema
“Melhores Práticas de Gestão”, sobre o programa de mapeamento organizacional e desenvolvimento de liderança. Mais informações sobre a próxima reunião: fernanda@aspacer.com.br.

Balança Comercial

A

balança comercial registrou superávit de US$ 565 milhões
na terceira semana de junho, com US$ 4,381 bilhões em
exportações e US$ 3,816 bilhões em importações. No mês, as
exportações somam US$ 13,630 bilhões em as importações, US$
10,411 bilhões, com saldo positivo de US$ 3,219 bilhões. No ano,
as exportações totalizam US$ 88,331 bilhões as importações, US$
87,417 bilhões, saldo de US$ 914 milhões. Na comparação com a
segunda semana de junho, a média diária das exportações caiu
14,8%, puxada pelo recuo nas vendas dos manufaturados. Fonte:
Valor Econômico.

Parabéns Cerâmica Formigres

A

Cerâmica Formigres, localizada na Cidade de Santa Gertrudes, São Paulo, iniciou suas atividades no dia 21 de junho de 1996. Atualmente emprega mais de 550 colaboradores que primam pela superação da qualidade, dia após dia. A capacidade de produção é de
mais de cinco milhões de metros quadrados de pisos e revestimentos cerâmicos por mês. Oferecendo ao mercado nacional e internacional
(Europa, América Central e América do Norte), produtos que satisfaçam as expectativas dos consumidores plenamente, contando, para
isso, com muita dedicação e esforços dos colaboradores e parceiros comerciais, solidiﬁcando o objetivo de melhorar continuamente os
seus produtos e manter a empresa como uma das melhores do segmento cerâmico do Brasil. A ASPACER e o SINCER desejam sucesso e
prosperidade à empresa.

Pessimismo dos empresários da construção atinge pior nível em quase 16 anos

A

63ª Sondagem Nacional da Indústria da Construção Civil, realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São
Paulo (SindusCon-SP) em maio, mostra que se agravou o pessimismo dos empresários do setor. A perspectiva de desempenho das
empresas da construção atingiu o menor nível em quase 16 anos, passando de 37,1 para 35,9 pontos - quedas de 3,2%, na comparação
com o levantamento realizado em fevereiro, e de 19,7% em 12 meses. Apurada trimestralmente pelo SindusCon-SP desde agosto de
1999, a sondagem segue uma escala que vai de “0” a “100”, tendo o valor “50” como centro. Ou seja, abaixo de “50” pode ser interpretado como um desempenho não favorável. A exceção ﬁca apenas por conta do item diﬁculdades ﬁnanceiras, cujos valores abaixo de “50”
signiﬁcam diﬁculdades menores. Fonte: SindusCon-SP.

Imerys Ceramics inaugura nova plataforma de blindagem em Rio Claro

A

Imerys Ceramics, líder mundial em soluções minerais e mobília de forno, inaugurou sua nova plataforma de blendagem no último
dia 18. O projeto em Rio Claro foi iniciado em agosto de 2014 e a partida efetiva do processo, ocorreu em 3 de novembro de 2014.
A empresa identiﬁcou a oportunidade de contribuir signiﬁcativamente junto aos clientes da região de Rio Claro, oferecendo novas tecnologias e produtos especiais. Em Rio Claro a empresa beneﬁcia diferentes minérios e realiza processo de blendagem controlada. A unidade
através da grande diversidade e disponibilidade de minérios desenvolve produtos especiais com elevada qualidade e estabilidade técnica, garantindo aos clientes segurança em suas operações. Adicionalmente, vale a pena destacar a signiﬁcativa vantagem que seus clientes
passam a ter quanto a questão de estoques locais. Em 2015, a Imerys Ceramics foi patrocinadora do Forn&Cer 2015.
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