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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou no último dia 24 a atualização das normas que regem a geração 
distribuída no país. A principal mudança autoriza que grupos de unidades consumidoras – como condomínios ou cooperativas – 

possam produzir a energia que utilizam. Fonte: Valor Econômico.

Geração Distribuída

O grupo Smalticeram é atualmente um dos líderes mundiais na produção e comercialização de fritas, pigmentos, esmaltes e tintas 
para a indústria de revestimentos cerâmicos, com unidades produtivas em quatro continentes, atendendo mais de 30 países pelo 

mundo. A empresa, sócio colaboradora da ASPACER, confirmou patrocínio para o evento Confraternização, que acontece hoje, na sede 
da ASPACER, a partir das 20h30.

Smalticeram é um novo patrocinador da Confraternização 2015

É hoje, a partir das 20h30, na sede da ASPACER, que acontecerá mais uma edição da Confraternização. O evento dentre outras surpre-
sas, apresentará a Banda Show Themplus, que desde 1994, vem ao longo dos anos inovando e proporcionando ao público um show 

cheio de energia, alegria, luxo, profissionalismo e criatividade. Conta com som de última geração permitindo maior qualidade, iluminação 
profissional, painel de LED, 12 TVs de LED e cenário próprio, que com certeza dará um brilho todo especial ao evento e a qualidade espe-
rada na apresentação.

Confraternização 2015: chegou o grande dia

Produção industrial segue em queda e estoque elevado em outubro, diz CNI

O índice de evolução da produção industrial atingiu 44,6 pontos em outubro deste ano, contra 42 pontos no mês anterior, informou 
a Confederação Nacional da Indústria (CNI) na última segunda-feira, 23 com base em pesquisa realizada com 2 e 12 de novembro, 

com 2.406 indústrias de todo o país. A entidade lembrou que o indicador varia de zero a 100 e que somente valores acima de 50 pontos 
indicam evolução positiva. “O período mais favorável não evitou a queda na produção, mas a tornou menos intensa”, informou a CNI no 
documento. Já o índice de estoque efetivo em relação ao planejado assinalou 52 pontos em outubro. “O índice de evolução dos estoques 
aumentou, porém a distância do índice para a linha divisória de 50 pontos permanece inferior à margem de erro, ou seja, não indica 
claramente aumento dos estoques. Já o índice de estoque efetivo-planejado oscilou dentro da margem de erro, mantendo-se acima da 
linha divisória de 50 pontos, o que indica estoques em excesso”, explicou a entidade. A indústria informou ainda que operou, em média, 
com 66% da utilização da capacidade instalada, sete pontos percentuais abaixo do registrado em outubro de 2014 e avaliou que o “fraco 
desempenho do setor continua reduzindo o emprego no setor”. Fonte: CNI

No último dia 25, aconteceu a XIV edição do Prêmio Mundo Cerâmico, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, evento oferecido 
pela revista Mundo Cerâmico às principais lideranças da cadeia produtiva da indústria cerâmica. Foram homenageados como 

Ceramista do Ano o atual vice-presidente da ASPACER, Luiz Antonio Ortigosa e a Delta Cerâmica, como Empresa do Ano. O evento reuniu 
autoridades, construtores, revendas, arquitetos, designers, indústrias e fornecedores e mais uma vez, foi um grande sucesso. A ASPACER 
esteve mais um ano representada pelo presidente, Benjamin Ferreira Neto, o diretor executivo, Almir Guilherme e o diretor de relações 
institucionais e governamentais, Luís Fernando Quilici.

Vice-presidente da ASPACER é homenageado no Prêmio Mundo Cerâmico


