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Gruppo Minerali confirma participação no Forn&Cer 2017

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

A

ASPACER já deu início a comercialização da 9ª edição do Forn&Cer , Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâmicas, que será realizado de 20 a 22 de junho de 2017, em Santa Gertrudes. O objetivo é que as empresas participantes se
antecipem e reservem um lugar privilegiado no evento, que reúne empresas nacionais e internacionais fornecedoras de máquinas, equipamentos e serviços para o setor cerâmico de revestimento. O Gruppo Minerali do Brasil confirmou participação
no evento. A empresa é especializada em matéria prima para o setor cerâmico e outros segmentos. Mais informações sobre o
evento e reserva de espaços, com a gerente comercial Ana Paula, através do telefone: (19) 3545-1145 ou email: anapaula@
aspacer.com.br.

É hoje o Mérito Cerâmico 2016

H

oje, a partir das 20h30, ceramistas, empresários do setor cerâmico, cadeia produtiva e autoridades têm um
encontro marcado na sede da ASPACER e do SINCER, para
mais uma edição
do evento Mérito
Cerâmico. Profissionais do setor serão
premiados e receberão um troféu
por seu desempenho na função que
atuam nas empresas. O evento é
marcado por diversos ritmos musicais
de boa qualidade
e esse ano, a ASPACER recebe Tom
Baratella, um jovem
cantor
sertanejo
que tem como sua marca registrada, carisma e espontaneidade. Informações com Ana Paula, gerente comercial.
Telefone: (19) 3545-1145. E-mail: anapaula@aspacer.com.br.

Diretor-presidente do IPT visita a sede
da ASPACER

N

o último dia 05, Fernando Gomes Lendgraf – Diretor
Presidente e Claudio Mitidieri – Engenheiro Civil do
Laboratório de Componentes e Sistemas Construtivos do
IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) estiveram na sede
da ASPACER, para reunião com o Diretor de Relações Institucionais e Governamentais da associação, Luís Fernando
Quilici e com o Heitor Almeida Neto, diretor presidente da
Cerâmica Almeida e Presidente da ANFACER, para uma
visita institucional. Na oportunidade, Quilici fez uma breve
apresentação dos dados do setor, demonstrando a dimensão da importância econômica, social, através de números
da pujança do setor para a região, para o estado e para o
país, relacionada à produção, consumo e vendas. Também
na oportunidade foi tratado sobre o estudo/ mapeamento
hidrogeológico (investigações ou levantamentos necessários à localização e caracterização de aqüíferos, tanto no
aspecto da quantidade como da qualidade das águas subterrâneas) da região, que a ASPACER pretende dar início e
de que maneira viabilizar e agilizar o Projeto. “Nunca tivemos
(IPT) a oportunidade de fazer um estudo desse tipo, que muito nos interessa, pois a nossa gestão preza pela inovação, e
essa proposta é inovadora, de um setor com impacto importante para o futuro da região”.

Vendas no varejo de material de construção caem 7% em abril, sobre março

A

s vendas no varejo de material de construção tiveram retração de 7% no mês de abril na comparação com março deste
ano. O desempenho ficou 2% abaixo do registrado em abril de 2015. Com isso, o setor teve retração de 6% nos últimos
12 meses, e de 11% no acumulado do ano. Os dados são do estudo mensal realizado pelo Instituto de Pesquisas da Anamaco,
com o apoio da Abrafati, Instituto Crisotila Brasil, Anfacer e Siamfesp. O levantamento ouviu 530 lojistas, das cinco regiões do
país, entre os dias 26 e 30 de abril. A margem de erro é de 4,3%. Segundo o levantamento, a região Centro-Oeste foi a que
apresentou melhor resultado no mês, com crescimento de 2% sobre março. Já as demais regiões retraíram com diferentes
índices. No Nordeste, a queda foi de 5%, seguida pelo Norte, que teve desempenho negativo de 7%. As regiões Sudeste e Sul
apresentaram as maiores retrações: -9% e -10%, respectivamente. Entre as categorias pesquisadas, telhas de fibrocimento foi
a que apresentou maior queda no mês (-7%) seguida de louças sanitárias (-6%), tintas (-5%) e revestimentos cerâmicos (-5%).
Fechaduras, ferragens e metais sanitários não apresentaram variação com relação ao mês anterior. Fonte: Anamaco

ASPACER trabalha para a queda do preço do gás

A

queda nos preços do petróleo no início do ano começou a chegar aos consumidores de gás natural. A partir deste mês,
clientes passarão a pagar menos pelo combustível em algum dos principais mercados do país, como Rio, Bahia e Minas
Gerais. A partir de junho, são aguardadas também quedas nas tarifas da Comgás, em São Paulo, onde se concentra a maior
parte do consumo nacional, com impacto favorável na competitividade das empresas. Os preços cobrados pela Petrobras
para a rede de distribuição caíram 7% em maio. Fonte: Valor Econômico.

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

