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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório

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

BOLETIM
INFORMATIVO

A Liebherr participará em 2017 da 9ª edição da Forn&Cer. Na feira, a Liebherr terá a oportunidade de apresentar ao 
mercado, as melhores soluções em equipamentos para o setor cerâmico de revestimento. A Liebherr é um grupo líder 

mundial no mercado de equipamentos para construção e mineração, e reconhecido globalmente como fornecedor tec-
nicamente exigente em diversas outras áreas de atuação. No Brasil, o Grupo está presente desde 1974, com a fundação da 
Liebherr Brasil Ltda. na cidade de Guaratinguetá (SP). A Liebherr  Brasil é responsável pela produção, vendas e pós-vendas 
de equipamentos de Movimentação de Terra (escavadeiras e pás-carregadeiras), de Tecnologia de Concreto (betoneiras, 
centrais dosadoras, bombas de concreto), Guindastes de Torre, Guindastes Marítimos e Componentes. Além disso, é res-
ponsável pelas vendas e pós-vendas de produtos das outras divisões de negócio do Grupo: Mineração, Guindastes Móveis 
sobre Esteiras e Pneus, Tecnologia de Corte de Engrenagens e Refrigeradores, Freezers e Adegas. 

Liebherr confirma participação no Forn&Cer 2017

Nos dias 25 e 26 de outubro, a ASPACER será sede do evento nacional XIII Seminário de APL base mineral e X Encontro da 
RedeAPLmineral, que têm como foco o debate sobre a Mineração e Ordenamento Territorial Geomineiro para Susten-

tabilidade dos APL de Base Mineral. Os eventos são iniciativa da RedeAPLMineral, coordenada pela Secretaria de Desenvol-
vimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (SETEC/MCTI), Secretaria 
de Geologia, Mineração e Transformação do Ministério de Minas e Energia (SGM/MME), Centro de Tecnologia Mineral do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (CETEM/MCTI), Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (IBICT/MCTI), apoiados pelo Grupo de Trabalho 
Permanente para Arranjos Produtivos Locais da Secretaria de Desenvolvimento da Produção do Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunicações (GTP APL/MDIC) e Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste do Ministério 
(SUDECO/MI). Mais informações e inscrições: www.aspacer.com.br/aplmineral

XIII Seminário de APL base mineral e X Encontro da RedeAPLmineral: participe! 

A ASPACER e o SINCER com o apoio de suas associadas e parceiros promoverão o “4º Concurso de Desenho Infantil” para 
escolha do cartão oficial das festividades de final de ano, com o tema “Meio Ambiente”. O 4º Concurso de Desenho 

Infantil visa promover, envolver, valorizar e inserir os filhos e filhas dos colaboradores das empresas associadas à ASPACER e 
ao SINCER no ambiente de trabalho dos pais. Três categorias participam: de 06 a 07 anos; de 08 a 09 anos e de 10 a 11 anos. 
As inscrições seguem até 04 de novembro e devem ser feitas no departamento de Recursos Humanos das empresas. Mais 
informações com Maria Fernanda: (19) 3545-9600.

4º Concurso de Desenho Infantil ASPACER/SINCER: inscrições seguem até 04 de 
novembro

25 e 26 de Outubro de 2016
Santa Gertrudes / SP

O varejo de material de construção teve crescimento de 5% no mês de setembro, na comparação com o mesmo período 
do ano passado. Na relação setembro sobre agosto de 2016, no entanto, o setor apresentou queda de 5%, segundo 

pesquisa mensal da Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção). Realizado pelo Instituto 
de Pesquisas da Anamaco, com o apoio da Abrafati, Instituto Crisotila Brasil, Anfacer e Siamfesp, o estudo ouviu 530 lojistas 
de todas as regiões do país entre os dias 27 a 30 de setembro. A margem de erro é de 4,3%. De acordo com a pesquisa, no 
acumulado do ano, o setor apresenta queda de 8%, mesma retração apresentada nos últimos 12 meses. Dentre as categorias 
pesquisadas, tintas foi a que teve maior retração (-4%), seguida por revestimentos cerâmicos, metais sanitários e telhas de fibro-
cimento (com -2% cada).

Varejo de material de construção cresceu 5% em setembro 


