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Parabéns Grupo Embramaco
A ASPACER e o SINCER parabenizam o Grupo Embramaco, que
no último dia 03 de maio, completou 43 anos de fundação. Localizado em Santa Gertrudes/SP - o mais importante polo industrial
cerâmico das Américas, o Grupo Embramaco orgulha-se de ser
uma empresa brasileira.

Referência na produção de pisos e revestimentos, conta com
um moderno e atualizado parque fabril e com os melhores e
mais eficientes recursos na fabricação de seus produtos. Mais
sucesso e prosperidade é o que desejam a ASPACER e o SINCER.

Somov confirma participação na 9ª edição do Forn&Cer

E

specializada na venda, no aluguel e no pós-venda de empilhadeiras, a Somov conta com uma equipe qualificada
para atender qualquer necessidade dos seus clientes, buscando
a solução mais adequada para cada cliente. São inúmeros os
modelos de equipamentos que a empresa oferece: empilhadeiras de vários portes, elétricas e à combustão.

15ª edição do Mérito Cerâmico
acontece amanhã

A

contece amanhã, 06, na sede da ASPACER, a 15ª edição do evento Mérito Cerâmico. Cerca de 400 pessoas são esperadas,
entre empresários, profissionais das empresas cerâmicas e da cadeia produtiva e autoridades para uma grande comemoração. Destaque para a atração musical: banda Brega &
Chic. Mais informações: (19) 3545-9600.

A empresa ainda conta com bases de apoio e logística, reposição de peças, componentes, pneus e lubrificantes com 95% de
atendimento imediato.
Quer saber mais? Visite a 9ª edição do Forn&Cer, de 20 a 22
de junho, na sede da ASPACER, local em que a Somov estará
como expositora.

Pirelli/ Campneus estará presente
no Forn&Cer

A

Pirelli tem uma longa tradição de fabricar pneus que
combinam inovação, qualidade de produto e uma marca
forte e junto a Campneus, ao longo de sua história, tornou-se
referência no fornecimento de produtos e serviços. As empresas, juntas, confirmaram participação na próxima edição
do Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâmicas –
Forn&Cer. Participe você também e mostre sua marca para o
maior polo cerâmico das Américas! Mais informações com Ana
Paula ou Vagner: (19) 3545-9600.

ASPACER participará da inauguração da Nova Sede da ANFACER

N

o próximo dia 10, acontece em São Paulo, a inauguração
das novas instalações da ANFACER.
O novo escritório da Associação Nacional dos Fabricantes de
Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres

está situado na capital paulista, na Alameda Santos, n.º 2.300,
10º andar. A equipe de comunicação da ASPACER estará prestigiando o evento. Confira todos os detalhes, na edição de junho
da Revista ASPACER.

Vendas do varejo de material de construção crescem 3% no primeiro
quadrimestre

A

s vendas no varejo de material de construção cresceram
3% no primeiro quadrimestre de 2017, na comparação com
o mesmo período do ano passado. No acumulado dos últimos
12 meses, no entanto, o setor apresenta retração de 8%. Os
dados são da Pesquisa Tracking mensal da Anamaco, que entrevistou 530 lojistas entre os dias 25 a 30 de abril. De acordo
com o relatório, em abril o setor teve desempenho estável na
comparação com o mesmo mês do ano passado. Já na compara-

ção sobre março, o setor apresentou retração de 15%. “Tivemos
um mês de março muito superior a março do ano passado, por
isso já esperávamos retração no mês de abril, que é um mês de
vendas mais modestas, se comparado ao restante do ano. Os
diversos feriados, assim como a tensão gerada pela greve em
plena sexta-feira, véspera de um feriado longo, prejudicaram o
desempenho do setor no final do mês”, explica o presidente da
Anamaco, Cláudio Conz. Fonte: Assessoria de Imprensa Anamaco
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