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No último dia 05, a ASPACER participou de reunião na Se-
cretaria de Meio Ambiente de São Paulo. Na foto: Almir 

Guilherme - diretor executivo; João Caramez - deputado esta-
dual; Maurício Brusadin – secretário de meio ambiente de São 
Paulo; Benjamin Ferreira Neto - presidente da ASPACER e Luís 
Fernando Quilici - diretor de relações institucionais e governa-
mentais da ASPACER. O objetivo do encontro foi o de promover 
a apresentação institucional da associação, a discussão de par-
cerias em projetos com a Secretaria e um convite para que o 
Secretário conheça o setor.

ASPACER promove encontro com o Secretário de Meio Ambiente de São Paulo

Vendas do varejo de material de construção crescem 3% em novembro

As vendas do varejo de material de construção cresceram 
3% em novembro, na comparação com outubro de 2017. 

Comparado com novembro do ano passado, o índice ficou 2% 
acima. Os dados são da Pesquisa Tracking mensal da Anamaco, 
que entrevistou 530 lojistas entre os dias 24 a 30 de novembro. 
“Com esses resultados, o volume de vendas no acumulado do 
ano apresenta alta de 5%, se comparado ao mesmo período do 
ano passado. O índice é o mesmo apresentado pelo setor nos 
últimos 12 meses”, explica o presidente da Anamaco, Cláudio 
Conz. Segundo o estudo, as regiões Sul, Norte e Sudeste apre-

Sem acordo para o gás

O presidente Michel Temer recebeu no dia 05, em visita ofi-
cial, o presidente da Bolívia, Evo Morales. Nos últimos dois 

meses, o encontro foi adiado duas vezes. No ano passado, o 
presidente boliviano chamou o impeachment de “golpe” e con-
vocou para consulta o embaixador da Bolívia no Brasil. A visita de 
Morales tinha como objetivo a renovação do acordo de compra 
de gás natural com o Brasil, mas foram assinados apenas dois 
acordos, nenhum relacionado à área energética: um memorando 
de entendimento para construção de um corredor ferroviário e 
um compromisso de cooperação para combate ao crime organi-
zado. Fonte: Valor Econômico

sentaram as maiores variações positivas no mês: 9%, 5% e 4%, 
respectivamente. No Nordeste o patamar ficou próximo de ou-
tubro, e no Centro-Oeste houve retração de 11%. “As lojas com 
mais de 50 funcionários puxaram a alta do mês, pois apresenta-
ram variação de 10% em relação a outubro. Isso mostra que o 
consumidor voltou a construir e reformar, pois é para essas lojas 
que a maioria dos consumidores se dirige quando quer comprar 
em grandes quantidades”,  diz Conz, afirmando que as lojas me-
nores são mais procuradas para compras de reposição, quando a 
obra já está em andamento.

Encontro de APL de Base Mineral 
conta com a participação da ASPACER

Realizado na cidade de Fortaleza, CE, nos dias 07 e 08 
de dezembro, o XIV Seminário Nacional de APL de Base 

Mineral e XI Encontro do Comitê Temático RedeAPLmineral 
contaram com a participação de Luís Fernando Quilici, dire-
tor de relações institucionais e governamentais da ASPACER. 
Em 2016, o Encontro foi realizado na sede da Associação, em 
Santa Gertrudes. O principal objetivo do evento é disseminar 
e estimular boas práticas de gestão e inovação, divulgar as 
potencialidades da mineração, bem como debater o plano e 
as linhas de ação estruturantes para a expansão, consolidação 
e desenvolvimento sustentável dos APL de base mineral no 
Brasil. 

Mais de 80% do mercado brasileiro de placas cerâmicas é certificado pelo CCB

No dia 9 de novembro foi comemorado o Dia Mundial da 
Qualidade, data criada pela Organização das Nações 

Unidas, a ONU, com o objetivo de promover a conscientização 
mundial do papel que a qualidade tem para o crescimento e a 
prosperidade organizacional e nacional de um país. Nesse sen-
tido, o CCB foi o primeiro Organismo Certificador da Qualidade 
de produtos cerâmicos e exerce hoje um papel fundamental no 
desenvolvimento tecnológico e da qualidade dos produtos da in-
dústria cerâmica brasileira, através do LabCCB, que desenvolve 

os controles tecnológicos para os produtos por meio de carac-
terização física dos materiais e da Certificação, que atua forte-
mente na avaliação do sistema de gestão da qualidade  e dos 
processos produtivos como mecanismo de garantia do produto 
dentro das normas técnicas. Atuando também como Centro de 
Inovação Tecnológica, o CITEC/CCB coordena hoje duas comis-
sões técnicas da ABNT CE - 179 que abordam a revisão das 
normas técnicas de placas e telhas cerâmicas. Fonte: Assessoria 
de Imprensa CCB


