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Expo Revestir: 18 associados da ASPACER estarão no evento

N

este mês de março São Paulo vai ser a capital da arquitetura e construção, quando será realizada a Expo Revestir. Na 16ª edição do evento, 18 associados da ASPACER
estarão participando da feira. A Expo Revestir conta neste ano
com 40 mil m², distribuídos em sete pavilhões, para apresentar os lançamentos de mais de 250 marcas nos segmentos de
cerâmicas, louças sanitárias, metais para cozinha e banheiro,
além de rochas ornamentais, mosaicos, madeiras, laminados,
cimentícios e vítreos. O evento é promovido pela ANFACER –
Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres - que representa a
indústria brasileira cerâmica nacional e internacionalmente. O
evento acontece no Transamérica Expo Center em São Paulo.
Outras informações podem ser obtidas pelo site www.exporevestir.com.br ou pelo telefone (11) 5632-3131.

Conﬁra abaixo, os associados da ASPACER que estarão na 16ª
Edição da Expo Revestir
Alfagrês, Atlas, Carmelo Fior, Cerâmica Almeida, Delta Cerâmica,
Embramaco, Formigres, Grupo Cedasa, Grupo Ceral, Grupo
Cristofoletti, Grupo Rocha, Incefra, Incopisos, Karina Pisos, Porto
Ferreira, Savane, Via Rosa Grupo Lef e Villagres.

Divulgação/Expo Revestir

ASPACER e SENAI divulgam Programa de Estágio

O

Programa de Estágio, parceria do SENAI com a ASPACER,
visa à promoção de mão de obra técnica e qualiﬁcada ao
setor cerâmico de revestimento. A unidade SENAI de Rio Claro,
Escola Manoel Ferreira conta com um centro de ensino especializado em Tecnologia Cerâmica, com a formação de 64 proﬁssionais de qualidade. O objetivo do Projeto é que as empresas
do setor cerâmico apoiem o Programa, através da contratação
deste proﬁssional integrando-o nas mais diversas áreas com o

acompanhamento de um tutor responsável pelo estágio. O Programa de estágio SENAI / ASPACER vai além, pois visa no término do estágio um trabalho de conclusão com foco na inovação
tecnológica (redução de custos), realizado pelo estagiário com
o apoio tecnológico do SENAI. Os melhores trabalhos serão premiados pela ASPACER criando assim um ambiente propício ao
desenvolvimento. Mais informações com Maria Fernanda: (19)
3545-9600.

PIB brasileiro cresce 1,0% em 2017, após 2 anos de retração

O

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 1,0% em
2017, na primeira alta após dois anos consecutivos de retração. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (1º) pelo
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE). Em valores
correntes, o valor do PIB em 2017 foi de R$ 6,6 trilhões. O resultado mostra que a economia brasileira começou a se recuperar

em 2017, mas ainda não repõe as perdas da queda da atividade
econômica durante a crise. Em 2016 e 2015, o PIB recuou 3,5%
sobre o ano anterior, na maior recessão da história recente do
país. Entre os fatores que puxaram a recuperação da economia,
o destaque ﬁca para o aumento do consumo das famílias e os
bons resultados do agronegócio. Fonte: G1

CCB comemorará seus 25 anos em evento na ExpoRevestir 2018

O

Centro Cerâmico do Brasil (CCB) chegou aos seus 25 anos
contribuindo com a qualidade e inovação no setor da construção civil e, para comemorar suas bodas de prata junto àqueles que ﬁzeram parte desta caminhada, vai realizar, no dia 15
de março, um coquetel comemorativo dentro do evento mais

importante do setor da Arquitetura e da Construção do país, a
ExpoRevestir. O evento, promovido pela Associação Nacional dos
Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e
Congêneres (Anfacer), acontecerá neste ano nos dias 13 a 16 de
março, no Transamérica Expo Center.

Fonte: Assessoria de Imprensa CCB

Governo quer megaleilão de gás e óleo para arrecadar R$ 58 bi

O

governo já encontrou uma saída para levantar pelo menos
R$ 58 bilhões e garantir que o próximo governo cumpra a
regra de ouro, que impede a União de emitir dívida em volume
superior a investimentos. Os recursos virão de um megaleilão de
petróleo e gás nos campos explorados pela Petrobras na área conhecida como cessão onerosa, na bacia de Santos (SP). Pessoas

que participam das conversas aﬁrmam que representantes do
governo e da Petrobras já concordaram que o leilão seja realizado ainda neste ano e que a estatal seja indenizada. Em entrevista a Folha, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho,
conﬁrmou, sem dar detalhes, que há conversas em andamento.
Fonte: Secretaria de Energia e Mineração

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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