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André Luis do Nascimento, diretor do SESI Rio Claro es-
teve pela primeira vez na sede da ASPACER no último 

dia 21, para reunião com os diretor executivo Almir Guilher-
me. O SESI é um parceiro antigo da ASPACER, com ações im-
portantes voltadas para o desenvolvimento do setor cerâmico 
de revestimento e toda a sociedade. Vale destacar, o projeto 
Sustent´Arte, que consiste na arte do reaproveitamento dos 
resíduos das cerâmicas desenvolvendo produtos artesanais 
personalizados, utilizando a técnica do mosaico e o Proje-
to Férias na ASPACER, atividade voltada para os fi lhos dos 
funcionários das cerâmicas associadas com idade de 05 a 12 
anos. Uma ação inovadora de Responsabilidade Social, que 
aborda de forma lúdica e diferenciada a consciência ambien-

Novo diretor do SESI Rio Claro visita a sede da ASPACER

Renomada banda de rock brasileira, Dinho Ouro Preto e 
seus companheiros estarão amanhã, (24) na sede da AS-

PACER. A banda Capital Inicial será a atração principal do Jantar 
de Confraternização, evento famoso promovido pela associação 
que reúne empresários, profi ssionais e autoridades, que come-
ça à partir das 20h30. Importante salientar que o traje para o 
ingresso ao evento é o SOCIAL. Não está autorizada a entrada 
de menores de 18 anos.

Acontece amanhã a Confraternização 2018

O Índice de Confi ança do Empresário Industrial (ICEI) atin-
giu 63,2 pontos neste mês, o maior valor desde setembro 

de 2010. “A última vez que o índice superou 60 pontos foi em 
março de 2011”, informa a pesquisa divulgada pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI) nesta quinta-feira (22). Com a 
alta de 9,5 pontos registrada em novembro na comparação com 
outubro, o índice está 9 pontos acima da média histórica, que 
é de 54,2 pontos. Os indicadores variam de zero a cem pontos. 
Quanto mais acima dos 50 pontos, maior e mais disseminada é 

Confi ança do empresário é a maior dos últimos oito anos, aponta pesquisa da CNI

A ampliação do mercado de gás natural do Brasil esbarra 
na falta de políticas públicas capazes de promover o au-

mento do consumo por parte dos diferentes segmentos. Embora 
energia elétrica e indústria sejam os maiores consumidores de 
gás do país, a fatia correspondente ao energético na matriz de 
consumo destes dois setores fi ca pouco acima de 10%.

Atualmente, o gás natural representa somente 11,3%, em 
média, do que é consumido pelas indústrias – dado que se man-

Expansão do mercado de gás esbarra em falta de políticas públicas

a confi ança dos empresários. 
“O aumento da confi ança é generalizado”, afi rma a pesquisa. O 

ICEI alcançou 65,7 pontos na indústria extrativa, fi cou em 63,8 
pontos na indústria de transformação e atingiu 60,7 pontos na 
construção. A confi ança é maior nas grandes empresas, seg-
mento em que o ICEI subiu para 63,9 pontos em novembro. 
Nas pequenas empresas, o índice fi cou em 61,9 pontos e, nas 
médias, em 63 pontos. 

Fonte: CNI

tém há anos -, apesar de o setor industrial responder por 32,9% 
da demanda fi nal de gás. O transporte, que possui grande po-
tencial para ser consumidor de gás natural, responde apenas 
por 2,1% na frota nacional, ante 44% do óleo diesel, 29,4% da 
gasolina e 16,4% do etanol. O mercado de gás natural enfrenta 
ainda concorrência de outras fontes de combustíveis que con-
tam com subsídio do governo, como o Gás Liquefeito do Petró-
leo (GLP), para expandir no segmento residencial, por exemplo.

tal, através de Cinema, Artesanato, Ofi cinas, Meio Ambiente, 
Recreação e Esportes.

A Gebr. Pfeiffer, empresa alemã com mais de 150 anos de 
existência e sede em Kaiserslautern (Alemanha), tem sido 

pioneira, ao longo de toda sua história, no desenvolvimento de 
modernas tecnologias de moagem, aeroseparação, secagem, 
hidratação e calcinação. 

Com subsidiárias nos EUA, Índia, China, Brasil, Egito e Ma-

Novo parceiro da ASPACER apresenta tecnologias inovadoras para preparação e 
benefi ciamento de materiais

lásia e em conjunto com uma rede global de colaboradores, 
oferecem soluções inovadoras de sistemas para a indústria de 
cimento, carvão, calcário/cal, gesso e cerâmica ao redor do 
mundo. 

A empresa é patrocinadora da Confraternização, evento que 
acontece amanhã, à partir das 20h30, na sede da ASPACER.

No próximo dia 27, na sede da ASPACER, em Santa Ger-
trudes será realizado o Preview de Lançamento do Pro-

grama Setorial de Sustentabilidade da ANFACER, através do 
1º Seminário Brasileiro de Revestimentos Cerâmicos Susten-

Santa Gertrudes será sede do 1º Seminário Brasileiro de Revestimentos 
Cerâmicos Sustentáveis

táveis. A programação será das 13h às 17h. 
Mais informações com Laura (ANFACER): laura@anfacer.

org.br ou Maria Fernanda (ASPACER): fernanda@aspacer.
com.br.


