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Disseminar e apresentar os conhecimentos tecnológicos, as 
políticas públicas, as melhores práticas implantadas nos 

APL de Base Mineral e as iniciativas implementadas pelo CT Re-
deAPLmineral e pelos estados e municípios no que diz respeitos 
aos desafios inovativos para promover a estruturação e o de-
senvolvimento de APL de Base Mineral, tendo os participantes a 
oportunidade de apresentar sugestões, propostas, novas ações, 
iniciativas e planos para o desenvolvimento sustentável de Ar-
ranjos Produtivos Locais de Base Mineral e do CT RedeAPLmine-
ral. Esses são os principais objetivos do XVI Seminário Nacional 
de Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral e XIII Encontro do 
Comitê Temático Rede APL Mineral, eventos que acontecerão na 
sede da Aspacer de 18 a 20 de novembro. Participe!  Mais infor-
mações e inscrições: www.aspacer.com.br/aplmineral

Acontece na próxima semana o XVI Seminário Nacional de Arranjos Produtivos 
Locais de Base Mineral

Confirmaram presença no evento da próxima semana, re-
presentantes do governo federal, estadual e prefeitos dos 

municípios que possuem Arranjos Produtivos de Base Mineral, 
como é o caso de Porto Ferreira, Tambaú e Santa Gertrudes. 

O público alvo do XVI Seminário Nacional de Arranjos Pro-
dutivos Locais de Base Mineral envolve ainda empresários, Fe-
derações, Associações, Sindicatos e Cooperativas Setoriais, 
Instituições Científicas e Tecnológicas, Centros de Pesquisa e 
Universidades, Governanças, Gestores e Técnicos de APL de 
Base Mineral, Instituições e Entidades Públicas e Privadas, En-
tidades do Terceiro Setor, Educadores e Estudantes. Não deixe 
de participar!

Aspacer convida para o evento

Confira as novidades do evento na sede da Aspacer:
• Exposição sobre Indicação Geográfica de rochas e minerais 

– APL Cerâmica Artística de Porto Ferreira/SP, APL de Gemas, 
Folheados e Bijuterias de Limeira/SP e Pedreiras de Cordeirópolis 
e Santa Gertrudes/SP – Sebrae São Carlos/SP;

• Esposição Minerais e Rochas de Importância Econômica na 
Era Geológica, Museu de Mineralogia da UNESP e Secretaria Mu-
nicipal de Cultura de Rio Claro/SP;

• Projeto Lavra (Painel Interativo com impactos e soluções 
práticas da mineração) – NAP Mineração/USP;

• Artesanato do Projeto Sustent´Arte – ASPACER/SESI;
• SEBRAE Móvel – SEBRAE São Carlos SP;
• Bate Papo Mineral – durante as pausas para o cafezinho.

Representantes da Aspacer e da Anfacer (Associação Na-
cional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, 

Louças Sanitárias e Congêneres) participaram no último dia 12, 
no Rio de Janeiro, de encontro com o ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, com objetivo de alinhar as ações do 
setor cerâmico, junto ao Governo Federal, no que diz respeito 
ao processo de abertura do mercado de gás natural no Brasil. 
“O ministro entende a relevância que o setor tem para o consu-
mo do combustível, (2º segmento industrial que mais consome 
gás no país), achou positiva essa iniciativa do setor e agora em 
diante, trabalhará na operacionalização, com uma atuação mais 
presente junto ao Congresso Nacional, visando permitir que se 
concretizem as alterações constitucionais e que estejam alinha-
das com a necessidade da abertura do mercado de gás natural 
no Brasil”, disse Luís Fernando Quilici – diretor de relações insti-
tucionais e governamentais da Aspacer. Participaram do encon-
tro: Paulo Ricardo Marques Mendonça – diretor de planejamento 
da cerâmica Eliane, Maurício Borges – CEO da Anfacer, Manfredo 

Aspacer discute gás natural com ministro no RJ
Gouvêa Júnior - presidente do Conselho Administrativo da Anfa-
cer, Bento Albuquerque – ministro de minas e energia, Alexandre 
Vidigal de Oliveira – secretário de geologia, mineração e trans-
formação mineral, Benjamin Ferreira Neto – vice-presidente da 
Anfacer e Luís Quilici.

As vendas do varejo do material de construção cresceram 
6% no mês de Outubro as com relação a Setembro. Com-

parando com o mesmo período do ano passado, o percentual 
chega a 8%. O desempenho positivo é revelado pela pesquisa 
Tracking do Instituto Anamaco, que ouviu 530 lojistas em todo o 
país entre os dias 28 e 30 de Outubro. No acumulado do ano isso 
representa 4% e, nos últimos 12 meses, 5%. Ainda de acordo 
com o estudo, vemos que quatro regiões tiveram melhoras: no 
Sudeste as vendas cresceram 8% e nas regiões Norte e Sul o 

Vendas do Varejo de Material de Construção crescem 6%  em Outubro
crescimento é de 6%. Já na Centro Oeste o aumento representa 
2%. O Nordeste foi o único que mostrou um patamar igual ao do 
mês de Setembro (1%). Para o presidente da entidade, Cláudio 
Conz, a crescente nas vendas é esperada neste período. “Esta-
mos nos aproximando das festas de final de ano e, com isso, 
as pessoas tentam deixar suas casas mais bonitas. O brasileiro 
escolheu investir em tintas neste mês de Outubro (crescimento 
de 6%). Já as telhas de fibrocimento e revestimentos cerâmicos 
tem percentual semelhante a Setembro (1%)”, diz Conz. 

Fonte: Assessoria de Imprensa Anamaco

Devido ao feriado nacional de Proclamação da República, a 
Aspacer suspenderá o expediente no dia 15 de novembro, 

Aspacer paralisa suas atividades no feriado de Proclamação da República
retornando as atividades normalmente na segunda-feira (18), a 
partir das 08h.


