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Benjamin Ferreira Neto é eleito o novo presidente do Conselho de Administração
da ANFACER

O

empresário do setor de revestimento cerâmico Benjamin Ferreira Neto, de 59 anos, foi eleito na tarde desta
quarta-feira, 31 de março, presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica
para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres (Anfacer).
A votação ocorreu durante Assembleia Geral Ordinária da entidade, realizada de forma remota. Benjamin substituirá o atual
presidente, Manfredo Gouvêa Júnior, da empresa Elizabeth, e
tomará posse no fim deste mês de abril. Na ocasião, Manfredo e
os empresários Cesar Gomes Junior, da Portobello, e Darks Cesar Cassotti, da Biancogres, assumirão as três vice-presidências.
Além do presidente e dos vices, também tomarão posse os conselheiros Ana Lúcia Bastos Mota (Cerbras), Christian Gail (Gail),
Eduardo Fior (Carmelo Fior), Gilmar Menegon (Ceusa), Heitor

Ribeiro de Almeida Neto (Almeida), Marcelo Izzo (Deca), Maria Esther Paraluppi
(Embramaco), Murilo Ghisoni Bortoluzzi
(Itagres), Otmar Josef Müller (Eliane),
Sérgio Magalhães (Vidro Real) e Sergio
Wuaden (Incepa).
Os conselheiros Luiz Antonio Ortigosa (Delta), Sergio Melfi (Roca) e Renato
Casagrande (Casagrande) foram nomeados membros efetivos do Conselho
Fiscal. As suplências ficarão com Valmir
Carnevalli (Savane), Marconi Leonardo
Pascoali (Angelgres) e Vanderli Vitório
Della Coletta (Villagres).

Benjamin tomará posse no final
deste mês

SINCER e ASPACER fazem doação de 4 respiradores para UTI

O

SINCER (Sindicato Patronal da Indústria Cerâmica) junto
com Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento
(ASPACER), realizaram nesta terça-feira, 30, a doação de quatro
respiradores hospitalares. Dois deles foram doados para prefeitura de Santa Gertrudes e outros dois para Santa Casa de Rio
Claro.
Os equipamentos doados são tecnicamente chamados de
Ventiladores Pulmonares para UTI (Unidade de Terapia Intensiva), e devem ser usados para o suporte ventilatório de pacientes críticos com insuficiência respiratória. Eles são fabricados
para atender desde paciente infantis, adultos e inclusive adultos
portadores de obesidade mórbida. Todos os modelos são certificados e registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA).
De acordo com o diretor de Relações Institucionais das entidades, Luís Fernando Quilici, os aparelhos serão usados no
sistema público de Saúde no enfrentamento da pandemia do
Covid-19. “Temos um compromisso institucional e social junto
ao nosso polo cerâmico. Iniciativas como essa de contribuir e
ajudar a sociedade sempre estiveram em nosso DNA”, frisou

Quilici.
Presidente do SINCER e do Conselho Administrativo da ASPACER, Valmir Severino Carnevali, destacou o compromisso da
entidade com as causas sociais e auxílio junto à Saúde pública.
“Quero destacar nossa satisfação em poder ajudar e reforçar nosso comprometimento com a sociedade. E, como já dissemos anteriormente essa certamente não será a última e podem ter certeza
que temos muito ainda a fazer por nossa sociedade”, afirmou.
Essa é a segunda doação de respiradores feita pela entidade. Ano
passado outro aparelho do mesmo modelo foi também doado para
Santa Casa em Rio Claro.

Momento da entrega dos aparelhos para a Prefeitura de Santa Gertrudes (à esq.) e
Santa Casa de Rio Claro (à dir.)

Governo está sem apoio para novo ICMS dos combustíveis

O

governo federal voltou atrás e retirou a urgência constitucional que havia pedido para o PLP 16/2021, que unifica
a cobrança de ICMS sobre combustíveis nos estados e altera a
tributação – projeto é parte do pacote de medidas anunciado
por Bolsonaro em resposta à alta dos preços. A decisão foi tomada nesta terça (30), após pressão de parlamentares durante
a reunião de líderes na Câmara dos Deputados.

Pelo regimento da Câmara, a urgência constitucional passaria a
travar a pauta do legislativo, o que obrigaria os deputados a votarem o projeto. Sem apoio do centrão, poderia acabar rejeitado. O
projeto foi uma tentativa direta do presidente Jair Bolsonaro em
responder críticas que que levam ao desgaste na popularidade do
governo. Os preços dos combustíveis dispararam neste primeiro
trimestre com a desvalorização do real.

Setor de máquinas e equipamentos cresce 18% em fevereiro

C

om receita de R$ 13,8 bilhões, o setor de máquinas e
equipamentos registrou crescimento de 18% em fevereiro
em comparação com o mesmo mês de 2020, segundo balanço
divulgado ontem (31) pela Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

Já nos primeiros dois meses de 2021 a alta ficou em 27,4% em
relação ao primeiro bimestre do ano passado. Segundo o presidente executivo da Abimaq, José Velloso, a indústria de máquinas
tem apresentado uma tendência constante de crescimento desde
abril do ano passado.

Champion é o mais novo sócio colaborador da ASPACER

A

empresa Champion, localizada em Araras-SP, integrou
neste último mês o quadro de associados da Associação
Paulista das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER). Desde
2001 no mercado, a Champion é uma empresa consolidada e
especializada em projetos, fabricações e montagens de equipamentos para indústria Cerâmica, Química, Mineração entre

outras áreas. Fornece também serviços de engenharia, montagem
e manutenção dentro dos segmentos de atuação. Sua política de
trabalho é atender cada cliente de acordo com suas necessidades
individuais e específicas. Mais informações podem ser obtidas por
meio do site www.championprojetos.com.br ou pelo telefone (19)
3551-3880

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

