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Bons negócios na BIG 5 Presidente da Anicer recebe título de Mérito lndustrial
I

i
A feira de construção Big
5, realizada entre os dias
17 e 20 de novembro em
Dubai, nos Emirados Ára-
bes Unidos, rendeu boas
negociações às empresas
brasileiras. Oito companhias
participaram da mostra no
pavilhão organizado em
parceria entre a Câmara de
Comércio Arabe Brasileira
e a Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e
I nvestimentos, Apex-Brasi l,
entre elas Gail e Ceusa, duas
indústrias de revestimentos
cerâmicos. Neste ano as
empresas brasileiras Íoram ,

acomodadas no pavilhão
das pedras e rochas or-
namentais, um local mais
movimentado do que os de
edições anteriores, dentro
do centro de exposições
Dubai World Trade Centre,
e boas negociações com o
mercado do GolÍo e Oriente
Médio puderam ser Íirmadas.
O executivo de vendas da
Ceusa, Tallal Merhi, comenta
sobre o resultado do even-
to: '-Passaram pelo nosso
estande representantes de
países como Omã, Tailândia,
lndia e Líbano e cerca de
quatro contêineres de produ-
tos foram fechados na feira.
Esperamos outros quatro
nos próximos oito meses".

O presidente da Anicer, Cesar Gon-
çalves, Íoi agraciado com a Ordem
ao Mérito lndustrial, em cerimônia
realizada na sede da Confedera-
ção Nacional da lndústria, CNl, em
Brasília. A Medalha é uma home-
nagem que destaca quem prestou

O presidente da Fiesp e Ciesp,
Paulo SkaÍ, Íoi eleito no final de
novembro, presidente do Conselho
Deliberativo do Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas de
São Paulo, Sebrae-SP, para o qua-
driênio 201512018. Skaf foi eleito
por unanimidade, durante reunião
do Conselho e sucederá Alencar
Burti, da Associação Comercial de
São Paulo. Na ocasião foi reeleita
a diretoria executiva da entidade,
formada por Bruno Caetano, dire-
tor-superintendente, lvan Hussni,

relevantes serviços à indústria e
ao desenvolvimento econômico e
social do país. Gonçalves diz que
divide a medalha com os defenso-
res e os empresários do setor ce-
ramista brasileito e trabalha ativa-
mente para melhorias e mudanças
na NR'12, Norma Regulamentadora
do Ministério do Trabalho, além
das leis que afetam negativamen-
te o setor de cerâmica estrutural.
Segundo ele, a expectativa do
segmento é de que com as mu-
danças no governo, haja também a
mudança da mentalidade, "porque
o ônus tem sido muito grande para
a indústria". A indicação do presi-
dente da Anicer partiu da Firjan,
Federação das lndústrias do Rio de
Janeiro, estado que abriga a sede
da associação.

diretor técnico e Pedro Jehá, diretor
de administração e finanças. Este
é o segundo mandato do adminis-
trador à frente da entidade. "É um
orgulho e estou muito feliz por estar
de volta ao Sebrae-SP, entidade
que tem uma imagem tão positiva
e é de enorme utilidade para esse
grande patrimônio do Brasil que
são as micro e pequenas empre-
sas. Nós vamos lutar com unhas e
dentes para Íortalecer ainda mais o
bom trabalho que vem sendo Íeito
pela entidade", afirmou Skaf.

Paulo SkaÍ é eleito novo presidente do SEBRAE-SP
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Agarramos pelâ QUINTA vez
consêcutiva esse prêmio,

A palavra prêmio que costumômos usãr como sinônimo de recompensa
e retribuição vem do latim e significa "o que foi agarrado".
É por isso que nos sentimos recompensãdos e retribuídos pelo
trabalho desen\rolvido ao longo do ano de zoe4"
E, tâmbém, muita agradecidor a todos nossos Cìientes e

Parceiros de atividade ceramista pela confiança depositada.
Mais uma vez agârramos com orgulho essa recompensâ e a oÍertamos
aÕ5 nossos Calaboradores e ë todos nossos Clientes
{om quem dividimos o melhor do que temos para oferecer: NOSSA GÂRRA.
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