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Começaram os 
preparativos para o 
Mérito Cerâmico 2014

Este o ano, o Mérito Cerâmico, um 
dos grandes eventos promovidos 

pela Aspacer, que premia os colaborado-
res das cerâmicas que mais se destacaram 
no ano de 2013, será no dia 09 de maio. 
Cerca de 600 pessoas são esperadas na 
sede da entidade.  À exemplo dos anos an-
teriores, cada cerâmica associada, deverá 
indicar dois funcionários, seguindo o Re-
gulamento encaminhado pela Aspacer. O 
prazo máximo para retorno do documen-
to preenchido será o dia 17 de abril. Mais 
informações com Maria Fernanda, através 
do (19) 3545-1145.

Benjamin Ferreira Neto - vice-presidente da Aspacer, Almir 
Guilherme – diretor executivo da entidade, Eduardo Almei-

da – Cerâmica Almeida e Rogers Rocha – Grupo Rocha, estiveram 
no último dia 20, na cidade de Sorocaba/SP, para visitar as insta-
lações do escritório da empresa w2e Bionergia, objeto de nossa 
matéria na Revista Aspacer nº58, e conhecer o Processo de Ga-
seificação de Resíduos e Biomassas. Trata-se de um equipamen-
to que através da tecnologia de Pirólise Anaeróbia, transforma 
lixo orgânico em gás de síntese (Syngas). Na oportunidade foram 
apresentadas especificidades do Processo e como ele pode ser 
uma alternativa energética para o setor cerâmico de revestimen-
to.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Comitê Técnico do curso de aprendizagem 
industrial inicia os trabalhos

A Escola SENAI Manoel José Ferreira, em Rio Claro divulgou a 
formação do Comitê Técnico para o curso de aprendizagem 

industrial em cerâmica, que deverá se reunir nos dias 7, 8 e 9 de 
abril, para discutir as próximas ações para o ano de 2014. Formado 
por representantes das empresas e entidades: Karina Pisos, Ceral 
Pisos, Ruy Rocha, UNESP/IGCE, Lef Cerâmica, Aspacer, Cerâmica 
Cecafi, Cerâmica Villagres e SENAI/SP, esse é o próximo passo para 
a concretização do Projeto Aspacer Aprendiz Cerâmico, uma par-
ceria do SENAI/Rio Claro com a Aspacer, oferecido para os jovens 
que queiram ingressar no mercado de trabalho. Apoiadoras: Lef, 
Ruy R. da Rocha, Ceral, Cecafi, Cerâmica Embramaco, Cerâmica 
Almeida, Cedasa, Incopisos, Karina Pisos e Cerâmica Villagres.

Representantes do setor visitam Projeto 
Piloto de alternativa energética

Cerâmica Savane 
completa 20 anos

No dia 24 de março de 1994, nascia 
na cidade de Macatuba a Cerâmi-

ca Savane, especializada na fabricação 
de pisos e revestimentos cerâmicos. Com 
a vinda do gás encanado e a facilidade 
na logística, o pátio fabril foi trazido em 
1998, para Rio Claro às margens da Ro-
dovia Washington Luis. Hoje, suas marcas 
são consolidadas em todo território na-
cional. Utilizando modernas tecnologias, 
a empresa produz 1 milhão de m²/mês. A 
Aspacer e o Sincer parabenizam e dese-
jam mais anos de prosperidade à cerâmi-
ca Savane.

Rais: prazo para empresas 
entregarem relatório 
termina hoje

O prazo para empresas de todo o País 
entregar o Rais (Relatório Anual 

de Informações Sociais) termina hoje, 21. 
Este ano, o relatório é obrigatório para 
empresas e órgãos públicos com mais de 
11 funcionários. O relatório é uma exigên-
cia do Ministério do Trabalho e uma das 
funções é servir de base ao pagamento do 
abono do PIS/Pasep (Programa de Inte-
gração Social/Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público), pago a 
trabalhadores com média salarial inferior 
a dois salários mínimos. Fonte: CRC – SP.

Na próxima segunda-feira, 24, o Serasa Experian promoverá na sede da Aspacer, o curso “Visita De Crédito Pessoa Jurídica”. O obje-
tivo do treinamento é capacitar os participantes a realizar com técnica e segurança, entrevista de crédito com base nas demons-

trações financeiras (balanço patrimonial e demonstração de resultados), através de casos de mercado, técnicas de análise econômica e 
financeira, gestão empresarial e risco de crédito. Estão inscritos 26 colaboradores da área de Crédito Cerâmico. O curso começará as 8h30, 
com carga horária de 8 horas.

Serasa Experian promove curso na Aspacer

Hoje, 21, a Aspacer participou do lançamento do Programa Via Rápida Emprego, que contou com a presença do Secretário do Estado 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Rodrigo Garcia e do Deputado Estadual, Aldo Demarchi. O Via Rá-

pida Emprego é um programa do Governo do Estado de São Paulo que oferece cursos básicos de qualificação profissional de acordo com 
as demandas regionais. O objetivo é capacitar gratuitamente a população que está em busca de uma oportunidade no mercado de traba-
lho ou que deseja ter seu próprio negócio. Mais informações: www.viarapida.sp.gov.br. Na oportunidade também foi feita a Assinatura da 
Licitação para a construção da unidade da Faculdade de Tecnologia – Fatec, em Rio Claro. 

Aspacer participa do lançamento do Programa Via Rápida Emprego e licitação para a 
construção da Fatec em RC


