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Coverings 2014 – sucesso de participação
e resultados

Chegou o grande dia!

os dias 28 de Abril a 02 de Maio, aconteceu em Las Vegas,
Estados Unidos, a Coverings 2014. A feira é considera uma
das maiores da América do Norte. Segundo empresários do setor
que estiveram participando, o evento foi uma ótima oportunidade
de angariar novidades. Além disso, com o mercado americano e
italiano em ascensão, o segmento da construção, ganha cada vez
mais destaque.

hoje, dia 09, a maior premiação do setor cerâmico. O Mérito Cerâmico 2014 começa a partir das 20h, na sede da
Aspacer.O ex-atleta, jogador de futebol e campeão brasileiro Antônio de Oliveira Filho, o Careca, será a presença vip no evento
Mérito Cerâmico, que terá como tema “Copa do Mundo” e fará a
entrega do troféu aos colaboradores das cerâmicas. Mais informações com Ana Paula: anapaula@aspacer.com.br.
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Assessor Especial
do DNPM visita Polo
Cerâmico

Conﬁrmado: treinamento
OTGM será dia 25 de junho

esde ontem, 08, José Paulo Brandão, Assessor Especial da Diretoria
Geral do DNPM (Departamento Nacional
de Produção Mineral) sediada em Brasília
- DF está em Santa Gertrudes, para participar do evento Mérito Cerâmico 2014
que acontece hoje, a partir das 20h. O
Assessor do DNPM será homenageado
durante o evento, pelo seu importante
trabalho realizado em prol do setor cerâmico paulista. Na oportunidade da vinda,
Brandão aproveitou para conhecer algumas fábricas de revestimentos cerâmicos
e mineradoras da região.

Aspacer será sede do treinamento
OTGM – Ordenamento Territorial Geomineiro no Estado de São Paulo – Bases
conceituais e técnicas no dia 25 de junho,
que acontecerá durante o evento Forn&Cer
(Encontro Internacional de Fornecedores,
Cerâmica e Mineração). O objetivo é capacitar sindicatos, associações, empresas e
órgãos de governos ligados diretamente à
mineração sobre o “ordenamento territorial
geomineiro”. As vagas são limitadas. Mais informações: roberto@aspacer.com.br.
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2º Prêmio Nacional
Aspacer de Design está
com inscrições abertas

P

roﬁssionais da área de criação e
desenvolvimento de cerâmicas de
todo país estão convidados a participar
do 2º Prêmio Nacional Aspacer de Design.
O evento acontecerá no dia 11 de agosto, na sede da Aspacer. Este ano, a maior
premiação será uma viagem para o Salão
do Mobiliário em Milão. Informações e
inscrições: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

Projeto Sustent´Arte estará concorrendo no Ranking Benchmarking 2014

A

pós ser apresentado para o setor cerâmico no ﬁnal de 2013, o Projeto Sustent´Arte, foi selecionado para concorrer o Ranking Benchmarking 2014 . O Prêmio reúne os melhores projetos de Gestão Socioambiental Brasileira. O Sustent´Arte é uma iniciativa do
SESI/SENAI, Aspacer e Prefeitura de Santa Gertrudes. Um trabalho visando a capacitação de famílias dos colaboradores, a desenvolver
produtos artesanais personalizados utilizando a técnica do mosaico a partir da reutilização dos resíduos de cerâmicas de revestimento,
provenientes em grande escala nas indústrias locais.

Aspacer participará de encontro com Eduardo Campos (PSB)

A

Aspacer estará entre as Associações empresariais do setor de gás natural que entregarão a Eduardo Campos (PSB) na próxima semana documento com demandas do setor, entre elas a equiparação da desoneração tributária recebida pelas termelétricas. O grupo
pretende endereçar o texto também a Aécio e Dilma.

Cantareira está com 10% de sua capacidade

A

tualmente, as represas que formam o sistema Cantareira estão com 10% de sua capacidade. Segundo o governo, o nível subirá 18,5
pontos percentuais quando o “volume morto” (formado pela água que está no nível mais profundo das represas) começar a ser
usado. Isso descartaria a hipótese de um racionamento neste ano. Mas segundo especialistas, haverá uma diﬁculdade adicional em repor
a água do sistema depois do uso desse volume. Fonte: Folha de S.Paulo.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

