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3º Fórum Nacional de Design para Revesti mentos Cerâmicos já conta com mais 
de 100 inscritos

Dias 11 e 12 de agosto, a Aspacer promove o 3º Fórum Nacional de Design para Revesti mentos Cerâmicos, com objeti vo de apri-
moramento para os colaboradores das áreas de desenvolvimento, marketi ng e comercial das empresas. Não deixe de parti cipar e 

inscrever seus profi ssionais. O evento acontece na sede da enti dade, local de fácil acesso para o setor cerâmico e cadeia produti va. Grade 
completa, com horários e palestras: www.aspacer.com.br/forum.

A Tracbel, grupo mineiro que vende máquinas pesadas, vai ampliar a sua rede de atendimento com a abertura de duas unidades. 
Serão construídos centros de distribuição em Bebedouro (SP) e Uberlândia (MG) com investi mento de cerca de R$ 30 milhões. Mais 

de R$ 15 milhões serão aportados na modernização de sistemas de informáti ca. As unidades receberão recursos próprios e devem ser 
entregues em 2015. Hoje, há 25 pontos em operação. 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
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Tracbel conta com novas unidades de distribuição

Mestre em arquitetura parti cipará da 3ª 
edição do Fórum Nacional de Design para 
Revesti mentos Cerâmicos

No dia 12 de agosto, Wilson Barbosa Neto parti cipará como 
palestrante do 3º Fórum Nacional de Design para Revesti -

mentos Cerâmicos e falará sobre o tema: “Tecnologias Contempo-
râneas na Obtenção de Projetos de Superfí cie”. O evento reunirá 
especialistas na área de design e desenvolvimento de produtos. 
Vagas limitadas. Inscrições: www.aspacer.com.br/forum.

A SRS, empresa conceituada no ramo cerâmico pelo trabalho 
com serigrafi a, confi rmou patrocínio para a 2ª edição do 

Prêmio Nacional Aspacer de Design e para o 3º Fórum Nacional de 
Design para Revesti mentos Cerâmicos, que acontecerá nos dias 11 
e 12 de agosto, na sede da Aspacer.

Grupo SRS - Brasil é patrocinador do 
Prêmio e Fórum de Design

Parti cipantes do 2º Prêmio Nacional Aspacer de Design devem 
fi car atentos para o prazo de entrega do painel. A data limite 

é o dia 6 de agosto. O julgamento dos trabalhos será realizado dia 
11 de agosto. Dia 12, os premiados serão revelados em evento na 
sede da Aspacer, à parti r das 18h. O evento é realizado pela As-
pacer e Sincer com o apoio do CCB – Centro Cerâmico do Brasil. 
Mais informações através do site da Aspacer: www.aspacer.com.
br/premioaspacer.

2º Prêmio Nacional Aspacer de Design: 
últi ma chamada para a entrega dos 
painéis

Marcelo Silvério falará sobre decoração 
digital no dia 12 de agosto na sede da 
Aspacer

Especialista em decoração digital e em corantes e esmaltes, 
Marcelo Agosti nho Silvério também parti cipará do 3º Fórum 

Nacional de Design para Revesti mentos Cerâmicos e falará sobre 
o tema: “O Estado da Arte da Decoração e Esmaltação Digital”. Sua 
palestra acontecerá no dia 12 de agosto, na sede da Aspacer, em 
Santa Gertrudes.

O Banco Central voltou a demonstrar preocupação sobre 
“tensão e volati lidade” nos mercados de moedas, conforme 

a ata da últi ma reunião do Comitê de Políti ca Monetária (Copom), 
divulgada na semana passada. Mas essa leitura não é referendada 
por índices de volati lidade cambial: nem pela volati lidade realiza-
da - que se refere às variações já ocorridas na taxa de câmbio - 
nem pela volati lidade implícita, que tenta capturar as expectati vas 
para os movimentos no câmbio e que, por isso, pode ser entendida 
como um indicador do grau de “tensão” no mercado de moedas 
citado pelo BC na ata. Fonte: Valor Econômico.

Volati lidade cambial está no menor nível 
desde 2013

Desde o últi mo dia 28, a Foz, empresa responsável pelos 
serviços de água e esgoto em Santa Gertrudes, passa a se 

chamar Odebrecht Ambiental.  A nova marca não implica em ne-
nhuma mudança no seu corpo de acionistas,  direção, escopo de 
atuação ou contrato com o município. O atendimento e serviços 
realizados permanecem o mesmo, com a mudança limitada ape-
nas à identi dade visual. Fonte: Assessoria de Imprensa Odebrecht Ambiental.

Foz adota nova marca e passa a se 
chamar Odebrecht Ambiental


