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Dia 16 de março encerram as inscrições para o Prêmio Design

S

eguem até a próxima semana, dia 16, as inscrições para a 3ª edição do Prêmio ASPACER de Design. Ainda dá tempo de ser
revelado como o melhor do setor e ainda ganhar prêmios. Apenas um proﬁssional da área de criação de cada empresa,
poderá participar. Os proﬁssionais concorrerão com produtos na área de revestimentos cerâmicos e que se enquadrem nas
categorias exigidas pelo concurso. A 3ª edição do Prêmio é uma realização da ASPACER, SINCER e CCB. Mais informações através
do site: www.aspacer.com.br

Forn&Cer 2012 – o sucesso já começou!

U

ma edição inédita. Assim a organização do Forn&Cer 2012 considera o próximo encontro do setor cerâmico e cadeia
produtiva, que acontecerá de 19 a 22 de junho. Sucesso, porque faltando três meses para o evento, 98% dos estandes já
estão contratados. O restante, em fase ﬁnal de comercialização. Enﬁm, falta pouco para encerrarmos os 100% dos espaços da feira.
E este ano, a participação de empresas de renome internacional irá surpreender o público e o setor cerâmico. Aguardem mais
novidades sobre o evento para a próxima semana.

ARSESP no Forn&Cer 2012

S

ilvia Maria Calou, Diretora-Presidente da ARSESP (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo),
conﬁrmou presença no dia 22 de junho, às 10h30, na sede da ASPACER/SINCER, durante a 5ª edição do Forn&Cer. No
âmbito da composição dos custos industriais na produção de revestimentos cerâmicos, a energia térmica (gás natural) tem um
peso importante, sendo responsável por aproximadamente 22% do total dos custos industrias para a fabricação do produto.
Nesse cenário torna-se preponderante para o ganho de competitividade no setor cerâmico paulista, políticas energéticas que
fundamentalmente garantam o suprimento de gás natural, e dêem ao insumo preço justo. A vinda da diretora presidente da
ARSESP em um dos maiores eventos do setor cerâmico e cadeia produtiva será, com certeza, oportunidade única para o setor
produtivo e agência reguladora, debaterem questões importantes sobre o tema gás natural.

Expo Revestir – último dia

C

riatividade, sustentabilidade, aliados a praticidade e muita beleza. A Fashion Week da Arquitetura e Construção, considerada
uma das mais importantes vitrines mundiais do setor, no ano em que o evento completa 10 anos, 230 expositores marcam
presença no espaço Expo Transamérica. As empresas associadas à ASPACER e presentes no evento Expo Revestir 2012, estão
representando com muita competência e qualidade, a importância do polo cerâmico paulista. Destaque para as vendas externas
(exportação), que este ano surpreenderam e foram maiores, quando comparadas a comercialização interna de revestimentos. O
evento segue até hoje, às 19h.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

