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Amigos e familiares se despedem de João Buschinelli

F

aleceu João Buschinelli no último dia 14 de maio aos 84 anos. Durante três décadas de atividades, o empresário e ceramista
fez e continuará fazendo história no setor cerâmico de Santa Gertrudes. Em 1963 assumiu a presidência do SINCER, ﬁcando
a frente da entidade, até 1965. Em novembro de 2007 foi homenageado com o troféu: Mérito Cerâmico de Ouro, em reconhecimento a sua colaboração em vários aspectos do setor. No ano passado, participou de entrevista especial para a revista ASPACER.
Mais do que lição, o senhor João Buschinelli nos ensinou como aprender com o passado, vivenciar o presente e trabalhar para o
futuro do maior polo cerâmico das Américas.

Reunião do Comitê do Gás Natural

N

o dia 16 de maio, aconteceu na sede da ASPACER e do SINCER, reunião com empresários e ceramistas do setor, com objetivo
de apresentar as ações da ASPACER e do SINCER sobre o assunto gás natural. Na oportunidade, reuniões, encontros e seminários em diversos estados do país, além de estudos de outras entidades sobre o aumento abusivo do combustível, pautaram as
discussões. Através da intervenção dos advogados das empresas, o setor pretende se mobilizar contra o aumento abusivo no valor
do reajuste tarifário do gás.

Reunião do Forn&Cer 2012

N

o último dia 17 (quinta-feira), foi realizado na sede da ASPACER e do SINCER, reunião com representantes das empresas expositoras do Forn&Cer 2012, que acontecerá de 19 a
22 de junho.
Durante o encontro, foram apresentados todos os assuntos
que envolvem o evento e sanadas dúvidas dos expositores,
que foram recepcionados com um coquetel após a reunião.

Entidades se unem contra o
reajuste do gás natural

A

grave situação fez com que a Associação das Indústrias
Químicas (Abiquim), de Vidro (Abividro), de Cerâmicas de
Revestimento (Aspacer e Anfacer) e dos grandes Consumidores
de Energia (Abrace), unissem forças para tentar sensibilizar o
governo estadual e propor medidas para reduzir os impactos do
reajuste à competitividade. Além disso, propõem medidas para
conter reajuste, pedem criação de conselho de consumidores e
transparência na formação do preço do insumo.

Jornal Estado de S.Paulo publica matéria sobre reajuste do
gás natural

O

assunto foi tema do Jornal Estado de S.Paulo. A ASPACER foi citada na matéria. “É abusivo. Teremos 45% de aumento em
um ano. Isso acaba com qualquer competitividade.”, desabafa Heitor Ribeiro de Almeida Neto, presidente da ASPACER e
SINCER ao repórter do Estadão. Caso seja conﬁrmado o aumento repassado aos clientes, a Comgás passará a ter o gás mais caro
do Brasil, segundo cálculos da Abrace

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

