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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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na Construir-Rio 2012 segue até amanhã

Durante esta semana acontece a Construir-Rio 2012, evento que reúne as últi mas tendências, soluções tecnológicas e lança-
mentos de produtos da construção civil. O polo cerâmico de Santa Gertrudes está representado pelas cerâmicas: Almeida, 

Alfagrês e Cristofoletti  , associadas à Aspacer, enti dade que também marca presença no evento na capital fl uminense. A Construir-
-Rio segue até amanhã (10), e é aberta ao público, das 13h às 21h, no espaço de exposições Rio-Centro. Mais informações: www.
feiraconstruir.com.br/rio.

Na últi ma segunda-feira, a Aspacer, juntamente com diversas organizações empresariais  pertencentes ao Fórum Nacional de 
Enti dades Pró-Gás Natural, esti veram reunidas com o secretário estadual de Energia, José Anibal. No encontro, o secretário 

foi informado pela Aspacer sobre a possibilidade de um novo reajuste extraordinário sobre o gás natural, no mês de dezembro, 
pela concessionária Comgás. José Anibal afi rmou que fará todo o possível para que esse reajuste extraordinário não aconteça.

Aspacer se reúne com Secretário de Energia, José Anibal

Cosan defi ne novo conselho para compor a Comgás

O grupo Cosan concluiu a compra dos 60,1% da Comgás, maior distribuidora de gás canalizado no país. Ontem, (08), a compa-
nhia fez o anúncio ofi cial no Palácio dos Bandeirantes. Farão parte do novo conselho de administração da companhia: Rubens 

Omett o Silveira Mello, fundador do grupo; Marcos Lutz, presidente da Cosan; Marcelo Marti ns, vice-presidente de fi nanças e relações 
com os investi dores; Luiz Guimarães, da Cosan, nomeado diretor de operações da Comgás (COO), cargo que não existi a na gestão da 
empresa e Luis Domenech, presidente da empresa de gás. Fonte: Valor Econômico.

Cristo Redentor é um dos destaques da Confraternização 2012

Aproveitando que profi ssionais do polo cerâmico estão na “Cidade Maravilhosa”, a Confraternização 2012, fará alusão ao Cristo 
Redentor, monumento situado no Morro do Corcovado, na cidade do Rio de Janeiro, classifi cado como uma das Sete Maravilhas 

do Mundo Moderno, que será tema principal do evento. Os demais seis monumentos: Muralha da China, Machu Picchu, Chichén Itzá, 
Coliseu, Petra e Taj Mahal também farão parte da decoração da sede da Aspacer e do Sincer. A Confraternização 2012 será dia 30 de 
novembro, a parti r das 20 horas. A atração musical fi cará por conta do grupo “Inimigos da HP”. 

Plano estratégico para o setor cerâmico

No próximo dia 12 de novembro será realizada, na sede da Aspacer e do Sincer da 13h30 às 17h30, reunião de trabalho dirigida 
pela Anfacer (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revesti mento) com o objeti vo de levantar sugestões de 

ações para discuti r questões que afetam a indústria cerâmica e compor um plano de desenvolvimento setorial de longo prazo. Deve-
rão parti cipar profi ssionais, o diretor ou principal executi vo das áreas: fi nanceira, comercial ou  técnica/qualidade das empresas. Os 
resultados desse encontro irão compor a pauta de debates entre os presidentes das empresas do setor, que se reunirão no dia 22 de 
novembro, e que deverão aprovar uma agenda estratégica de desenvolvimento setorial. Mais informações: Aline Lunardon, aline@
anfacer.org.br ou (11) 3289-7555.


