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Aspacer participa do Lançamento do Novo Marco da Mineração

N

o próximo dia 18 de junho, terça-feira, a convite do Ministério de Estado de Minas e Energia, a Aspacer, através do diretor
superintendente Luís Fernando Quilici participa da Cerimônia de Lançamento do Novo Marco da Mineração no Palácio do
Planalto, Brasília-DF. A presidente Dilma Rousseﬀ conﬁrmou presença na solenidade.

Faltam 4 dias para o Forn&Cer 2013

C

omeça na próxima terça-feira, dia 18, O 6º Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâmicas. O evento segue até o dia 21
de junho, das 14h às 20h e é voltado para proﬁssionais da cadeia produtiva do setor cerâmico. Informações: www.aspacer.
com.br/fornecer.

Ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda
faz a abertura do Forn&Cer

O

economista Roberto Macedo estará na sede da Aspacer na próxima segunda-feira, dia 17, às 19h45, para a abertura oﬁcial
do Forn&Cer. Proﬁssionais do setor cerâmico, expositores e autoridades são esperados para a palestra, que tem como tema:
Conjuntura Econômica e Perspectivas. Mais informações: www.aspacer.com.br/fornecer.

Ainda dá tempo de se inscrever no 5º Congresso da Indústria
Cerâmica de Revestimento

Ú

ltimos dias para inscrição. A 5ª edição do Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento será de 18 a 21 de junho, no
período da manhã. Temas dos painéis: Decoração Digital, Energia, Recursos Humanos, Design, Mercado e Qualidade. Valor
individual: R$ 50,00, que dá livre acesso ao Congresso. A grade de palestras está disponível no site: www.aspacer.com.br/congresso.

Anfacer promove Reunião do Conselho

N

o dia 19, próxima quarta-feira, empresários ceramistas de todo o Brasil participam, na sede da Aspacer, da Reunião do Conselho Deliberativo da Anfacer (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimento). As reuniões são realizadas
a cada três meses, nos três maiores polo produtores de revestimentos cerâmicos: sul, sudeste e nordeste.

Reunião da Câmara Ambiental de Mineração

N

o próximo dia 19 de junho, quarta-feira, será realizada a Reunião da Câmara Ambiental de Mineração, das 10h às 12h, em Santa
Gertrudes. A pauta inclui a apresentação dos trabalhos dos grupos participantes e assuntos diversos.

Ultima semana para inscrição para o 1º Prêmio Nacional
Aspacer de Design

S

egue até o dia 21 de junho as inscrições para a 1ª edição do Prêmio Nacional Aspacer de Design. Empresas de todo o Brasil poderão participar nas categorias: fabricante e fornecedor. A Aspacer receberá os painéis de 29 de julho a 05 de agosto. O julgamento
acontecerá no dia 12 de agosto. Mais informações sobre o Prêmio: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

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

