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1º Concurso de Desenho Infantil passa pelo crivo do júri

C

om o tema “Natal e Ano Novo”, 55 desenhos passaram pela avaliação do corpo de jurados especializados: Beatriz Ardinghi;
Camilo Riani; Letícia Tonon; Ronaldo Ciribelli e Rafael Ferreira, sob a coordenação do designer do Centro Cerâmico do Brasil,
Marcos Seraﬁm. O 1º Concurso de Desenho Infantil visa promover, envolver, valorizar e inserir os ﬁlhos e ﬁlhas dos colaboradores
das empresas associadas à Aspacer e ao Sincer no ambiente de trabalho dos pais. A premiação acontecerá no próximo dia 14.

Aspacer participa de Fórum Mundial dos Fabricantes de
Revestimentos Cerâmicos

P

ela primeira vez na história do evento, o Brasil sediou o Fórum Mundial dos Fabricantes de Revestimentos Cerâmicos, que
foi realizado de 05 a 08 de novembro, no Rio de Janeiro – RJ. A programação do evento foi composta por reuniões, palestras
e debates abrangendo temas de interesse global do setor como normatização e sustentabilidade. O encontro mundial reuniu delegações de países como Espanha, Itália, Alemanha, Turquia, Ucrânia, Taiwan, China, Estados Unidos, México, Indonésia, Japão,
Austrália, entre outros. A Aspacer esteve representada pelo vice-presidente Benjamin Ferreira Neto e pelo diretor executivo Almir
Guilherme.

Faltam 21 dias para a Confraternização 2013

N

o dia 29 de novembro, a sede da Aspacer e do Sincer estará em clima de festa para o evento mais esperado pelos ceramistas,
colaboradores, proﬁssionais da cadeia produtiva e autoridades: a Confraternização 2013. A grande atração do evento ﬁcará por
conta do cantor Naninha, conhecido por suas apresentações no Bar Brahma de São Paulo, que traz em seu repertório músicas sambas
de raiz e popular brasileira.

Foram encerradas as primeiras 40 horas do curso de Supervisor
Industrial de Processos Cerâmicos

A

s primeiras quarenta horas de Qualidade de Sistemas Produtivos do Curso de Aperfeiçoamento Proﬁssional – Supervisor Industrial de Processos Cerâmicos foram encerradas no último dia 06. O curso tem por objetivo o desenvolvimento de competências
relativas à supervisão técnica e de gestão dos processos industriais cerâmicos, de acordo com procedimentos técnicos, normas ambientais e de segurança. No total serão 166 horas de capacitação para 60 colaboradores das cerâmicas, envolvendo diversos temas.

Aspacer promove Curso em Operações de Forno a Rolo

N

o próximo dia 09 de novembro, começa o Curso de Tópicos Avançados em Operações de Forno a Rolo. Serão 40 horas, distribuídas em cinco sábados. O curso é uma parceria da Aspacer e do Senai/Rio Claro e tem por objetivo o desenvolvimento
de competências relativas à operação e controle de um forno a rolo industrial da indústria de revestimentos, a regulagem e ajustes
necessários para a obtenção de um produto de qualidade e a deﬁnição da curva de queima adequada ao produto a ser produzido,
maximizando o consumo de gás e a alta produtividade.

Aspacer e Sincer realizam encontro com seus diretores e
conselheiros

N

o último dia 07 de novembro, foi realizada reunião com a Diretoria e Conselho Fiscal da Aspacer e do Sincer para apresentação
do demonstrativo de gestão, exercício de 2012, apresentação do estudo da nova estrutura organizacional interna das entidades, além de assuntos de interesse dos associados.

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

