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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

Secretaria Municipal da Saúde promoverá evento na sede da ASPACER

A Secretaria Municipal de Saúde, através da ASPACER, promoverá para os colaboradores que parti cipam do Grupo de Excelência 
dos Técnicos de Segurança, às 15h, no dia 20 de fevereiro, sexta-feira, a apresentação das Estatí sti cas de Acidentes de Trabalho 

2014-Registrados em RAAT, no município de Santa Gertrudes, pela responsável pelo Departamento de Divisão de Vigilância Sanitária, 
Adriana Fabiana Correa. Em seguida, haverá a apresentação da Certi fi cação OHSAS 18001 (Norma de requisitos relacionados ao Sistema 
de Gestão de Saúde e Segurança) e como a OHSAS pode ajudar o SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medi-
cina do Trabalho), por Fábio Francisco Costa, Engenheiro e Mestre em Ciências e Engenharia de Materiais pela UFSCar e, para encerrar, 
a Secretaria de Saúde, apresentará os Programas Nacionais de Saúde, em parceria com os funcionários das cerâmicas. Inscrições para o 
evento, através do site: htt p://www.aspacer.com.br/parti cipe/cursos-e-palestras

De 16 a 19 de junho acontecerá na sede da ASPACER e do SINCER o 8º Forn&Cer (Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâ-
mica e Mineração).  Empresas confi rmadas: Astral Material Industrial, Bett erwear Material, Cardall, Changsha, Colorobbia Brasil, 

Enaplic, Foshan Henglitai, Foshan Nanhai Wanxing, Foshan Sunrise, Gruppo Minerali do Brasil, Icon Estampos e Moldes, Imerys Ceramics, 
Joyson Ceramics Materials, Liebherr, MCM Fornos, PG Química, Pneuac/Pirelli, Sotreq S.A, SRS do Brasil, System Brasil, Vidrados BS, WM 
Comercial e Zhonlong Chimical. O evento reúne os maiores e melhores fornecedores da cadeia produti va. Reserve seu espaço, através do 
departamento comercial. Mais informações: (19) 3545-1145, com Ana Paula.

Faltam 120 dias para o Forn&Cer

Governo Federal decidiu que horário de 
verão não será ampliado

O governo federal decidiu não prorrogar a vigência do horá-
rio de verão neste ano, como havia sido cogitado na últi ma 

sexta-feira, 6 de fevereiro. Segundo o ministro de Minas e Energia, 
Eduardo Braga, “não vale a pena estender o horário diferenciado 
que está em vigência para as regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste 
e Distrito Federal”. O horário de verão começou no dia 19 de ou-
tubro de 2014 e está marcado para acabar no próximo dia 22 de 
fevereiro. O principal objeti vo da medida é reduzir o consumo de 
energia no horário de pico, registrado a parti r das 18h, aprovei-
tando melhor a luminosidade natural. 

A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento (Ares-
-PCJ) determina ao Departamento Autônomo de Água e 

Esgoto (Daae) de Rio Claro reajustar as tarifas de água e esgoto 
no município. O valor determinado pela agência é de 13,95%, e 
será pago nos boletos emiti dos a parti r de abril, pois será aplicado 
no consumo registrado a parti r de março. A resolução com a deli-
beração dos novos valores será publicada pela Agência Regulado-
ra hoje, 13, em edição do Diário Ofi cial do Município, e também 
estará disponível nos sites do Daae pelo endereço: www.daae-
rioclaro.sp.gov.br e da Agência Reguladora: www.arespcj.com.br. 
Fonte: Imprensa da Prefeitura de Rio Claro.

Ares PCJ determina reajuste de 13,95% 
nas tarifas de água e esgoto de Rio Claro

Durante a 13ª edição da Expo Revesti r, de 3 a 6 de março de 
2015, no Transamérica Expo Center em São Paulo, a Revista 

ASPACER estará circulando com 5.000 exemplares. Para anunciar 
na maior vitrine do setor cerâmico de Revesti mento, consulte o 
departamento comercial da enti dade, com Ana Paula: (19) 3545-
1145.

Revista ASPACER na 13ª edição da Expo 
Revesti r

As diretorias da ASPACER e do SINCER informam que não haverá expediente nas enti dades nos próximos dias 16 (segunda-feira), 
17 (terça-feira) e 18 (quarta-feira de Cinzas), em razão do período de Carnaval, retomando os trabalhos normalmente no dia 19 

(quinta-feira), a parti r das 08h.

Recesso de Carnaval

Fruto de uma parceria entre o Grupo Marti ns Lara e a 
família Rissone, a empresa Real Telhas e Revesti mentos 

iniciou sua fase de implantação no ano de 2012 no município de 
Iracemápolis/SP, na região de Limeira. Com uma experiência de 
mais de 60 anos no setor de cerâmica, o Grupo começou a produzir 
as primeiras telhas no ano de 2014 com o objeti vo de atender o 
mercado brasileiro e, atualmente, trabalha com a fabricação de 
telha esmaltada, ou telha-piso como é conhecida. O processo 
de produção é automati zado, uti lizando equipamentos de alta 
tecnologia, o que resulta em um produto de alta resistência e 
durabilidade. Mais informações: www.realtelhas.com.

Real Telhas e Revesti mentos é a mais 
nova sócia colaboradora da ASPACER


