BOLETIM

INFORMATIVO
Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

Sexta-feira, 20 de Março de 2015

nº161

Faltam 87 dias para o Forn&Cer

D

e 16 a 19 de junho acontecerá na sede da ASPACER e do SINCER o 8º Forn&Cer (Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica
e Mineração). O evento reúne os maiores e melhores fornecedores da cadeia produtiva. Mais informações sobre reserva de espaços e proposta de patrocínio: (19) 3545-1145, com Ana Paula.

Quilici é o novo Coordenador do Fórum do Gás

E

m reunião realizada na última quarta-feira,18, em Brasília, o Diretor de Relações Institucionais e Governamentais da ASPACER, Luís
Fernando Quilici, foi eleito por unanimidade para coordenar o Fórum do Gás até março de 2016. O Fórum do Gás é um grupo constituído por 14 entidades empresariais de âmbito nacional e que representam segmentos da cadeia produtiva da indústria do gás natural no
Brasil. Nesse momento o Fórum do Gás trabalha para apresentar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC),
uma proposta de utilização do gás natural como instrumento de competitividade para o país

E3 Brasil – Eco Eﬁciência Energética –
Novo sócio colaborador da ASPACER

A

E3 Brasil é uma empresa 100% brasileira, voltada à distribuição e implantação de produtos e serviços especíﬁcos
para o setor de eﬁciência energética, pós-medidor. Em busca de
soluções tecnológicas inovadoras, o objetivo é otimizar e reduzir
custos operacionais de maneira sustentável. Com um time executivo multidisciplinar e experiente, a empresa reúne um corpo
técnico altamente qualiﬁcado, com experiência de mais de 20
anos em projetos de logística, planejamento, formação de redes
de serviço, energia e comercialização. Mais informações: www.
e3brasil.com.br.

ASPACER sedia curso de Tecnologia de
Jato de Tinta na Decoração Digital de
Revestimentos Cerâmicos

S

ob coordenação do Prof. Dr. Anselmo O. Boschi, do Laboratório de Revestimentos Cerâmicos da UFSCar (LaRC/UFSCar),
com a colaboração do Prof. Dr. Fábio G. Melchiades, do Centro de
Revestimentos Cerâmicos (CRC), será realizado nos dias 25 e 26
de março, das 15h às 19h, na sede da ASPACER, o curso de atualização técnica: “A Tecnologia de Jato de Tinta na Decoração Digital
de Revestimentos Cerâmicos”, com Michele Dondi – ISTEC-CNR
Faenza (Itália). O curso se propõe a apresentar os fundamentos
da tecnologia, assim como as interações da mesma com as demais
etapas do processo cerâmico. Informações e inscrições: www.aspacer.com.br/participe/cursos-e-palestras.

CLARK premia seus melhores distribuidores em 2014

A

CLARK empilhadeiras, através do seu Programa de Excelência, premiou os três melhores distribuidores de 2014. O programa que já
está no seu oitavo ano, avalia todos os seus distribuidores anualmente com relação à prestação de serviços em pós-vendas, peças,
marketing e vendas aos seus clientes.
A Mapel, distribuidora do interior de SP, parte da grande SP e Vale do Paraíba, empresa que é sócia colaboradora da ASPACER, foi considerada a que mais pontuou na avaliação e foi reconhecida como a melhor distribuidora CLARK no ano. Em seguida, os distribuidores
Dafonte (PE, PB, RN e AL) e Nova Fase (PR e parte de SC) foram os melhores pontuados.

Parabéns Cerâmica Savane

N

o dia 24 de março de 1994, na cidade de Macatuba, nascia a Cerâmica Savane, especializada na fabricação de pisos e revestimentos cerâmicos. Com a vinda do gás encanado e pela facilidade na logística, o pátio fabril foi trazido em 1998 para Rio Claro onde
localiza-se às margens da Rodovia Washington Luis. Suas marcas são consolidadas em todo território nacional, utilizando tecnologias
disponíveis hoje no mercado, produzindo 1 milhão de m²/mês. O grupo Arlindo Sanchez é formado pelas empresas: Cerâmica Santa Cruz,
Savane Pisos e Revestimentos, Xanabi Mineração e Transportes, contando com 500 colaboradores diretos. Parabéns e muitos anos de
sucesso. É o que desejam à ASPACER e o SINCER.

ASPACER e SENAI realizam encontro com Grupo de RH

N

o último dia 18, a ASPACER, através da coordenadora dos Grupos de Excelência, Maria Fernanda Rodrigues dos Santos e o SENAI,
através do diretor Djair Dejalma Poletto e do coordenador do Núcleo de Tecnologia Cerâmica, Paulo Sérgio Gonçalves, realizaram
um encontro com os colaboradores da área de Recursos Humanos das indústrias cerâmicas, para reforçar a importância do Projeto
Aprendiz em Cerâmica, que pretende ser iniciado no ano que vem. Para que o Projeto aconteça, é necessário que sejam inscritos entre
os meses de julho e agosto deste ano, pelo menos, 32 proﬁssionais que se tornarão aprendizes. Participaram do encontro, Célia Mihara
– auditora ﬁscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego de São Carlos e Elizabeth Garcia de Freitas – agente administrativa.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

