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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

De 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 produti va. Mais informações sobre reserva de espa-

ços e proposta de patrocínio: (19) 3545-1145, com Ana Paula.

Faltam 46 dias para o Forn&Cer!

A ASPACER e o SINCER parabenizam o Grupo Embramaco, que no próximo dia 03 de maio, completará 41 anos de fundação. Loca-
lizado em Santa Gertrudes/SP - o mais importante polo industrial cerâmico das Américas, o Grupo Embramaco orgulha-se de ser 

uma empresa brasileira. Referência na produção de pisos e revesti mentos, conta atualmente com os melhores e mais efi cientes recursos 
na fabricação de seus produtos. Com capacidade grande de produção, atualmente é reconhecida no Brasil e nos países para os quais ex-
porta seus produtos como uma indústria inovadora, competi ti va, com qualidade e que investe constantemente em profi ssionais e novas 
tecnologias, além de contar com um moderno e atualizado parque fabril com aproximadamente 110 mil m² de área construída.

Parabéns Grupo Embramaco 

O SENAI-Rio Claro está com inscrições abertas, para curso de formação inicial e conti nuada, para alunos novos indicados por indús-
trias, até dia 08 de maio. As vagas ofertadas serão preenchidas seguindo os critérios: serão confi rmadas as matrículas dos alunos 

que estudam, atualmente, na escola SENAI “Manoel José Ferreira”; na sequência, serão confi rmadas as matrículas das indústrias que 
manifestarem, por e-mail, interesse formal, seguindo a ordem de recebimentos de todos os documentos solicitados mais a carta de 
autorização de faturamento para a indústria e as vagas remanescentes serão ofertadas à comunidade. As inscrições para a comunidade 
acontecerão de 18 a 22 de maio de 2015. Informações referentes aos cursos, horários e valores: (19) 3522-4950/3522-4965.

SENAI-RC está com inscrições abertas

Os profi ssionais do setor cerâmico e da cadeia produti va, 
além do delicioso jantar e decoração de primeira qualida-

de, terão bons moti vos para parti ciparem do evento Mérito Cerâ-
mico 2015. Dia 08 de maio, a parti r das 20h30, a sede da ASPACER 
será palco da 8ª edição do Mérito Cerâmico, evento que home-
nageia os colaboradores das cerâmicas. Show: Geração Anos 80 
– com Maurício Gasperini (Ex-Rádio Taxi) e Kiko Zambianchi.  Mais 
informações para reservas de mesas: (19) 3545-1145, com Ana 
Paula.

Mérito Cerâmico 2015 – Faltam 8 dias! ASPACER lança vídeo sobre o Prêmio 
Nacional ASPACER de Design

Um projeto inovador. A ASPACER lança um vídeo com pouco 
mais de 7 minutos, trazendo os melhores momentos da 2ª 

edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design, evento que acon-
teceu em 2014, na sede da enti dade. O trabalho explora de ma-
neira bastante criati va a opinião de diversos profi ssionais renoma-
dos, ligados ao segmento cerâmico de revesti mento e aos setores 
de design, arquitetura e inovação de produtos, destacando a im-
portância do profi ssional de designer, dentro do setor cerâmico de 
revesti mento. O objeti vo da iniciati va é divulgar o evento e atrair 
mais parti cipantes para a 3ª edição Nacional do Prêmio, que acon-
tecerá nos dias 10 e 11 de agosto. Acesse e assista: www.aspacer.
com.br/premioaspacer/video.

No próximo dia 03 de maio, a Cerâmica Carmelo Fior completará 26 anos. A Cecafi  é uma empresa familiar fundada em 1989 que 
atua no setor cerâmico, tendo como objeti vo produzir pisos e revesti mento para o mercado interno e externo. Atualmente, conta 

com seis marcas: Cecafi , Fioranno, Idealle, Fiori HD, Arielle e Realle. Possui três unidades fabris, sendo matriz e fi lial localizadas no muni-
cípio de Cordeirópolis, região central do Estado de São Paulo e a terceira unidade se localiza no município de Nossa Senhora do Socorro, 
no estado de Sergipe. Com uma capacidade produti va em torno de 3.600.000 metros quadrados de pisos e revesti mentos por mês, aten-
dendo a todo o território nacional e exportando para mais de 50 países, a Carmelo Fior é reconhecida no mercado como uma empresa 
profi ssional, séria e capaz. A ASPACER e o SINCER a parabenizam, desejando prosperidade e sucesso.

Carmelo Fior completará 26 anos 

Visando a valorização das relações comerciais, a prefeitura de Cordeirópolis realizará no dia 06 de maio, no Salão Maria de Lourdes 
Arrais, evento promovido pela CIESP de Limeira “Encontro Iti nerante de Negócios”. As inscrições estão abertas até o próximo dia 

04 de maio. Mais informações: (19) 3441-2110 ou www.ciesp.com.br/limeira.

Encontro Iti nerante de Negócios

As diretorias da ASPACER e do SINCER informam que amanhã, dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, não haverá expediente 
nas enti dades, retomando normalmente as ati vidades no dia 04, a parti r das 08h.

Feriado de 1º de maio - Dia do Trabalhador


