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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

A abertura ofi cial do Forn&Cer foi realizada na terça-feira, dia16, com a parti cipação de autoridades políti cas e representantes do se-
tor cerâmico. Destaque para a presença de: Aldo Demarchi – Deputado Estadual, José Fernando Bruno – Subsecretário de Minera-

ção, Ricardo de Oliveira Moraes – Diretor Superintendente do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), Claúdio Conz – Pre-
sidente da Anamaco, Rogério Pascon – Prefeito de Santa Gertrudes, além dos prefeitos da região e empresários ceramistas. O presidente 
da ASPACER e do SINCER destacou que desde 1999, a ASPACER, sempre em parceria e com o apoio do SINCER, sindicato patronal, e junto 
de outras enti dades, tem buscado de maneira incessante realizar de forma criteriosa, projetos e ações que permitam a defesa setorial 
do segmento. “A ASPACER e o SINCER, enti dades empresariais que atuam na defesa da indústria, através do Forn&Cer e do Congresso da 
Indústria de Revesti mentos Cerâmicos, mostram que estão engajadas na luta pelo crescimento, pelo desenvolvimento, proporcionando 
nesse espaço e ao longo dos próximos dias, um excelente ambiente de negócios e qualifi cação profi ssional”. Em seguida, o Forn&Cer 2015 
foi aberto ofi cialmente, com o corte da fi ta, na entrada do pavilhão de exposições.

Abertura do Forn&Cer, contou com a parti cipação de autoridades e empresários

Últi mo dia de Forn&Cer! Ainda dá tempo de parti cipar. O credenciamento é feito na entrada do evento, até às 19h. É necessário 
portar um documento (RG ou Carteira de Habilitação). O evento é voltado para profi ssionais do setor cerâmico de revesti mento e 

é obrigatório o uso de traje comercial. Não será permiti da a entrada de menores de 16 anos, pessoas usando chinelos ou bermudas. O 
Forn&Cer acontecerá de 16 a 19 de junho, das 14h às 20h, no espaço anexo a ASPACER, em Santa Gertrudes – SP. A expectati va é receber 
sete mil visitantes, durante os quatro dias de evento.

Ainda dá tempo de visitar o Forn&Cer!

Os profi ssionais passaram por uma semana intensa de aperfeiçoamento. Hoje, às 12h, foi encerrado a 6ª edição do Congresso da 
Indústria Cerâmica de Revesti mento, na sede da ASPACER e do SINCER, que reuniu, ao longo dos quatro dias de trabalho, cerca 

de 220 pessoas. O Congresso contou com cerca de 50 palestras e painéis, que apresentaram assuntos de maior interesse às indústrias 
cerâmicas: Decoração Digital, Energia, Recursos Humanos, Design, Mercado e Qualidade. 

6º Congresso da Indústria Cerâmica de Revesti mento: sucesso de público

Vice-campeão da Stock Car em 2014, Áti la Abreu disputa também o GT Series, na Europa, e espera que nova experiência internacio-
nal o ajude a levar o tí tulo nacional neste ano. O piloto sorocabano esteve na sede da ASPACER, no últi mo dia 16 de junho, para uma 

tarde de autógrafos, durante o Forn&Cer, no estande da Mobil – D15, patrocinadora do piloto. Muitos fãs aproveitaram para registrar 
fotos e ganharam bonés autografados pelo piloto. Em entrevista à TV Cerâmica, Áti la Abreu contou um pouco sobre sua carreira, que co-
meçou aos oito anos de idade e que ainda na adolescência, iniciou nas categorias de base, junto à pilotos famosos como Sebasti an Vett el 
e Lewis Hamilton. Falou também sobre a conquista do vice-campeonato na Stock Car em 2014 e sobre a expectati va para o campeonato 
em 2015, em que ocupa a 14ª posição. Ainda no estande da Mobil, especializada em óleos e lubrifi cantes, patrocinadora de Áti la, em um 
simulador de corrida, bateu recorde do tempo dos demais desafi antes. Afi rmou que fi cou muito feliz por parti cipar de um evento tão 
importante, como o Forn&Cer e de poder ser patrocinado pela empresa Mobil. 

Piloto da Stock Car atraiu fãs durante o Forn&Cer

ASPACER e SINCER reúnem Conselheiros 

No últi mo dia 17, foi realizada reunião do Conselho da ASPA-
CER e do SINCER, na sede enti dade, para apresentar o ce-

nário energéti co brasileiro para o curto prazo, através dos temas: 
energia elétrica e gás natural, com as presenças do Dr. Newton 
José Leme Duarte, Presidente Executi vo da Cogen – Associação 
da Indústria da Cogeração de Energia e João Carlos Mello, Diretor 
Presidente da Thymos Energia, e outros assuntos de interesse do 
setor. 

No últi mo dia 16, empresários ceramistas de todo o Brasil 
parti ciparam, na sede da ASPACER, da Reunião do Conselho 

Deliberati vo da ANFACER (Associação Nacional dos Fabricantes de 
Cerâmica para Revesti mento). As reuniões são realizadas a cada 
três meses, nos três maiores polo produtores de revesti mentos 
cerâmicos: sul, sudeste e nordeste. Após o encontro, os ceramis-
tas parti ciparam da inauguração do Forn&Cer e conheceram o pa-
vilhão de exposições do Encontro.

ANFACER promoveu Reunião do Conselho

A Cerâmica Formigres, localizada na Cidade de Santa Gertrudes, São Paulo, iniciou suas ati vidades em julho de 1996. Atualmente, 
conta com uma área de 900.000 mts, sendo 120.000 mts de área construída, empregando, mais de 550 colaboradores que primam 

pela superação da qualidade dia após dia. A capacidade de produção é de mais de cinco milhões de metros quadrados de pisos e reves-
ti mentos cerâmicos por mês. Oferecendo ao mercado nacional e internacional (Europa, América Central e América do Norte), produtos 
que sati sfaçam as expectati vas dos consumidores plenamente, contando, para isso, com muita dedicação e esforços dos colaboradores e 
parceiros comerciais, solidifi cando o objeti vo de melhorar conti nuamente os seus produtos e manter a empresa como uma das melhores 
do segmento cerâmico do Brasil. A ASPACER e o SINCER desejam sucesso e prosperidade à empresa.

Parabéns Cerâmica Formigres
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