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Alagoas quer indústrias cerâmicas de SP
ntegrantes da cadeia produtiva do setor cerâmico de revestimento paulista, estiveram em Alagoas nos dias 12 e 13 de abril,
cumprindo uma extensa agenda com o intuito de conhecer as especiﬁcidades do estado. A missão técnica foi sugerida
pelo governador de Alagoas, Renan Filho que em dezembro do ano passado esteve visitado algumas das empresas do setor no
polo cerâmico de Santa Gertrudes, prospectando novos investimentos. O grupo realizou encontro com o secretário de Estado
do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Helder Lima, onde foi discutida a viabilidade de áreas para a instalação de fábricas;
o fornecimento de gás e argila, matéria prima imprescindível para a produção de revestimentos cerâmicos. Foram feitas ainda
reuniões com a Algás (Gás de Alagoas S.A.), Banco do Nordeste, visita de campo à fábrica da Pointer – do Grupo Portobello e
ao Centro de Distribuição do Home Center Carajás, o mais importante do estado
e dos principais da região nordeste. Na avaliação do governador Renan Filho, o
segmento econômico da cerâmica é um norte para Alagoas. Ele enfatizou esta
importância do setor durante reunião ocorrida, no Palácio República dos Palmares, última parada da comitiva. A missão técnica contou com a participação
de Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais e governamentais da
ASPACER, José Octávio Paschoal – diretor do Centro Cerâmico do Brasil, Nena
Tanaka Ikeda – diretora da MCM Fornos, Heitor Ribeiro de Almeida – diretor da
Cerâmica Almeida, Eduardo Martim Lara Filho e Arnaldo Fernandes – Real Telhas.
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Visita da missão técnica à Cerâmica Pointer

Ganhador do Prêmio Nacional ASPACER
de Design está em Milão

Setor cerâmico participa de Workshop
em Brasília

atheus Henrique Lahr, representando o Grupo Cedasa, foi o ganhador da viagem para o Salão do Mobiliário de Milão, detentor da maior pontuação na 3ª edição
do Prêmio Nacional ASPACER de Design, evento realizado
pela ASPACER em agosto do ano passado. Conforme regulamento, todos os participantes, em 2015, além do Prêmio
em dinheiro, concorreram a uma viagem para o Salão Internacional do Móvel de Milão. Das quatro categorias concorrentes (Via-Seca, Porcelanato, Pastilhas e Peças Especiais
e Fornecedores) apenas um participante foi o grande premiado, aquele que acumulou o maior número de pontos.
Mateus foi a sortudo. A avaliação dos jurados somou 775,0
para o painel apresentado por ele. No dia 10 de abril, o proﬁssional, junto a uma comitiva, seguiu viagem para o Salão
Internacional do Móvel de Milão, grande evento do setor no
mundo, que acontece no moderno centro de exposições de
Rho em Milão e tem ramiﬁcações em toda a cidade. Conﬁra a cobertura completa da viagem na edição de maio da
Revista ASPACER.

o último dia 12 de abril, foi realizado o Workshop “Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental da Mineração
em Pequena Escala no Brasil” em Brasília, organizado pelo
Consórcio composto das empresas Projekt-Consult GmbH
de origem alemã, RCS Global de origem inglesa e pelo grupo de pesquisa NAP Mineração do Dep. de Engenharia de
Minas da USP. Rogers Rocha, engenheiro de materiais do
Grupo Rocha, participou do encontro representando o setor
cerâmico de revestimento. Os assuntos pautados falaram
basicamente da mineração, seu impacto econômico e social e ações para o seu pleno desenvolvimento. O Consórcio foi contratado pelo Ministério de Minas e Energia, com a
supervisão da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral e o Departamento de Desenvolvimento
Sustentável na Mineração e ﬁnanciado pelo BID Banco Mundial. O MME busca atualizar e estudar as Minerações em Pequena Escala (MPE) levando em conta que ela representa a
maior parcela das operações de mineração no Brasil, sendo
alvo de planejamento estratégico e ações estabelecidas no
PNM-2030. Mais informações conﬁra na edição de maio da
Revista ASPACER.
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Participe do Mérito Cerâmico
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o dia 6 de maio, ceramistas, empresários do setor cerâmico, cadeia produtiva e autoridades têm um encontro marcado
na sede da ASPACER e do SINCER, para mais uma edição do evento Mérito Cerâmico. Na oportunidade, proﬁssionais
do setor serão premiados e receberão um troféu por seu desempenho na função que atuam nas empresas. Informações para
adesão de mesas e convites, com Ana Paula, gerente comercial. Telefone: (19) 3545-1145. E-mail: anapaula@aspacer.com.br

System do Brasil e Grupo SRS conﬁrmam participação no Forn&Cer 2017
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ASPACER já deu início a comercialização da 9ª edição do Forn&Cer , Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâmicas, que será realizado de 20 a 22 de junho de 2017, em Santa Gertrudes. O objetivo é que as empresas participantes
se antecipem e reservem um lugar privilegiado no evento, que reúne empresas nacionais e internacionais fornecedoras de
máquinas, equipamentos e serviços para o setor cerâmico de revestimento. A System do Brasil, que apresenta tecnologia para
a impressão digital, sistema de prensagem sem molde GEA, soluções para a gestão do armazenamento, da logística e do ﬁm
de linha, conﬁrmou presença no evento. Outra empresa conﬁrmada: Grupo SRS, líder de mercado na produção dos sistemas
de decoração de revestimentos cerâmicos, através da serigraﬁa plana e rotativa.
Mais informações sobre o evento e reserva de espaços, com a gerente comercial
Ana Paula, através do telefone: (19) 3545-1145 ou email: anapaula@aspacer.com.br.
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