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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 ASPACER já deu início a comercialização da 9ª edição do Forn&Cer , Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâ-
micas, 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 MCM Fornos, empresa especializada em fornos 
industriais para cerâmica, atua com o mais elevado nível tecnológico, resultante da longa experiência de atuação no Brasil e 
exterior. Para 2017, ampliou sua participação no evento: o espaço de exposição que antes era de 75m², será de 100m². 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.

MCM Fornos confi rma presença no Forn&Cer e aumenta sua participação na feira

No dia 6 de maio, ceramistas, empresários do setor cerâ-
mico, cadeia produtiva e autoridades têm um encon-

tro marcado na sede da ASPACER e 
do SINCER, para mais uma edição do 
evento Mérito Cerâmico. Na oportu-
nidade, profi ssionais 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: ana-
paula@aspacer.com.br

Participe do Mérito Cerâmico

Tel.: (19) 3545-1145
www.aspacer.com.br/coopaspacer

Evento marcado por diversos ritmos musicais de boa 
qualidade, o Mérito Cerâmico é aguardado por profi s-

sionais do setor.  Este ano, a ASPACER recebe o cantor serta-
nejo Tom Baratella. Após oito anos de carreira com a dupla 
Tom e Arnaldo, Tom Baratella, além de cantor e compositor 
de outros grandes sucessos, teve seu primeiro CD acústico 
gravado na cidade de Ribeirão Preto. O jovem cantor serta-
nejo tem como sua marca registrada o carisma e esponta-
neidade. Seu show envolvente possui um público de várias 
faixas etárias e traz animação e descontração, motivo pelo 
qual sempre acaba voltando aos lugares por onde já pas-
sou. Com média de 150 shows no ano, por todo Brasil, o can-
tor e compositor se destaca por levar sempre um diferencial 
a cada atração. Mais informações: www.tombaratella.com.
br.

Tom Baratella será atração no Mérito 
Cerâmico 

Cerâmicas e empresas da cadeia produtiva do setor cerâmico de revestimento já confi rmaram presença na maior pre-
miação do setor cerâmico paulista. São elas: Argisolo, Grupo Cedasa, Cerâmica Alfagrês, Cerâmica Almeida, Cerâmica 

Cecafi , Cerâmica Cristofoletti, Cerâmica Porto Ferreira, Cerâmica Ceral, Cerâmica Villagres, Colorminas, Colorobbia, Cerâ-
mica Delta, Grupo Embramaco, Cerâmica Incopisos, Grupo Fragnani, Imerys, Lamberti, Cerâmica Lef, MCM Fornos, Enaplic, 
Grupo Rocha, Calcário Diamante, Smalticeram, SRS do Brasil, System Brasil e Viva Cerâmica. Empresas que patrocinam o Mérito 
Cerâmico 2016: Esmaltec, Serasa e Unimed. Participe e destaque a marca de sua empresa. Mais informações: (19) 3545-1145.

Empresas que já confi rmaram presença no Mérito Cerâmico 

O consumo de gás no Brasil em fevereiro alcançou 67, 1 milhões de metros cúbicos diários, com queda de 18% em relação 
a igual período do ano passado, de acordo com dados antecipados pelo Valor e que serão divulgados esta semana 

pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Natural Canalizado (Abegás). Na comparação com janeiro des-
te ano, o consumo do energético no país recuou 1,3%. Fonte: Jornal Valor Econômico.

Consumo de gás natural cai 18% em fevereiro

As diretorias da ASPACER e do SINCER informam que em razão do feriado nacional de Tiradentes, não haverá expediente 
nas entidades na próxima quinta-feira, 21 e sexta-feira, 22, retomando os trabalhos normalmente na segunda-feira, 25, 

a partir das 08h.

Feriado de Tiradentes


