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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

No próximo dia 17, a partir das 8h30, será realizado “Encontro Itinerante de Negócios”, promovido pelo Ciesp em parceria 
com a Prefeitura de Cordeirópolis – SP. O evento é gratuito e acontecerá no Salão Social Maria de Lourdes Arrais, locali-

zado na Praça Jamil Abraão Saad. O objetivo é ampliar a oportunidade de negócios das empresas. O Encontro é extensivo a 
todos os empresários da região. Mais informações: ciesp@ciesplimeira.org.br ou (19) 3441-2110.

Ciesp promove evento em Cordeirópolis - SP

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 
com Ana Paula, gerente comercial. 
Telefone: (19) 3545-1145. E-mail: ana-
paula@aspacer.com.br.

Mérito Cerâmico – faltam 7 dias

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

Cerâmicas e empresas da cadeia produtiva do setor 
cerâmico de revestimento que confi rmaram presen-

ça na maior premiação do setor cerâmico paulista: Argisolo, 
Cerâmica Alfagrês, Cerâmica Almeida, Cerâmica Cecafi , 
Cerâmica Ceral, Cerâmica Cristofoletti, Cerâmica Delta, 
Cerâmica Incopisos, Cerâmica Lef, Cerâmica Porto Ferreira, 
Cerâmica Villagres, Colorminas, Colorobbia, CRM, Enaplic, 
Grupo Cedasa, Grupo Embramaco, Grupo Fragnani, Gru-
po Rocha, Icon, Imerys, Lamberti, MCM Fornos, PG Química, 
Calcário Diamante/Santa Amábile, Smalticeram, SRS, System 
do Brasil, Terra Nobre e Viva Cerâmica. Empresas que patro-
cinam o Mérito Cerâmico 2016: Esmaltec, Serasa Experian e 
Unimed Rio Claro.

Profi ssionais e empresários do setor 
prontos para o Mérito Cerâmico 2016

Para oferecer mais qualidade aos seus associados, sócios colaboradores e clientes, a ASPACER modifi cou seu sistema de 
linhas telefônicas, de analógica para digital. O novo número de telefone da sede da Associação é (19) 3545-9600. Por 

tempo indeterminado, as ligações realizadas para o (19) 3545-1145 serão completadas normalmente, porém com uma mensa-
gem informando sobre a mudança para o novo número.

ASPACER tem novo número de telefone - (19) 3545-9600

A indústria de Cerâmica para revestimentos no Brasil surgiu a partir de antigas fábricas de tijolos, blocos e telhas de cerâmica 
vermelha, que no início do século 20 começaram a produzir ladrilhos, mais tarde, azulejos e pastilhas cerâmicas e de vidros. Foi 
no início dos anos 70 que a produção atingiu uma demanda continuada, fazendo com que a indústria cerâmica ampliasse 
signifi cativamente a sua produção, com o surgimento de novas empresas, gerando mais vagas de trabalho. Atualmente, o Es-
tado de São Paulo tem um papel de destaque na produção nacional de revestimentos cerâmicos, representando hoje 70% da 
produção nacional, com algo em torno de 600 milhões de m²/ano produzidos. Com isso cerca de 85% da produção de todo 
o Estado está localizada no Polo de Santa Gertrudes, formado pelo municípios de Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, 
Iracemápolis, Limeira, Piracicaba e Ipeúna, gerando 9.500 empregos diretos e outros 200 mil indiretos em todo o país ao longo 
da sua cadeia produtiva.

Cerâmicas geram 9,5 mil empregos diretos na região

O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é comemorado em 1º de maio em diversos países do mundo. A ASPACER e o 
SINCER parabenizam seus associados, sócio colaboradores e parceiros, enaltecendo todos os profi ssionais que colabo-

ram para o crescimento do setor cerâmico de revestimento paulista.

Parabéns aos trabalhadores do setor


