
-

-

Sexta-feira, 17 de Junho de 2016                     nº224

Te
xt

o:
 T

ha
is

 F
ió

ri
o 

| 
A

rt
e:

 E
du

ar
do

 V
ia

na

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

A certificação do CCB – Centro Cerâmico do Brasil, vale para as linhas cujos formatos são 5 x 15 cm, 10 x 10 cm, 10 x 20 
cm, 15 x 15 cm e 20 x 20 cm. “Esse Certificado é uma grande conquista para a Cerâmica Strufaldi. Toda a equipe está 

muito feliz, pois é o reconhecimento do nosso trabalho e mostra que os nossos produtos são de qualidade comprovada”, 
comemora Anderson Lisboa, gerente de marketing da Cerâmica Strufaldi. Segundo o profissional, toda a equipe da empresa 
está motivada e continuará sempre trabalhando para ir além das expectativas de seus clientes. Vale lembrar que todos os 
revestimentos cerâmicos da Strufaldi, independente de sua cor, atendem a todos os quesitos exigidos pela norma NBR 13818 – 
ISO 13006. Além disso, são classificados no grupo BIIa de absorção (semi gres) e podem ser especificados em piscinas, saunas, 
ambientes internos e externos de residências e fachadas de prédios comerciais, residênciais e industriais. A empresa também 
possui um rigoroso controle interno para atestar a qualidade de seus produtos e se preocupa com a sustentabilidade, com o 
bem-estar de seus funcionários e com as normas de segurança e saúde no trabalho.

Produtos da Cerâmica Strufaldi recebem Certificado do CCB 

A ASPACER, através do diretor de relações institucionais e governamentais, Luís Fernando Quilici, participou no último dia 
16, em Brasília, do seminário Gás Natural: Desafios e Oportunidades para o Brasil, promovido pela Confederação Na-

cional da Indústria (CNI), a Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres 
(Abrace) e a Embaixada do Reino Unido. O objetivo do seminário foi analisar as recentes alterações no cenário nacional e 
internacional do gás natural e discutir as mudanças necessárias para a criação de um ambiente de confiança que atraia 
novos investimentos e aumente a competitividade em toda a cadeia do gás natural. No evento, foram lançados dois estudos 
elaborados pela CNI e Abrace e financiado pela Embaixada do Reino Unido: “Gás natural Liquefeito - Cenários globais e opor-
tunidades para a indústria brasileira” e “Reestruturação do setor de gás natural: uma agenda regulatória”.

Seminário Gás Natural: Desafios e Oportunidades para o Brasil

O Grupo SRS estará realizando nos dia 25 a 29 de Julho nas dependências da unidade Rio Claro, o 1º Meeting  Desigual 
“textura e efeito”. O evento apresentará painéis e peças de produtos acabados seguindo o design contemporâneo do 

mercado. Simultaneamente, estaremos apresentando a maior amostra regional de chapas naturais de Mármores e Granitos 
importados da Espanha e Itália. Oferecemos aos clientes a possibilidade de compra das chapas ou somente a digitalização 
(extração da textura) em alta definição.

Grupo SRS realizará evento para o setor

O Índice de Confiança do Empresário Industrial, da CNI, aumentou pelo segundo mês consecutivo em junho, para 45,7 
pontos, o nível mais alto desde novembro de 2014. Ainda assim, permanece abaixo dos 50 pontos, o que significa falta 

de confiança, embora menos intensa. Fonte: Valor Econômico.

Confiança da indústria esboça reação

A ASPACER em parceria com o Centro Cerâmico do Brasil realiza o Prêmio Nacional ASPACER de Design e conta com a 
participação de empresas de todo o país. Desde sua criação, o principal objetivo do prêmio é descobrir e estimular os 

novos talentos da área de criação das indústrias cerâmicas e incentivar a inovação de produtos, valorizando o trabalho de-
senvolvido por esses profissionais. Os participantes são necessariamente, funcionários responsáveis pelos setores de criação e 
desenvolvimento de produtos de indústrias cerâmicas e fornecedores. Empresas de todo país podem participar. As inscrições 
seguem até 04 de julho. Empresas que já se inscreveram no Prêmio: Cerâmica Ceusa (Porcelanato), Vidrados BS (Fornecedor), 
Cerâmica Cristofoletti (Via Seca, Porcelanato, Pastilhas e Peças Especiais), Cerâmica Eliane (Porcelanato e Pastilhas e Peças 
Especiais), Cerâmica Almeida (Via Seca), Cerâmica Elizabeth Sul (Porcelanato), Smalticeram (Fornecedor), Cerâmica Jatobá 
(Pastilhas e Peças Especiais), Cerâmica Incopisos (Via Seca), Massima Revestimentos Cerâmicos (Porcelanato e Pastilhas e 
Peças Especiais) e Cerâmica Ceusa (Pastilhas e Peças Especiais).

Inscrições para o Prêmio Nacional ASPACER de Design seguem até 04 de julho

Inscrições 
para o 

Prêmio Nacional ASPACER de Design 
seguem até 04/07


