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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

O Grupo SRS realizará nos dia 25 a 29 de julho nas de-
pendências da unidade Rio Claro, o 1º Meeting  De-

sigual “textura e efeito”. O evento demonstrará painéis e 
peças de produtos acabados, seguindo o design contem-
porâneo do mercado. Simultaneamente, apresentará a 
maior amostra regional de chapas naturais de Mármores e 
Granitos importados da Espanha e Itália. Será oferecido aos 
clientes, a possibilidade de compra das chapas ou somen-
te a digitalização (extração da textura) em alta definição. 
Mais informações: (19) 3522-7399.

Grupo SRS realizará evento para o setor

A Imerys Ceramics é fornecedor líder mundial de mobília refratária para fornos e soluções minerais para industrias cerâmi-
cas. Focada na pesquisa e desenvolvimento, seu trabalho é voltado para maximizar as propriedades dos minerais indús-

triais, como: argila, caulim, chamote, feldspato, mica, talco, entre outros. A Imerys Ceramics está presente na Europa, Oriente 
Médio, Ásia e Américas, acompanhando os clientes para alcançar com êxito as suas estratégias de desenvolvimento. A empre-
sa fechou contrato de participação e será patrocinadora do Forn&Cer – Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâmicas 
em 2017. Mais informações sobre o evento com Ana Paula: (19) 3545-9600 ou anapaula@aspacer.com.br 

Imerys Ceramics fecha contrato e patrocínio para o Forn&Cer 2017

No dia 26 de julho, a System Brasil realizará um evento 
em Rio Claro para a descoberta dos mais inovadores 

processos para a indústria cerâmica. Empresas do setor de 
colorifícios, parceiros da System compartilharão o Know-how 
para atualizações sobre cinco novas tecnologias dedicadas 
a toda cadeia produtiva e sobre as infinitas soluções relacio-
nadas ao mundo da decoração digital. Empresas palestran-
tes: Welko, BMR, Poppi Clementino e LB Officine Meccaniche. 
Colorifícios: Esmalglass, Torrecid, Colorobbia, Ferro, Metco, 
Smaltceram, Esmaltec e Fritta/Colorminas. Informações: (19) 
2111-2000.

System Brasil promoverá evento na 
próxima semana

A ASPACER apresenta o 5º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos nos dias 1º e 2 de agosto, na sede da 
Associação, em Santa Gertrudes. O evento conta com atividades que envolvem palestras, painéis e debates, voltados 

para a troca de experiências entre os participantes. Aproveite esse momento para ser mais criativo. Faça a diferença! Público 
Alvo: Designers – Desenvolvedores de produtos – Marketing - Comercial e SAC. Evento Gratuito! Participe. Programação e ins-
crições: www.aspacer.com.br/participe/cursos-e-palestras

5º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos. Inscreva-se agora!

Na última terça-feira, 19, o presidente da CETESB, Otávio 
Okano recebeu a direção da ASPACER para uma reunião 

na sede da autarquia. O encontro foi agendado pelo Deputa-
do Estadual Aldo Demarchi, que também participou do encon-
tro. Um dos temas abordados foi a necessidade do apoio insti-
tucional da entidade à proposta de asfaltamento de trechos 
de estradas vicinais nas cidades de Rio Claro e Santa Gertrudes. 
Segundo estudos realizados pela pesquisadora da UNESP, Profa. 
Dra. Meyre Oliveira, grande parte do material particulado emi-
tido na região é proveniente do transporte de carga existente 
em trechos de estradas vicinais não asfaltadas. O apoio da CE-
TESB no trabalho de convencimento do governo estadual so-
bre a necessidade do asfaltamento das vicinais é fundamental, 
para que seja possível a realização das obras e consequente-
mente a diminuição da propagação do material particulado e 
a melhora da qualidade do ar para toda a população regional.

Presidente da CETESB recebe ASPACER

01 e 02 | agosto | 2016

Comodidade, segurança e rentabilidade. A CoopASPACER oferece as melhores taxas de aplicação em RDC (Recibo 
de Depósito Cooperativo). Escolha a melhor opção para o seu perfil e confira a tabela no site: www.aspacer.com.br/

coopaspacer. Dúvidas e mais informações: (19) 3545-9609.

CoopASPACER oferece as melhores taxas em financiamento RDC

Almir Guilherme – Diretor Executivo da ASPACER e do SINCER, Heitor Ribeiro de Almeida Neto – 
Presidente do Conselho Administrativo da ANFACER, Maria Cristina Poli – Gerente da Divisão de 
Avaliação do Ar, Ruído e Vibração da CETESB-SP, Otávio Okano – Presidente da CETESB-SP, Aldo 
Demarchi – Deputado Estadual, Benjamin Ferreira Neto – Presidente da ASPACER e do SINCER, 
Luís Fernando Quilici – Diretor de Relações Institucionais e Governamentais da ASPACER e do 
SINCER e Maria da Penha O. de Alencar – Gerente do Departamento de Gestão Ambiental II da 
CETESB – SP


