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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

A ASPACER e o SINCER desejam prosperidade ao Grupo 
Cedasa que completará 26 anos, no dia 22 de outu-

bro. Investindo constantemente na tecnologia dos melhores 
equipamentos para a produção de pisos e revestimentos, 
observando as tendências mundiais e trazendo a inovação, 
beleza e sofisticação para todos os ambientes, a empresa 
se destaca no setor cerâmico de revestimentos.

Parabéns Grupo Cedasa 

No dia 17 de outubro de 1999, foi fundada a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento, a ASPACER. Localizada 
em Santa Gertrudes, atualmente a entidade representa 29 indústrias cerâmicas e 36 empresas da cadeia produtiva, 

responsável por 12 mil empregos diretos e 200 mil indiretos. “Construída ao longo desses 17 anos, a história da ASPACER é mar-
cada por feitos que a coloca hoje como uma entidade empresarial de altíssima representatividade, com presença nos mais 
importantes fóruns nacionais e internacionais, levando sua contribuição para a melhoria do ambiente de negócios do nosso 
país”, destaca Benjamin Ferreira Neto – presidente da ASPACER desde janeiro de 2015.

ASPACER completa 17 anos de história

A Mineração Jundu, empresa fornecedora de matéria-prima para o setor cerâmico de revestimento e a Icon Estampos 
e Moldes, especializada em estampos para cerâmica plana e telhas prensadas a seco, confirmaram presença na 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. Mais informações com Ana Paula – (19) 3545-9600.

Mineração Jundu e Icon Estampos e Moldes confirmam presença no Forn&Cer 
2017

Fundada em 17 de Outubro de 1999

No último dia 08, a empresa Filial do Grupo Sotreq, com sede em Sumaré-SP, realizou evento, em comemoração ao ani-
versário de 75 anos. A trajetória da Sotreq é marcada pelo empreendedorismo e pela convicção de que a busca pela 

excelência é o caminho para o crescimento. Hoje a marca está presente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste 
do Brasil, atuando nos mercados de Construção, Mineração, Energia e Petróleo & Marítimo, oferecendo soluções tecnológi-
cas e especializadas. Confira a cobertura completa do evento na próxima edição da Revista ASPACER.

Grupo Sotreq completa 75 anos

Há 52 anos no mercado, a Cerâmica Atlas é conheci-
da  como a indústria de pastilhas de porcelana e re-

vestimento cerâmico que atingiu o mais alto nível de quali-
dade, volume e grande variedade de formatos. Localizada 
em Tambaú-SP, a empresa se destaca no setor cerâmico 
de revestimentos. A ASPACER deseja prosperidade e suces-
so à cerâmica que comemorará mais um aniversário no dia 
20 de outubro.

Cerâmica Atlas comemora 52 anos

Nos dias 25 e 26 de outubro, a ASPACER será sede do evento nacional XIII Seminário de APL base mineral e X Encontro 
da RedeAPLmineral, que têm como foco o debate sobre a Mineração e Ordenamento Territorial Geomineiro para 

Sustentabilidade dos APL de Base Mineral. Mais informações e inscrições: www.aspacer.com.br/aplmineral

XIII Seminário de APL base mineral e X Encontro da RedeAPLmineral: participe! 

A ASPACER e o SINCER com o apoio de suas associadas e parceiros promoverão o “4º Concurso de Desenho Infantil” 
para escolha do cartão oficial das festividades de final de ano, com o tema “Meio Ambiente”. O 4º Concurso de 

Desenho Infantil visa promover, envolver, valorizar e inserir os filhos e filhas dos colaboradores das empresas associadas à 
ASPACER e ao SINCER no ambiente de trabalho dos pais. Três categorias participam: de 06 a 07 anos; de 08 a 09 anos e 
de 10 a 11 anos. As inscrições seguem até 04 de novembro e devem ser feitas no departamento de Recursos Humanos das 
empresas. Mais informações com Maria Fernanda: (19) 3545-9600.

4º Concurso de Desenho Infantil ASPACER/SINCER: inscrições seguem até 04 de 
novembro
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