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Colorobbia Brasil confirma participação e patrocínio na próxima edição do
Forn&Cer

A

Colorobbia Brasil está presente no país desde 1977, um colorifício do Gruppo Colorobbia que é um dos principais grupos
industriais italiano, protagonista mundial da cerâmica há quase um século. A empresa formalizou sua participação na
9ª edição do Forn&Cer, que acontecerá de 20 a 22 de junho de 2017 na sede da ASPACER, assim como será patrocinadora
oficial do evento. Mais informações sobre o Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâmicas: (19) 3545-9600. Falar com
Ana Paula.

ASPACER e Empresas associadas participam do BCTE

A

cidade de Santigo, no Chile, sediou a 5ª edição do BCTE - Brazil Ceramic Tiles Experience entre os dias 27 e 30 de outubro.
O evento foi totalmente focado em negócios entre fabricantes brasileiros e os importadores de revestimentos cerâmicos
de diferentes mercados. A edição de 2016 do BCTE registrou recorde de participantes com 27 empresas do setor cerâmico nacional, juntamente com 56 empresários da América do Norte (México), América Central, Caribe e América do Sul. As empresas
associadas à ASPACER, que estiveram presentes no evento foram: Alfagres, TH Buschinelli, Cerâmica Almeida, Carmelo Fior,
Cristofoletti, Delta, Grupo Embramaco, Gail, Incefra, Karina Pisos, LEF, Porto Ferreira, Savane, Vidro Real e Villagres.

Temer anuncia ‘Cartão Reforma’

O

presidente da República, Michel Temer, anunciou que será criada uma linha de financiamento de cerca de R$ 5.000,00
para realização de reformas de casas. Segundo ele, isso será possível através da criação do “Cartão Reforma”. “Nós vamos imaginar que o sujeito, na sua propriedade, vai querer aumentar um quarto, cimentar a casa, ampliar o banheiro. E para
isso terá esse recurso”. Temer não especificou as condições para o financiamento nem de onde sairão os recursos. Declarou
apenas que o objetivo é estimular a construção civil.

Confraternização 2016 apresenta o cantor sertanejo Daniel

A

organização inova a cada ano. No dia 02 de dezembro, a sede da ASPACER e do SINCER, será transformada com uma
decoração requintada, proporcionando um clima descontraído entre os convidados, para receber o cantor sertanejo
Daniel. Com repertório diversificado que faz um passeio por sua trajetória na música, o show de Daniel traz nova sonoridade
para seu espetáculo. Reserve sua mesa: (19) 3545-9600, com Ana Paula.

4º Concurso de Desenho Infantil ASPACER/SINCER: júri especializado fará a escolha
dos ganhadores no próximo dia 11

A

ASPACER e o SINCER com o apoio de suas associadas e parceiros promoverão o “4º Concurso de Desenho Infantil” para
escolha o cartão oficial das festividades de final de ano, com o tema “Meio Ambiente”, que 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. O julgamento dos desenhos será feito
por um grupo de profissionais especialistas e será realizado no próximo dia 11, a partir das 10h, na sede da ASPACER.

Acompanhe a ASPACER no G1

A

ASPACER está no G1 - São Carlos, site oficial da Rede Globo, com todas as curiosidades e informações sobre o Polo
Cerâmico de Revestimento Paulista e as principais informações sobre a Associação que representa o Maior Polo
Cerâmico das Américas.
Acesse e compartilhe: http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/especial-publicitario/aspacer/ceramica-de-revestimento/

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

