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ASPACER em pauta na imprensa da região

N

a última semana, a ASPACER e o setor cerâmico de
revestimento estiveram em pauta em órgãos da imprensa da região. Luís Fernando Quilici, diretor de relações
institucionais e governamentais da ASPACER, esteve no Telejornal Jornal Rio Claro Notícias TV Claret, no dia 15, concedendo entrevista ao jornalista Paulo Lima. Também no dia
18, Quilici participou do programa do jornalista Jorge Neves,
na Rádio Cultura AM, falando sobre as perspectivas para o
setor cerâmico esse ano.

Luís Fernando Quilici concedeu entrevista a TV Claret e a Rádio Cultura AM

Projeto Férias na ASPACER acontecerá na próxima semana

A

ASPACER em parceria com o SESI Rio Claro, realizará
na próxima semana, de 22/01 a 26/01 das 13h às 17h,
o Projeto Férias na ASPACER “Pense Verde, Salve o Planeta”.
Esta atividade será voltada para os ﬁlhos dos funcionários das
cerâmicas associadas com idade de 05 a 12 anos. Uma ação

inovadora de Responsabilidade Social, que irá abordar de forma lúdica e diferenciada a consciência ambiental, através de
Cinema, Artesanato, Oﬁcinas, Meio Ambiente, Recreação e Esportes.
Informações com Maria Fernanda: (19) 3545-9600.

ASPACER comemora a participação das empresas no Projeto Férias ASPACER

R

ealizado pela primeira vez, o Projeto Férias recebeu 100
inscrições de ﬁlhos dos funcionários do setor cerâmico de
revestimento e a ASPACER se prepara para receber as crianças
em sua sede. Empresas participantes: Cerâmica Almeida, Art Te-

las, Cerâmica Carmelo Fior, Grupo Cedasa, Grupo Cristofoletti,
Delta Cerâmica, Grupo Embramaco, Cerâmica Formigres, Geoinform, Grupo Rocha, Grupo Fragnani, Grupo Incopisos, Smalticeram, System Brasil, Urnas Bignotto e Cerâmica Villagres.

Setor cerâmico perde grandes empresários

A

SPACER e o SINCER lamentam o falecimento ocorrido no
último dia 17 de Amadeu Paraluppi Neto, 96 anos, fundador da Cerâmica São Joaquim em Santa Gertrudes, genitor do Sr.
José Luiz Paraluppi, proprietário da Cerâmica Formigres, que deixou ﬁlhos e netos. No mesmo dia 17, mais uma perda importante
para o setor. O empresário industrial italiano Vittoriano Bitossi,
de 94 anos, fundador das empresas do grupo Colorobbia, empresa sócia colaboradora da ASPACER faleceu na Itália. Bitossi
foi um exemplo de gestão nas indústrias do grupo. Deixa o ﬁlho
Marco, a ﬁlha Cinzia e netos.
Amadeu Paraluppi Neto

Vittoriano Bitossi

Ganhadores de Concurso de Desenho Infantil visitam as dependências do
Hospital Santa Filomena

O

ano já começou cheio de atividades para o Grupo de
Saúde Santa Filomena. Dia 7 de janeiro, recebeu pela
manhã uma galerinha muito especial e talentosa para conhecer
como funciona um hospital, o que acontece lá dentro, quem são
os proﬁssionais que atuam, como os trabalhos são realizados,
infraestrutura, incluindo UTI e Centro Cirúrgico. Quem teve a
oportunidade de participar dessa experiência única foram os ganhadores do Concurso de Desenho Infantil da ASPACER, edição
2017. O Santa Filomena, parceiro da Associação em todas as
suas iniciativas, abraçou a ideia de levar para suas instalações
os vencedores e o resultado foi surpreendente. A visita reﬂete
a ﬁlosoﬁa do grupo, aﬁnal Santa Filomena é isso: tecnologia de
ponta, transparência em seus recursos e humanização!
Fonte: Assessoria de Imprensa Grupo Santa Filomena

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