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Com a participação de autoridades, empresários, estudantes 
e imprensa, a 2ª mostra do 6º Prêmio Nacional ASPACER 

de Design foi inaugurada ontem, 31, no Centro Cultural Roberto 
Palmari em Rio Claro. Luís Fernando Quilici, diretor de relações 
institucionais e governamentais da ASPACER destacou em seu 
pronunciamento a importância do segmento cerâmico. “ Nossa 
região tem vocação para a atividade cerâmica devido a matéria-
-prima aliada a tecnologia das nossas empresas, tornando-se 
referência para o país e para o mundo. A ASPACER, representan-
do essa importante cadeia produtiva confi rma seu compromisso 
com toda a comunidade regional em ações e projetos que visem 
o desenvolvimento sustentável e criativo do setor”. Na ocasião 
se apresentou o Quinteto de Cordas formado por músicos da 

Inaugurada exposição do 6º Prêmio Nacional ASPACER de Design em Rio Claro

Na última terça-feira, 30, a ASPACER realizou em sua sede 
evento junto a MCI para ofi cializar a parceria para a reali-

zação do Forn&Cer 2019, feira internacional que acontecerá de 
11 a 13 de junho. “É com muito prazer que ofi cialmente divul-
gamos nossa parceria com a MCI Brasil, empresa que construiu 
uma sólida reputação ao longo de 30 anos, entre clientes corpo-
rativos e associações. Gostaríamos de confi rmar nosso compro-
misso com o setor que é o de promover soluções e alternativas 
de interesse das indústrias, bem como continuar oferecendo 
nossos serviços, apoio e oportunidades que agreguem valor ao 
nosso setor e, por consequência, à sociedade como um todo. 
Temos plena certeza que esse evento irá surpreender e trazer 

ASPACER e MCI ofi cializam parceria para  Forn&Cer 2019

resultados ainda muito positivos”, declarou na oportunidade 
Benjamin Ferreira Neto – presidente da ASPACER.

Foi inaugurado nesta terça-feira, 30, na sede da A Associa-
ção Paulista das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER), 

por meio de uma parceria com o Thymos Energia um complexo 
de placas fotovoltaicas em sua sede. Os 16 painéis instalados, 
junto com sua central geradora, darão a entidade autonomia 
energética, sendo que o excedente de energia gerada, caso 
houver, será injetado na rede da distribuidora, resultando cré-
ditos, que podem ser utilizados nos meses subsequentes para 
abater os custos fi xos de distribuição que são cobramos pela 
concessionária de energia. De acordo com Presidente da Thy-
mos Energia, João Carlos Vieira Mello, o futuro já se faz pre-
sente, quando o assunto é energia solar, por conta do potencial 
de abastecimento solar que existe no Brasil. “Nós temos uma 
parceria com ASPACER há cinco anos, onde buscamos otimizar 
a  energia da melhor forma possível para grandes fábricas, e 

ASPACER e Thymos inauguram painéis geradores de energia

A Messe Muenchen do Brasil está investindo fortemente 
para aumentar, ainda mais, a qualifi cação dos visitantes 

da 10ª edição da M&T Expo – Feira Internacional de Equipa-
mentos para Construção e Mineração, que ocorrerá entre os 
dias 26 e 29 de novembro, no São Paulo Expo. Além de novas 
atrações – Arenas de Conteúdo, Demonstração e Smart Cons-

Feira Internacional de Equipamentos para Construção e Mineração acontece neste 
mês em SP

dado o andamento dessa prática buscamos implantar um pro-
jeto piloto e fomos em frente com o objetivo de desmistifi car a 
energia solar e mostrar que ela é uma  solução energética que 
veio para fi car”, avaliou.

truction –, o evento contará com o Programa Top Buyers, uma 
iniciativa inédita que reunirá os principais compradores de equi-
pamentos, componentes e serviços nas áreas de construção e 
mineração. A M&T Expo 2018 é a maior feira de seu segmento 
na América Latina. Mais informações podem ser obtidas pelo 
site www.mtexpo.com.br.

Orquestra Sinfônica de Rio Claro. A exposição segue até o mês 
de janeiro de 2019.

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, determinou o re-
manejamento de R$ 4 bilhões, provenientes das áreas or-

çamentárias de Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana, para 
aplicação nos programas vinculados à área orçamentária de Ha-
bitação Popular. Este é um dos itens da Instrução Normativa 26, 

Habitação popular terá mais R$ 4 bilhões 
de 26 de outubro (DOU de 29/10/2018). Deste total, R$ 3,350 
bilhões, serão destinados à aplicação em operações de fi nancia-
mento cujos mutuários sejam pessoas físicas ou jurídicas do ramo 
da construção civil e que não gerem necessidade de concessão 
descontos (subsídios) nos fi nanciamentos a pessoas físicas.


