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No dia 04 de maio, o setor cerâmico de revestimento tem 
um encontro marcado na sede da ASPACER no evento Mé-

rito Cerâmico, que celebra o Dia do Ceramista (28 de maio), pre-
miando e homenageando os funcionários das cerâmicas, aqueles 
que mais se destacaram nas diversas áreas de atuação em 2018. 
Durante o jantar, serão sorteados aos homenageados aparelhos 

Faltam 16 dias para o evento Mérito Cerâmico 

Entre 09 a 12 de abril, aconteceu mais uma edição da Co-
verings, dessa vez no Orange County Convention Center, 

em Orlando, nos EUA. Empresas cerâmicas de todo país parti-
ciparam. Destaque para a presença de: Benjamin Ferreira Neto 
– vice-presidente da ANFACER, Valmir Carnevali – presidente da 
ASPACER, Paulo Benetton – presidente do SINDICERAM, Mau-
rício Borges – diretor executivo da ANFACER e Luís Fernando 
Quilici – diretor de relações institucionais e governamentais da 
ASPACER. Na oportunidade as entidades fi rmaram acordo para 
promover ações integradas visando o desenvolvimento da indús-
tria brasileira de cerâmica de revestimento.

Levando o nome do Brasil lá fora

OSENAI Rio Claro promove cursos de formação inicial e 
continuada, com oferecimento de até 100% de bolsa 

de estudos. Inscrições vão até 27 de abril. Informações: (19) 
3522-4950.

SENAI Rio Claro oferece curso técnico 
para o setor. Inscrições seguem até a 
próxima semana

de TV e uma motocicleta. Todos os participantes terão ainda a 
chance de ganhar uma viagem, também através de sorteio. A 
Banda Viva Noite, conhecida por suas apresentações no antigo 
Programa Pânico na TV, será a grande atração do evento. Em-
presas do setor interessadas em participar com a compra de con-
vites, favor entrar em contato com Ana Paula: (19) 3545-9600.

Devido ao feriado de Paixão de Cristo, a diretoria da AS-
PACER informa que não haverá expediente no dia 19 de 

Expediente - Feriado
abril (sexta-feira), retornando os trabalhos normalmente às 08h 
do dia 22 de abril (segunda-feira).

A 10ª edição do Forn&Cer – Encontro Internacional de For-
necedores, Cerâmica e Mineração acontecerá de 11 a 13 

de junho, na sede da ASPACER, e contará com uma nova pagi-
nação. O objetivo é oferecer um maior envolvimento técnico e 
de negócios entre os profi ssionais e empresas do setor. Confi ra 
quem já confi rmou presença no evento: Metco, Breton Com-
pany, Joyson, LB Technology, Surfaces, System Brasil, Prefeitura 

10ª edição do Forn&Cer acontecerá em junho. Confi ra as empresas que 
participarão do evento

de Cordeirópolis, WM Comercial, SRS, Cardall, World Services, 
Imerys, Siti B&T, Mapel, SEW, Delta Energia, West Brasil, Sotreq, 
Xiamen Intop, Zibo Dagong, Guangdong Zhongyao Kiln, Brasif, 
Icon e CRM Soluções. Empresas interessadas em participar como 
expositoras, favor contatar Guilherme Becker – (11) 3515-8703 
(11) 9 7371-6635 ou 11 9 7077 6633. Mais informações: www.
fornecer2019.com.br


