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Homenagem ao Dia do Ceramista é veiculada na TV

O

s comerciais de 15 segundos, que homenageiam à categoria, começam a ser veiculados na EPTV Regional de São
Carlos e Campinas a partir deste sábado, dia 25. A aparição de
estreia será no intervalo do programa Mais Caminhos e outros
três serão mostrados durante o Terra da Gente, Sessão Comédia
e Caldeirão do Huck. No domingo vai ser a vez do Pequenas
Empresas & Grandes Negócios e Show de domingo. Na segunda,

apenas para praça de São Carlos, 9 inserções durante todo o dia
e terça, outras 8 inserções vão compor a grade de programação
da Globo Regional São Carlos e Campinas.
No próximo dia 28 de maio será comemorado o Dia do Ceramista. Por força de Lei nº 2805 de 1981, a data oficial foi instituída no calendário paulista como Dia do Ceramista no Estado de
São Paulo. Antecipadamente desejamos Feliz Dia dos Ceramistas.

10ª edição do Forn&Cer acontece de 11 a 13 de junho

E

stão a todo vapor os preparativos para a realização da 10ª
edição do Forn&Cer, que acontece de 11 a 13 de junho
próximo na sede da ASPACER. Agenda obrigatória a todos os
envolvidos com a produção cerâmica e quem gosta de conhecer
um pouco deste segmento produtivo, a feira é uma oportunidade

de ver de perto novas tecnologias, fazer negócios, estar entre
pessoas do mesmo segmento.
Reserve um ou dois dias para visitar o Forn&Cer na ASPACER
em Santa Gertrudes, negócios, oportunidades e amizade em um
só lugar. Mais informações: www.fornecer2019.com.br

Já baixou o App do Forn&Cer?

I

nformação, praticidade e agilidade são tendências que estão moldando nossa vida e é o que todo mundo quer quando pensamos em modernidade e vida online. Pensando nisso,
a ASPACER disponibiliza para download o aplicativo oficial do
Forn&Cer 2019. Já disponível para as plataformas Android e iOS

nas suas respectivas stories. Com ele é possível ainda fazer o
credenciamento online. Tudo muito fácil, rápido, na palma de
sua mão.
Não se esqueça de digitar no campo de busca Forn&Cer, grafia com o “&” comercial.

3º Fórum Brasileiro do Gás Natural

O

Diretor de Relações Institucionais e Governamentais da
ASPACER e CEO do Fórum Brasileiro do Gás Natural, Luís
Fernando Quilici, chama a atenção para o 3º Fórum que será

realizado dia 11 de junho na sede da ASPACER. Inscrições, mais
informações sobre as temáticas do evento podem ser obtidas
pelo site: www.aspacer.com.br/forumgasnatural.

Novas regras para o setor de gás natural

O

Governo Federal deve anunciar no próximo mês novas
medidas para o mercado do gás natural. Tirar da Petrobras a capacidade ociosa dos gasodutos é uma das propostas.
O transporte e distribuição do produto nas mãos de uma única
distribuidora não permitem a competição, que segundo o Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade,

Carlos Alexandre da Costa, torna o gás brasileiro um dos mais
caros do mundo.
O gás representa hoje 12% da matriz energética nacional. A
ASPACER tem fomentado a discussão entre as associações que
integram o Comitê Técnico Pró-desenvolvimento do setor junto
ao Governo Federal.

ASPACER realiza o 8º Congresso da Indústria de Cerâmica de Revestimento.
Participe!

O

portunidade ímpar para aprimoramento e crescimento profissional, o Congresso da Indústria Cerâmica de
Revestimento (CICR), evento realizado bienalmente pela Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER)
e esse ano com o apoio do CRC (Centro de Revestimentos
Cerâmicos), e sua oitava edição será realizado dias 12 e 13 de
junho na sede da ASPACER. O evento é um importante fórum
de discussão voltado para o aprimoramento e a atualização

técnica dos profissionais que atuam na cadeia de produtiva do
setor de revestimentos cerâmicos. Está previsto na programação, a realização de uma mesa redonda intitulada “O futuro
da indústria cerâmica brasileira”, com a participação de cinco
empresários do setor cerâmico, que estão diretamente envolvidos na sucessão empresarial que está em curso em muitas
empresas do polo cerâmico de Santa Gertrudes atualmente.
Confira a programação: www.aspacer.com.br/congresso

Estrutura do Forn&Cer começa a ser montada

F

oi iniciada hoje (24) a montagem dos estandes para o 10º
Encontro Internacional de Fornecedores para Cerâmica e
Mineração – Forn&cer 2019, no pátio de exposição da ASPACER
em Santa Gertrudes.
Durante todo o dia, homens e máquinas trabalham a todo vapor na descarga das estruturas metálicas que vão abrigar os

estandes dos expositores.
Ontem (23), caminhões pipa e operários fizeram a limpeza de
todo o local. A previsão é que os trabalhos prossigam até bem
próximo ao início do evento, que acontece de 11 a 13, quando os
expositores iniciam a preparação de um dos maiores encontros
do setor em todo País.
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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