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Forn&Cer já deixou saudades!

A

10ª Edição do Encontro Internacional de Fornecedores
para Cerâmicas e Mineração – Forn&Cer 2019 chegou ao
fim ontem, 13 e já deixa saudade. Foram três dias intensos onde
organizadores, profissionais das mais diversas áreas estiveram
focados para o sucesso do evento. Ao todo, 2.550 visitantes estiveram na sede da ASPACER para conhecer as novidades do setor.

Asfalto foi tema no Forn&Cer

E

stradas vicinais em Santa Gertrudes estão entre as primeiras a receber asfalto através do programa Pró-vicinais. A
Aspacer deve contar com a presença do Governador João Doria
para o anúncio do investimento. A informação é do ex-deputado
estadual Aldo Demarchi que visitou o Forn&Cer acompanhado
de sua esposa Candinha. Demarchi foi recebido pelo Diretor de
Relações Institucionais e Governamentais da Aspacer, Luís Fernando Quilici.

Luís Fernando Quilici, Professor Anselmo Boschi e Aldo Demarchi

Fórum do Gás natural promovido pela Aspacer antecipa novas regras para o setor

O

Fórum Brasileiro do Gás Natural promovido pela Aspacer
no dia 11 de junho, conseguiu antecipar oficialmente o
anúncio das novas diretrizes do gás. O governo federal vai anunciar oficialmente até o dia 24 de junho próximo as novas regras
que darão nova flexibilidade na distribuição e comercialização
do produto. Bruno Eustáquio de Carvalho, secretário executivo
adjunto do Ministério de Minas e Energia e Symone Christine de
Araújo, diretora do departamento de gás natural do Ministério,
disseram que a expectativa é de que seja publicado pelo Conselho Nacional de Política Energética – CNPE.

Aspacer tem exercido seu papel como Associação, diz diretora

A

Associação Paulista de Cerâmicas de Revestimento – Aspacer foi elogiada por representantes do Ministério de Minas
e Energia pela defesa permanente por novas políticas para o gás
natural. Symone Christine de Araújo, diretora do departamento
de gás natural falou, durante o 3º Fórum, que a entidade tem
sido ator excepcional no desenvolvimento do gás natural, que

tem dado um grande apoio na formulação de políticas públicas.
“Ela tem exercido de uma forma muito competente e muito atuante no seu papel como Associação não só na legítima defesa
dos direitos daqueles que representam, mas sobretudo olhando
o mercado do gás como um todo e ajudando de grande maneira
a transformar o Brasil”.

Congresso mostra nova geração de empresários

O

8º Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento
mostrou que uma nova geração de empresários chega
para produzir outros diálogos e com ideias renovadoras. A constatação é de Fábio Melchiades, presidente do comitê do 8º Congresso, que conduziu algo inédito promovido durante o evento:
a organização de mesa redonda junto a jovens empresários do
setor. Mais de 100 pessoas estiveram no auditório montado especialmente no salão de eventos da Aspacer para receber os
participantes e convidados. Durante toda a manhã foram expostos 5 temas pelos palestrantes dentro da questão proposta pelos
organizadores: O futuro da indústria cerâmica brasileira.

Setor cerâmico tem menor impacto no efeito estufa

O

setor cerâmico é o que tem menor impacto nos efeitos
do gás estufa. A afirmação é de Jorge Soto, diretor de
desenvolvimento sustentável, da empresa Braskem, painelista
do 8º Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento. Ter
foco na sustentabilidade geram oportunidades às empresas que
buscam olhar para o lado positivo da política voltada às pessoas,
meio ambiente e economia. Por ser menos poluidor, Soto disse
que o setor cerâmico tem ao seu favor esta questão e pode desenvolver políticas ambientais como diferencial. O efeito estufa
tem como fontes principais o desmatamento e a fermentação
entérica (rebanho bovino entre outros), além de outras como o
transporte e processos de queima da madeira. “É possível o Brasil ser um País desenvolvedor do lado ambiental”, analisou Soto.

Congresso foi sucesso de público e de conteúdo

C

om a realização de palestras técnicas, que envolveram processos cerâmicos, mineração e sustentabilidade ao longo
dos dias de evento, o 8º Congresso da Indústria Cerâmica de
Revestimento, contou com a participação de 670 pessoas. No
encerramento do evento, ocorrido ontem, Almir Guilherme – diretor executivo da Aspacer agradeceu o empenho de todos os
envolvidos e se emocionou ao dizer que pela primeira vez, o
evento teve um público tão intenso e de diversos países. “Um
sonho que sempre buscamos ao realizar o Congresso”, definiu.
Fábio Melchiades – presidente do comitê do 8º Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento, também comemorou o ótimo

resultado do evento. “Tivemos dois dias muito produtivos. Sabemos a importância do Congresso, por isso ele ainda permanece e
se fortalece no calendário de eventos no setor”.
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