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A Venzo Corretora de Seguros é a mais nova integrante do 
quadro associativo da Associação Paulista das Cerâmicas 

de Revestimento – Aspacer. 
A associação conta agora com 47 empresas em seu portfólio, 

integrando-as ao universo ceramista do polo de Santa Gertrudes, 
um dos maiores do mundo.

Venzo Corretora de Seguros integra novo quadro de sócios da Aspacer

A Esmaltec confirmou patrocínio para o 7º Prêmio Nacional 
Aspacer de Design e 8º Fórum de Design para Revesti-

mentos Cerâmicos, eventos de destaque no Brasil, considerados 
grandes vitrines para o setor. 

A empresa foi fundada em 1993 e tem por objetivo atender aos 
fabricantes cerâmicos. De origem nacional, a Esmaltec já ocupou 
o posto de maior colorifício da América do Sul, um mercado con-

Esmaltec confirma patrocínio para eventos de Design

A criação de Comitê interministerial para coordenar a imple-
mentação de uma série de medidas visando a abertura 

do mercado do gás natural, promovida no último dia 23, pelo 
presidente Jair Bolsonaro, avança para o fim do monopólio da 
Petrobrás no mercado. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Bol-
sonaro assinou decreto que institui o Comitê de Monitoramento 
da Abertura do Mercado de Gás Natural (CMGN), com o objeti-
vo de estimular a competição no setor “Também é o primeiro 
passo para que efetivamente tenhamos o mercado livre. Essa 
questão para nós é importantíssima, precisamos ter a figura do 
consumidor livre. Nós defendemos ações que estão relacionadas 
à abertura do mercado, maior concorrência do setor. Para que 
isso realmente aconteça precisamos ter novos ofertantes de gás. 

Aspacer apoia iniciativa do governo federal que abre o mercado de gás natural

O cantor e compositor Alexandre Pires gravou vídeo em que 
convida toda a região para o imperdível “Baile do Nêgo 

Véio”, que acontece dia 29 de novembro, a partir das 20h30, na 
sede da Associação Paulista de Revestimento – Aspacer, em San-
ta Gertrudes. Lembrando que os convites estão sendo comercia-
lizados com Ana Paula, pelo telefone (19) 3545-9600. O “Baile 
do Nêgo Véio”, carrega em seu nome a forma como Alexandre 

Pires grava chamada para show na Aspacer

A diretoria da ASPACER informa que não haverá expediente 
no próximo dia 26 de julho (sexta-feira), devido ao Feriado 

Feriado - 26 de Julho 

Hoje tudo está centralizado nas mãos da Petrobras e diante da 
inexistência da concorrência a figura do consumidor livre não 
existe”, lembrou o diretor de relações institucionais e governa-
mentais da Aspacer, Luís Fernando Quilici.

do padroeiro do município de Santa Gertrudes, São Joaquim, re-
tornando as atividades normalmente no dia 27, a partir das 08h.

corridíssimo e de grandes mudanças. O tripé técnica, logística e 
produção faz parte da excelência naquilo que a empresa faz e 
acredita todos os dias. O 7º Prêmio Nacional Aspacer de Design 
e 8º Fórum de Design para Revestimentos Cerâmicos serão rea-
lizados nos dias 3 e 4 de setembro na sede da Aspacer em Santa 
Gertrudes. O tema do Fórum deste ano é “Modernidade Líquida 
e os Desafios do Design”.

Pires é carinhosamente chamado. Pires tem biografia riquíssi-
ma. Do seu nascimento em Uberlândia, em 1976, até hoje não 
é exagero dizer que o sucesso tem sido seu companheiro de 
jornada. A crítica tem feito elogios à turnê “Baile do Nêgo Véio” 
que percorre o País. 

O público da região terá oportunidade única de ver Alexandre 
e seu grupo. Clique aqui e assista ao vídeo.

A Venzo tem sua matriz em Valinhos e conta com uma equipe 
especializada para atender eficientemente bem o mercado, des-
de o primeiro contato. “Nossa estratégia é pensada para facilitar 
a sua vida”, é o lema da Venzo.

Conheça mais sobre a empresa: http://venzobrasil.com.br/
venzocorretoradeseguros/

Luís Fernando Quilici e o Ministro Bento Albuquerque

A ANFACER, a ASPACER e o SINDICERAM, entidades re-
presentantes do setor cerâmico de revestimento e de 

louças sanitárias, manifestam seu apoio ao programa lan-
çado pelo governo federal, denominado Novo Mercado de 
Gás, iniciativa essa, que trará a médio e a longo prazos, re-
sultados muito positivos para a economia brasileira, um sinal 
robusto de que o governo está empenhado em modernizar o 
setor de energia, fundamental para o aumento da competiti-
vidade internacional da indústria nacional, elevando os níveis 
de desenvolvimento econômico e social da nossa sociedade. 
Entendemos que os pilares defendidos pelo programa, basica-
mente centrados em: promover a concorrência, harmonizar as 
regulações estaduais e federal no setor, estimular a integração 
do setor de gás com os setores elétrico e industrial e remo-
ver barreiras tarifárias que impeçam a abertura do mercado e a 

Nota conjunta das entidades representantes do setor cerâmico de revestimento e 
louças sanitárias, sobre o “Novo Mercado de Gás”

competição, são fundamentais para promover um mercado de 
gás natural aberto, dinâmico e competitivo, visando a retomada 
do crescimento econômico e do desenvolvimento regional, que 
irá promover verdadeira revolução energética e industrial, so-
bretudo no nosso setor. Além disso, através dessa iniciativa será 
possível ampliar investimentos em infraestrutura de escoamento, 
processamento, transporte e distribuição de gás natural, aumen-
tar a geração termelétrica a gás e ainda retomar a competitivida-
de da indústria brasileira. As ações do Comitê de Monitoramento 
da Abertura do Mercado de Gás Natural (CMGN), implementadas 
em parceria com a Casa Civil, o Ministério da Economia, o Con-
selho de Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), e a Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE), serão fundamentais para o sucesso da abertura do merca-
do do gás natural sejam efetivamente consolidadas.


