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Fórum e Prêmio de Design

C

das com palestrantes, traslados, cerimonial, material volante,
painéis, totens, convites, comunicação, etc.
Esta é a terceira etapa dos trabalhos visando os eventos. Para
se chegar a este estágio, anteriormente, o time esteve envolvido
desde a sugestão do tema, primeiros contatos com palestrantes,
convite aos profissionais da área de design, arquitetura, psicologia, filosofia, entre outras áreas do conhecimento.
Os eventos trazem para as discussões, a Modernidade Líquida
e os Desafios para o Design, que tem como pano de fundo as
pesquisas acadêmicas que o conceituado sociólogo e filósofo Polonês Zygmunt Bauman, (1925-2017), realizou no final do século
passado.

om a confirmação dos últimos participantes a equipe da
Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento – Aspacer fecha os últimos detalhes visando a promoção, já em andamento, de dois eventos importantes, que acontecem nos dias
3 e 4 de setembro na sede da entidade em Santa Gertrudes, o 8º
Fórum e o 7º Prêmio Nacional Aspacer de Design. Nos próximos
dias o impresso, contendo o resumo e horário de apresentação
dos participantes, será distribuído a todos os interessados em
múltiplas plataformas. Durante esta semana o grupo, coordenado por Maria Fernanda, marketing, uniu esforços para ajustar
pequenos detalhes que não podem ser esquecidos. Decoração,
som, luz, palco, segurança, credenciamento, afinação de agen-

Vidrados confirma patrocínio para o Prêmio e Fórum de Design

A

Vidrados confirmou esta semana apoio ao Prêmio e Fórum de Design que a Aspacer promove nos dias 3 e 4.
Fundada em 2001, em Santa Catarina, a empresa rapidamente
assumiu uma posição de destaque no mercado cerâmico nacional, e assim, conquistou novos mercados e sobretudo a confiança de suas parcerias. Como consequência de seu crescimento,
em 2008, instalou suas unidades produtivas no interior do estado de São Paulo. Antecipando o futuro, investe em tecnologia,
adaptando-se para responder eficientemente as necessidades de

seus clientes, demonstrando que está apta a oferecer uma linha
de produtos com rigoroso Controle de Qualidade e com Assistência Técnica ágil e eficiente. Sua unidade fabril, localizada em
Ipeúna-SP, é equipada para realizar rigorosos testes e controle
de matérias-primas necessários para proporcionar o êxito dos
produtos fornecidos e consequentemente, a satisfação dos clientes, além de possuir uma central de distribuição e assistência localizada na cidade de Santa Gertrudes, permitindo maior rapidez
e proximidade nos atendimentos aos clientes.

Cursos Aspacer e Senai: venha participar!

A

Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento – Aspacer em conjunto com a Escola Senai “Manoel José Ferreira”, promove diversos workshops em sua sede na rua 4 nº
470, centro em Santa Gertrudes.

Os cursos de curta duração são: Prensagem e secagem, Esmaltação e decoração, Queima e Classificação. As inscrições podem ser feitas acessando o site www.aspacer.com.br/participe/
cursos-e-palestras/.

Workshops promovem conhecimento e informação

O

último treinamento realizado, durante essa semana, trouxe
detalhes sobre os diferentes processos, os equipamentos e
os principais controles para a preparação de massas. Participaram
do workshop, profissionais ligados às áreas produtivas e laboratório das indústrias cerâmicas. Segundo Bruno Rodrigues – instrutor

de Práticas Profissionais do Senai, o treinamento está sendo muito
importante para que os alunos possam compartilhar informações
e dúvidas. “Os participantes trouxeram questionamentos, geralmente ligados a conceitos físicos não encontrados na literatura
convencional, assim é possível esclarecer e debater novas ideias”.

Revista Aspacer

J

á está no mundo “virtual” a edição da Revista Aspacer nº
110. O setor de design inovou a capa que estampa o desenho que ilustra “city gate” de gás natural. Sua simbologia, com
diversos registros a espera que sejam abertos, remete ao desejo
da Aspacer, em que o mercado se abra ao consumidor. Também
foram destinadas dezenas de horas a entrevistas, checagem de

pauta, viagem, discussões, fotografias, para que os temas possam ser interessantes ao leitores e ao mesmo tempo debatam
o cotidiano do setor Cerâmico. A edição impressa, começa a ser
distribuída na próxima semana. Para baixar a virtual acesse: https://pt.calameo.com/read/000071680358cf8d551d0. Boa leitura. A editora.

Festa de aniversário de Santa Gertrudes continua hoje na Aspacer

A

s festividades de aniversário de Santa Gertrudes têm sequência a partir de hoje (9). No palco Zé Ramalho (Cover) e a banda Monaliza. Amanhã (10), Banda Office e depois
Erverton Agus, encerrando no domingo (11) com a Banda Pulse
(Pink Floyd). Os eventos começam sempre às 19 horas.

Na próxima semana, véspera de aniversário da cidade, na
quinta (15), Bruna Viola e na sexta (16), CPM 22, Alan Santa
Fé, Eduardo e Rafael e à tarde, começando às 16 horas, as
atrações, Tarde de Pagode e Santa Samba prometem muita
animação.

Correção da tabela do Imposto de Renda

O

governo divulgou esta semana proposta para corrigir a
Tabela do Imposto de Renda – IR. Hoje, tida como uma
das principais reclamações do contribuinte, já que o índice não
é mexido desde 2015. Se seguir adiante a tabela terá como re-

ferência a inflação e assim permitirá a redução das deduções
anuais do contribuinte. O governo estuda, também, corrigir o
imposto cobrado sobre os vencimentos das pessoas físicas, que
tributa, pela tabela atual, quem ganha mais de R$ 1.903,38.

Indústria Paulista em alta

A

produção fabril em São Paulo cresceu 1,4% no segundo trimestre frente ao mesmo período anterior. Os setores que mais puxaram a alta foram: máquinas e equipamentos

(9,6%); automóveis (0,6%); bebidas (4,2%); vestuário (0,6%);
papel e celulose (1,5%); produtos químicos (9,4%) e fármacos
(3%).

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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