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Aspacer vai à Bolívia para tratar do gás natural

O

diretor de relações institucionais e governamentais da Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento – Aspacer, Luís Fernando Quilici, foi um dos destaques da missão
brasileira que participou do 2º Fórum Internacional de Gás, Petroquímica e Combustíveis Verdes, que aconteceu na Bolívia de
19 a 23 deste mês. “Primeiro momento em que, dois segmentos
de consumos robustos de gás natural, vem a Bolívia para discutir
esse novo cenário do gás natural no Brasil, que tem um impacto
direto aqui na Bolívia”, falou Quilici. As associações de cerâmica
e vidro representaram 42 indústrias e o grupo buscou tratar diretamente com a empresa YPFB, petrolífera boliviana, as condições
técnicas e econômicas de fornecimento do insumo. Após essa
aproximação com o Ministério de Hidrocarburos, a expectativa é

a de conseguir promover a compra direta do produto, via comercializadores beneficiando o segmento industrial brasileiro que
utiliza em abundância o gás natural como combustível.

Fórum Nacional Aspacer de Design: faça sua inscrição

O

8º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos, promovido pela Associação Paulista das Cerâmicas
de Revestimento - Aspacer, acontece nos dias 3 e 4 de setembro
na sede da entidade em Santa Gertrudes. O tema deste ano é

“Modernidade Líquida e os Desafios para o Design”. As inscrições
gratuitas podem ser feitas diretamente no site da
Aspacer: http://www.aspacer.com.br/participe/cursos-e-palestras/.

Prêmio de Design: Aspacer se prepara para receber júri técnico na próxima
semana

A

1ª Etapa de votação dos painéis inscritos no 7º Prêmio
Nacional Aspacer de Design será realizada no próximo dia
28, por um júri técnico. Nessa fase de qualificação, será avaliada
a peça individualmente, juntamente com a ficha técnica, onde
os profissionais poderão reclassificar ou desclassificar o produto
de acordo com o regulamento. O Júri técnico é formado por: Arnaldo Canavesi – sócio diretor da Grantec, Paulo Sérgio Gonçal-

ves – engenheiro de materiais, coordenador técnico no Senai Rio
Claro, responsável pelo Núcleo de Tecnologia Cerâmica e Fábio
Melchiades – diretor técnico do CRC – Centro de Revestimentos
Cerâmicos. A próxima etapa de votação acontecerá no dia 03 de
setembro, onde especialistas farão a votação de acordo com as
exigências para cada categoria, conforme regulamento.

Aspacer sedia evento sobre direito mineral

N

o último dia 22, a Associação Paulista das Cerâmicas de
Revestimento – Aspacer, sediou o seminário Direito da
Mineração realizado pelo IBDM (Instituto Brasileiro de Direito
Minerário) que discorre sobre o Direito aplicado à atividade mineral e sua cadeia produtiva nos diversos ramos, como o Minerário, Ambiental, Tributário, Societário e Penal. Participaram:
William Freire – do Escritório William Freire Advogados e do
Instituto Brasileiro de Direito Minerário, Marcelo Azevedo – vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Minerário, membro
da União Brasileira da Advocacia Ambiental e do Instituto dos
Advogados de Minas Gerais e Rafael Nicola, diretor de licenciamento ambiental e minerário da Ser-geo Serviços Geológicos.
“Atividades como essa que realizamos hoje, demonstram que

a Aspacer é uma entidade que junto a instituições públicas e
privadas, possui objetivo claro de fortalecer os segmentos da
indústria paulista da mineração, comprometidos no propósito
de alavancar a cadeia produtiva”, destacou Valmir Carnevali –
presidente do Conselho Administrativo da Aspacer.

Marcelo Azevedo, Rafael Nicola, Almir Guilherme – Aspacer, Valmir Carnevali, William Freire e
Luís Fernando Quilici - Aspacer

Aspacer e Senai promovem workshops. Ainda há tempo de participar!

A

Associação Paulista de 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.

O próximo tema a ser tratado é Queima, nos dias 27 e 29 de
agosto.
Não perca! As inscrições podem ser feitas acessando o site
www.aspacer.com.br/participe/cursos-e-palestras/.

Profissionais de Recursos Humanos das Cerâmicas se reúnem na sede da Aspacer

A

pós um café de boas vindas, os profissionais que integram o Grupo de Excelência de Recursos Humanos, sob
coordenação de Pablo Beloni – gerente de recursos humanos
da cerâmica Villagres, assistiram no último dia 22, a palestra
Liderança e Gestão de RH: uma parceria de sucesso, proferida
pela psicóloga e coach Maristela Camozza. Logo em seguida,
Beloni falou sobre o tema eSocial e suas atualizações. Outros
assuntos como: a 8ª edição do Fórum de Design para Revestimentos Cerâmicos, evento que acontecerá dias 03 e 04 de
setembro na sede da Aspacer, os Workshops Técnicos promovidos pela escola Senai Manoel José Ferreira que serão realizados
até setembro, o recurso disponível no site da Aspacer – Banco de Currículos, para ingresso de novos funcionários no setor

e treinamentos comportamentais, também foram abordados.
Mais informações sobre todos esses assuntos, você encontra na
sede da Aspacer: www.aspacer.com.br

Anfacer realiza encontro para debater o Novo Mercado de Gás Natural no Brasil

A

Anfacer (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres)
convida, no próximo dia 28, para a Reunião Estratégica sobre o
Novo Mercado de Gás Natural no Brasil: Perspectivas e oportunidades para o setor cerâmico de revestimento, com as pales-

tras de Marco Tavares – sócio fundador da Gas Energy e Rivaldo
Neto – sócio diretor da Gas Energy. O evento acontecerá das
14h às 18h, na sede da Câmara Árabe, na Avenida Paulista
283/287 – 11º andar, São Paulo – SP. Informações e inscrições
aqui na Aspacer: (19) 3545-9600.

Não perca o show de Alexandre Pires na sede da Aspacer

O

cantor e compositor Alexandre Pires estará na sede da
Aspacer – Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento, em Santa Gertrudes, para o imperdível “Baile do Nêgo
Véio”, que acontece dia 29 de novembro, a partir das 20h30.
Lembrando que os convites estão sendo comercializados com
Ana Paula, pelo telefone (19) 3545-9600. O “Baile do Nêgo Véio”,
carrega em seu nome a forma como Alexandre Pires é carinhosamente chamado. Pires tem biografia riquíssima. 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.
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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