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Aspacer em prol da qualidade do ar

P

romovendo mais um esforço em melhorar a qualidade do
ar na região, diminuindo o índice do material particulado,
a Aspacer em parceria com prefeitura de Santa Gertrudes, irá
executar um projeto para plantio de mudas em 3km da Rodovia
Horácio Pascon, em Santa Gertrudes, à partir do trecho não pavimentado, onde é registrado o maior fluxo de caminhões com
transporte de matéria-prima e produto acabado. Nesse sentido,
a Aspacer é responsável pelo projeto e pelas aquisição das mudas, cerca de quatro tipos, e a Prefeitura entra com o esforço
técnico, através dos equipamentos para a execução do plantio.
“Embasados em um estudo promovido pela Unesp Rio Claro, sabemos que o principal causador da alta quantidade de material
particulado são as estradas vicinais não asfaltadas, mas a cortina
verde, como popularmente é chamado o plantio de mudas, se
torna mais um esforço do setor cerâmico unido ao município,
sempre buscando melhor qualidade de vida para a população

deste município e de toda a região”, define Luís Fernando Quilici
– diretor de relações institucionais e governamentais da Aspacer.

Almir Guilherme – diretor executivo e Luís Fernando Quilici – diretor de relações
institucionais e governamentais da Aspacer em entrevista à Rede Claret de Comunicação sobre o projeto com as mudas.

Senai inaugura Painel de Tabela Periódica

M

arcelo Costa, diretor do Senai Manoel José Ferreira, em
Rio Claro, apresentou no início do mês de setembro, o
Painel denominado Tabela Periódica, instalado no Núcleo de
Tecnologia Cerâmica, uma parceria da Torrecid do Brasil com o
Senai. Maria Fernanda Rodrigues dos Santos, marketing institucional da Aspacer participou do evento.

Aspacer recebe profissionais da Anfacer e Apex

L

uís Fernando Quilici - diretor de relações institucionais e
governamentais da Aspacer recebeu no último dia 25, na
sede da associação: Clarissa Franco - coordenadora de Exportação Industrial da Agência Brasileira de Promoção de Exportações
e Investimentos (Apex-Brasil) e Tamara Lançoni - relações internacionais da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica
para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres (Anfacer).
Na oportunidade, foram apresentados dados do setor, assim
como os principais eventos promovidos pela Aspacer. A agenda
de trabalho das profissionais, incluiu também visita ao Centro
Cerâmico do Brasil (CCB) e as cerâmicas Incopisos e Damme
Porcelanato.

Concurso de Desenho Infantil terá atividades com o Sesi Rio Claro

A

ASPACER e o SINCER com o apoio de suas associadas e
parceiros promoverão o “7º Concurso de Desenho Infantil” para escolha do cartão oficial das festividades de final de
ano, com o tema “Como eu cuido do Meio Ambiente”, que visa
promover, envolver, valorizar e inserir os filhos e filhas dos colaboradores das empresas associadas à ASPACER e ao SINCER no
ambiente de trabalho dos pais. Três categorias participam: de

06 a 07 anos; de 08 a 09 anos e de 10 a 11 anos. Os desenhos
podem ser entregues no Departamento de Pessoal ou Departamento de Recursos Humanos das associadas até o dia 15 de
outubro. No dia da premiação, serão realizadas atividades com
as crianças participantes, desenvolvidas pela equipe do Sesi Rio
Claro. Incentive seus funcionários a participarem. Mais informações com Maria Fernanda: (19) 3545-9600.

Aspacer sediará evento sobre Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral

D

isseminar e apresentar os conhecimentos tecnológicos, as
políticas públicas, as melhores práticas implantadas nos
APL – Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral e as iniciativas implementadas pelo CT RedeAPLmineral e pelos estados
e municípios no que diz respeitos aos desafios inovativos para
promover a estruturação e o desenvolvimento de APL de Base
Mineral, tendo os participantes a oportunidade de apresentar
sugestões, propostas, novas ações, iniciativas e planos para o
desenvolvimento sustentável. Esses são os principais objetivos
do XVI Seminário Nacional de Arranjos Produtivos Locais de

Base Mineral e XIII Encontro do Comitê Temático Rede APL
Mineral, eventos que acontecerão na sede da Aspacer de 18 a
20 de novembro. O público alvo do evento envolve empresários,
Federações, Associações, Sindicatos e Cooperativas Setoriais,
Instituições Científicas e Tecnológicas, Centros de Pesquisa e
Universidades, Governanças, Gestores e Técnicos de APL de
Base Mineral, Instituições e Entidades Públicas e Privadas, Entidades do Terceiro Setor, Educadores e Estudantes. Inscrições
gratuitas para o evento: www.aspacer.com.br/participe/cursos-e-palestras/

Inscreva seu case no Prêmio Melhores Práticas em APL de base mineral

I

niciativa do Comitê Temático Rede Brasileira de Arranjos
Produtivos Locais de Base Mineral – CT RedeAPLmineral,
durante a realização do Seminário, serão revelados os ganhadores de Melhores Práticas realizadas no âmbito da cadeia produtiva do setor mineral, que abrange os processos de pesquisa
mineral, extração, beneficiamento, transformação mineral e
comercialização dos produtos. O Prêmio Melhores Práticas em
APL de base mineral busca chancelar, reconhecer e disseminar
as atividades e projetos implementados por empresas e seus

profissionais, no segmento da mineração em pequena escala,
organizadas sob a forma de APL de base mineral, mediante
esforços próprios ou em parcerias com outras entidades - empresas, universidades, centros de P&D, consultoria técnica, laboratórios, agências de fomento, etc., dando visibilidade à sociedade, sensibilizando e estimulando outros atores da cadeia
produtiva da indústria mineral do país a replicarem esse tipo
de ação. Informações e inscrições: http://redeaplmineral.org.
br/premio-melhores-praticas-2019
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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