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20 anos da Aspacer

N

o próximo dia 17 de outubro, comemoramos 20 anos da
Aspacer – Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento. Ao longo desta semana e da próxima, publicaremos nas
nossas Redes Sociais, vídeos de autoridades e pessoas representativas para o setor cerâmico de revestimento, com depoimentos
marcantes e lembranças do trabalho da Associação sempre pautado na seriedade, no profissionalismo e na dedicação ao setor
cerâmico de revestimento, sua cadeia produtiva e principalmente
aos colaboradores que são parte fundamental desse processo de
crescimento e desenvolvimento. Por hora, acompanhe a entrevista realizada com os ex-presidentes e com o atual presidente
do Conselho Administrativo da Aspacer.

Diretor da Aspacer convida para o Seminário Nacional de Arranjos Produtivos
Locais de Base Mineral

C

om objetivo principal objetivo de disseminar e apresentar
os conhecimentos tecnológicos, as políticas públicas, as
melhores práticas implantadas nos APL 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, a Aspacer será sede entre os dias 18 e 20 de novembro
dos eventos XVI Seminário Nacional de Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral e XIII Encontro do Comitê Temático Rede
APL Mineral.
A programação está dividida em:

Painel I - Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável dos APL de Base Mineral
Painel II - Desafios Inovativos da Territorialidade e Responsabilidade Social em APL de Base Mineral
Painel III - Desafios Inovativos da Responsabilidade Ambiental
nos APL de Base Mineral
Painel IV - Importância Econômica dos APL de Base Mineral na
dinamização do território
Luís Fernando Quilici, diretor de relações institucionais e governamentais da Aspacer, faz um convite para que todos os interessados participem do evento. Confira o vídeo!

Anfacer realiza seminário na sede da Aspacer e discute temas ligados a
sustentabilidade

N

os dias 07 e 08 de outubro, a Anfacer realizou na sede
da Aspacer, o 2º Seminário Brasileiro de Revestimentos
Cerâmicos Sustentáveis. O evento contou com a apresentação
da Anfacer, através de Amanda Andrade Neme (responsável pela
Qualidade e Sustentabilidade e pelo Programa Anfacer + Sustentável), assuntos como Sensibilização Avaliação Ciclo de Vida,
com a Rede ACV; Declaração Ambiental de Produto – EPD, com a
Fundação Vanzolini; Inventários Placas Cerâmicas, com o Centro
Cerâmico do Brasil e Economia Circular. Além disso, foram abordados temas como Gestão Ambiental ISO 14001, apresentado
também pelo Centro Cerâmico do Brasil, Gestão Energética ISO

50001, ministrado pela empresa Brisot, Eficiência Energética Inteligência Digital, tema tratado pela Newatt e foi encerrado o
Seminário com uma mesa de discussão.

Encerramento do curso de Forno a Rolo no Núcleo de Tecnologia Cerâmica

F

oi realizado no último dia 09, nas dependências do Núcleo
de Tecnologia Cerâmica, o encerramento do Curso de Forno a Rolo, ministrado pelo professor Odenir Vagner para profissionais do setor cerâmico de revestimento, uma parceria do
Senai Rio Claro com a Aspacer.

Revista Aspacer – edição de 20 anos

A

edição digital da Revista Aspacer nº 111 estará disponível
aos leitores em nosso site nos próximos dias. A capa será
dedicada aos 20 anos da Aspacer, com matérias que contam
desde a sua fundação, ações importantes, conquistas e ainda
traz mais de uma página com honrosas homenagens de autoridades. Uma edição muito especial para mim, produzida a várias
mãos e olhares atentos, mãos que trabalham com dedicação
para entregar a você leitor, matérias com conteúdo e temas interessantes. Também repercutimos os ganhadores da 7ª edição
do Prêmio Nacional Aspacer de Design, contando os bastidores
dos projetos que conquistaram a primeira colocação de cada
categoria. Trazemos os detalhes da repercussão do tema Moder-

nidade Líquida, nas páginas dedicadas ao 8º Fórum de Design
para Revestimentos Cerâmicos. O segundo artigo da sessão
“entre nós”, que tem por objetivo publicar ideias e pontos de
vista dos profissionais do setor cerâmico, conta com a participação colaborativa e informativa de Ana Paula Menegazzo, superintendente do Centro Cerâmico do Brasil. E a Revista tem
muito mais, você não pode deixar de ler, baixar e compartilhar.
Ah! a edição impressa, primorosamente bem acabada - devido
as logísticas de produção industrial e distribuição - deve chegar
aos leitores na semana do dia 20 de outubro.
Abraços agradecidos
Thais Fiório – editora da Revista Aspacer
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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