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A-Valora se associa a Aspacer

A

A-Valora é uma empresa brasileira, fundada em 2015 e
tem a missão de contribuir efetivamente para a sustentabilidade das atividades industriais, empregando tecnologias
inovadoras, eficientes e economicamente viáveis. Sua principal
atividade é transformar resíduos industriais em matérias-primas
para reaproveitamento industrial, eliminando as operações convencionais de descarte e seus impactos ambientais.
Por outro lado, o reaproveitamento apropriado de resíduos re-

duz a necessidade de extração de matérias-primas da natureza.
Seu processo produtivo, devidamente licenciado pela CETESB,
é projetado visando disposição zero de resíduos e descartes no
meio ambiente.
Além dos insumos industriais, a A-Valora oferece suporte em
gestão e estratégia organizacional. A empresa é mais nova integrante do grupo de sócios colaboradores da Aspacer. Mais informações: www.a-valora.com.br

Integrantes do PAM realizam reunião na sede da Aspacer

O

PAM – Plano de Ajuda Mútua, formado por profissionais
das áreas de Saúde e Segurança do trabalho Aspacer e
por instituições importantes na região de Rio Claro, foi criado
para atuar no rápido combate as ocorrências quando acionado.
Integrantes do grupo se reuniram no último dia 19, na sede
da Aspacer, para mais uma reunião de trabalho. O Comandante
do Corpo de Bombeiros de Rio Claro, Tenente Fábio Henrique
Giovani, apresentou o SICOE – Sistema de Comando de Operação e Emergências, para ocorrências que demandam comando

unificado. “Para o sucesso de uma ação, é fundamental a ação
coordenada e organizada dos agentes”, afirma.

GE Crédito Cerâmico participa de reunião com executiva do Serasa

B

ianca Hornhardt, executiva de vendas da empresa Serasa
Experian, esteve na sede da Aspacer, para participar de
reunião com integrantes do Grupo de Excelência de Crédito Cerâmico. Também foi realizada a apresentação das empresas que

compõe o Polo Cerâmico, e que participam do contrato Aspacer
x Serasa. Na foto, Carlos Tamiazzo – responsável pelo departamento de crédito da cerâmica Fragnani, Bianca e Silvio Ricardo
Gerciano – coordenador do Grupo de Crédito Cerâmico.

GE RH cria Comissão de Treinamentos para o setor

O

ntem, 20, foi realizado na sede da Aspacer mais um encontro do Grupo de Excelência de Recursos Humanos, sob
coordenação de Pablo Beloni – gerente de Recursos Humanos
da Cerâmica Villagres. Durante a reunião, foi organizada uma
Comissão de Treinamentos, voltada à promover cursos e trei-

namentos visando a capacitação de mão de obra para o setor
cerâmico.
O comitê é formado por representantes das empresas: Villagres, Cerâmica Carmelo Fior, Grupo Ceral e Embramaco. Mais informações com Maria Fernanda: (19) 3545-9600.

Márcio José Remédio assume a Diretoria de Geologia e Recursos Minerais do
CPRM

M

árcio José Remédio é formado em geologia pela Universidade de São Paulo (USP), é mestre em Ciências no Programa de Geotécnica da Escola de Engenharia de São Carlos,
pela mesma universidade. O novo diretor de Geologia e Recursos
Minerais possui experiência nas áreas administrativa, gerencial,
de negócios, caracterização tecnológica de materiais pétreos, rotina laboratorial de geologia, mapeamento geológico e pesquisa
mineral. Márcio José Remédio é pesquisador em geociências do
quadro efetivo da empresa desde janeiro 2007. Foi superintendente Regional da CPRM em São Paulo, que possui jurisdição no
Paraná e Mato Grosso; coordenador executivo na Diretoria de
Geologia e Recursos Minerais; atuou ainda na coordenação técnica e administrativa da Litoteca e Laboratório de preparação de
amostras da Litoteca de Araraquara (SP) e responsável técnico e

integrante de equipes de projetos de Mapeamento Geológico e
de Recursos Minerais da empresa.
Fonte: CPRM

Diretor do IGCE/Unesp fala sobre o Polo Cerâmico em entrevista a Claretiana FM

J

osé Alexandre J. Perinotto – Geólogo, Professor Titular do
Departamento de Geologia Aplicada e Diretor do IGCE/
Unesp – Câmpus de Rio Claro, publicou um artigo na última ediçao da Revista Aspacer, em 2019, sob o tema: Universidade e setor privado: parceria produtiva, que descreve em um dos trechos:
“Por suas áreas de atuação e quadro qualificado, o IGCE tem firmado sólidas parcerias com a indústria. Como a região tem forte
vocação mineira, com destaque para a ARGILA do polo cerâmico
de Santa Gertrudes, a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento, ASPACER, congregando empresas de alta tecnologia
e comprometidas com a sustentabilidade, tem sido importante

parceira da UNESP/IGCE, incentivando projetos que beneficiam,
mutuamente, a indústria e a universidade, com resultados que
contribuem para a qualidade de vida da comunidade. Exemplos
dessa parceria são os projetos que têm buscado, cientificamente,
quantificar e qualificar o particulado (”poeira”), identificando suas
fontes geradoras. Já foram produzidos trabalhos científicos e relatórios técnicos, úteis para tomada de decisões, com destaque
para o projeto Plano de Gestão Ambiental e Estudo sobre qualidade do ar na região de Santa Gertrudes, da Dra. Meyre Oliveira
(in memoriam)”. Confira a entrevista concedida por Perinotto no
programa Acorda, da Claretiana FM sobre o assunto.

Comunicado Expediente Carnaval

A

Aspacer informa que não haverá expediente nos dias 24
(segunda-feira) e 25 (terça-feira).

As atividades retornarão no dia 26 (quarta-feira), a partir das
12h.
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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