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Associdas à Aspacer são premiadas na ExpoRevestir

N

o segundo dia da Expo Revestir (11) aconteceu a apuração das empresas que se destacaram com o “Prêmio
Best In Show - Expo Revestir 2020”, iniciativa da ANFACER, que
tem como objetivo e ressaltar a importância dos produtos nacionais de alto valor agregado, e eleger as melhores linhas em
categorias diversas. Foram destaque as empresas associadas
à Aspacer: A Cerâmica Atlas; do empresário Geraldo Ricciardi,
um grande empreendedor do setor cerâmico de revestimento
(matéria Revista Aspacer n. 113) foi premiada na categoria “Melhor Pastilha”. Na categoria “Melhor Revestimento Cerâmico”, o
prêmio ficou com a Savane Cerâmica, pioneira nessa categoria
com design e formatos diferenciados para pisos e paredes, com
o revestimento Concept Grigio, confirmando assim a expectativa de conceito “inovador”, já premiado no 7º Prêmio Nacional
ASPACER de Design e ”Melhor Fachada “Castelli Porcelanatos,
empresa do Grupo Embramaco com o porcelanato Castelo de
Londres Nero.

Torrecid mostra seu diferencial na ExpoRevestir

C

om um estilo único, muita inovação e design, a Torrecid
apresenta as tendências do segmento com seu espaço
L’atelier du chef. Muito além do piso e parede, trouxe novas possibilidades em cerâmica através do seu estilo único: o style-cid.
produtos de alta tecnologia e inovação que viabilizam uma nova
cerâmica, capaz de despertar sensações.

Aspacer defende aprovação de projeto sobre Gás Natural na Câmara Federal

R

epercutiu de forma positiva junto a setores da indústria, o
ofício encaminhado essa semana pelo Ministro da Economia, Paulo Guedes, ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, elencando uma série de projetos considerados prioridade do governo federal que precisam de celeridade na casa,
como forma de blindar o país nesse momento de crise global.
Dentre eles, destaque para o PL 6407/2013, que trata da Nova
Lei do Gás Natural. Para Luís Fernando Quilici, Diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Associação Paulista das
Cerâmicas de Revestimento (ASPACER) e que representa também a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica, Louças
Sanitárias e Congêneres (ANFACER) nas discussões sobre o gás
natural, a união entre Governo Federal e Câmara dos Deputados

é fundamental. “É indispensável que tenhamos a aprovação do
projeto da Nova Lei do Gás Natural, para que possamos garantir
segurança jurídica e consequentemente melhor dinâmica ao segmento do GN. Isso vai dar mais competitividade à indústria usuária de gás natural e ao mesmo tempo proporcionará melhor desempenho da economia brasileira. O Brasil precisa da aprovação
desse projeto ainda nesse semestre. “É o nascimento do mercado
livre de gás” afirma Quilici. O setor cerâmico é um dos mais importantes seguimentos da indústria consumidora de gás natural.
Cerca de 14% de todo o gás natural consumido pela indústria, é
absorvido pelos fabricantes de cerâmica, principalmente em São
Paulo e Santa Catarina, e de forma pulverizada em vários Estados
do Nordeste.

Capacitação Técnica 2020 – Ainda há vagas para os Treinamentos

A

Aspacer preparou uma grade de treinamentos voltados para
áreas técnicas nas empresas, confira as opções para datas e
horários para os cursos: REDUÇÃO DE CONSUMO DE GÁS EM
FORNO A ROLO: Conteúdo: Montagem e Regulagem de Queimadores; Redes de Gás; Consumo Especifico; Eficiência de Produção
e Isolamento Térmico. (Necessita a capacitação no Curso de Op.
de Forno a Rolo). Data: 23/03 à 12/05 . OPERAÇÃO DE FORNOS

A ROLO – REGULAGENS E CURVAS DE QUEIMA: Objetivo: Proporcionar o desenvolvimento de competências relativas a operação
de fornos a rolo, suas regulagens e curvas de queima de massas de
revestimento Público: Operadores que já executam a função ou que
serão preparadas para a operação de forno a rolo - Data: 18/03 à
09/04. CURSO OBRIGATÓRIO DE NR 35 (TRABALHO EM ALTURA) – Dias 25 e 26/3 com carga horária de 8 horas.

Unimed Rio Claro elege Diretoria Executiva e Conselho Técnico e Fiscal

T

omaram posse no último dia 09, os membros eleitos
em Assembleia Geral Ordinária para a gestão do próximo triênio da Cooperativa de Saúde Unimed Rio Claro.
Para o Conselho Administrativo: Dir. Presidente – Dr.
José Martiniano Grillo Neto; Dir. Administrativo – Dr. Luiz
Wehmuth Neto; Dir. Financeiro – Dr. Alfredo de Oliveira Neto;
Dir. de Recursos Próprios – Dr. Gustavo Roberto Fink; Vogais:
Dr. André Alves de Moraes Gobbato; Dr. Carlos Alberto de
Castro; Dr. Gilberto Carlos Zangiácomo; Dr. Gustavo Fernan-

do Veraldi Ismael; Dr. Luiz Guilherme Trevisan de Albuquerque; Dr. Samuel de Moraes; Dr. Wagner de Matos Rezende.
Conselho Técnico: Dr. José Fernando Sanchez; Dr. Sérgio
Antonio Pezzotti; Dra. Elisabete da Fonseca Burigo; Dr. Carlos
Roberto Venturelli; Dr. João Vieira de Campos Filho; Dr José
Alarico Candioti. Conselho Fiscal: Dr. Alexandre Viviani; Dr.
Ilton Moreira Santos; Dr. José Maurício Aceturi de Oliveira;
Dra. Marcela Ferretti Rodrigues; Dr. Marcelo Henrique de Santis; Dr. Renato da Silva Pires

A Aspacer dá Boas Vindas do Novo Sócio-Colaborador

N

ovo Sócio Colaborador da ASPACER, o Grupo MINAPA
oferece serviços em mineração com total desempenho e
transparência. Empresa brasileira, familiar, fundada em 2010 na
cidade de Rio Claro, com operações em várias cidades do Estado
de São Paulo e também em Minas Gerais e Bahia. Tem como

principal atividade a mineração, o beneficiamento e o comércio de
minérios para indústrias cerâmicas de todo o Brasil. Sua empresa
também pode se associar à Aspacer! Entre em contato com Ana
Paula através do e-mail anapaula@aspacer.com.br ou pelo telefone (19) 99601-2595.
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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