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Foi realizado neste último mês de março a eleição para definir 
a nova diretoria da CoopASPACER. A eleição foi realizada de 

forma presencial na sede da ASPACER, onde foi definido também 
o novo Conselho Fiscal.

Foram eleitos, por unanimidade, para nova diretoria: Ana Emilia 
Buschinelli Battistini (Diretora Presidente), Almir Guilherme (Di-
retor Administrativo) Thais Carnevale Faganello (Diretora Ope-
racional), Roberto Vanderlei Beltrame (Diretor Vogal) e Eduardo 
Roncoroni Fior (Diretor Vogal). O mandato será de quatro anos 
com vigência até 2026.

Já o Conselho Fiscal da CoopASPACER , que terá validade até 
2025, ficou formado por João José Varzeloni (Coordenador Con-
selho Fiscal),  Waldenir Benedito de Souza (Conselheiro Efetivo), 
Marco Antonio Bellorio Gondim (Conselheiro Efetivo), Enio Do-
nizetti Grossi (Conselheiro Suplente), Maria Fernanda Rodrigues 
dos Santos (Conselheira Suplente) e Pablo Nascimento Beloni 

(Conselheiro Suplente).
Os novos membros tomarão posse, assim que receberem o ofí-

cio de homologação do Banco Central do Brasil com aprovação 
dos eleitos.

CoopASPACER elege nova diretoria e Conselho Fiscal

Nesta quinta-feira, 7, a Associação Paulista das Cerâmicas de 
Revestimento (ASPACER), recebeu a visita do presidente 

da Associação Brasileira do Biogás (ABIOGÁS), Alessandro Gar-
demann e Tamar Roitman, Gerente Executiva da entidade.  No 
mesmo, dia o grupo também realizou uma visita à Cerâmica 
Formigrês.  No encontro estiveram presentes representantes da 
diretoria da ASPACER e da ANFACER juntamente com Rodrigo 
Paraluppi e o Antonio Carlos Candito, da Formigrês. Encontro teve 
como objetivo estabelecer novas parcerias.

Presidente da Abiogás visita Polo Cerâmico em Santa Gertrudes

Será realizando neste próximo dia 13 abril,  o 4º Seminário 
Técnico da Indústria de Revestimento Cerâmico. O evento 

terá como tema macro: Placas Cerâmicas de Grandes Formatos. O 
seminário terá como palestrante, Michele Dondi, que é consultor 
do Instituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramic (ISTEC).  

A moderação será por conta de Fábio Melchiades, Diretor Téc-
nico e Comercial do CRC (Centro de Revestimentos Cerâmicos) e 
presidente do Comitê Técnico da Associação Paulista das Cerâmi-
cas de Revestimento (ASPACER). De acordo com ele, trata-se de 
um tema muito atual, tendo em vista que ao longo dos cinco últi-
mos anos, praticamente todos os produtores de placas cerâmicas 
de revestimento apresentaram linhas de produtos de formatos 
cada vez maiores, atendendo anseios ou criando demandas nessa 
direção no mercado consumidor. “As tecnologias de fabricação 
também evoluíram ao longo dos anos para acompanhar essas 
tendências, e muitos tradicionais fabricantes de equipamentos 
possuem soluções tecnológicas diferentes para viabilizar essa 
tendência de crescimento dos formatos das placas cerâmicas.”, 
destacou.

Ainda segundo Melchiades, há uma grande expectativa por par-
te do Comitê Técnico da ASPACER para essa edição do evento, 
tendo em vista haverá a participação de um especialista inter-
nacional, extremamente qualificado para falar sobre o assunto. 
“O Michele Dondi é consultor do ISTEC na Itália e já esteve em 
outras oportunidades no Brasil. Suas palestras são sempre muito 
inspiradoras, pois são conhecidas por apresentar um grande vo-
lume de informações atualizadas e muito bem organizadas. Como 
os europeus já estão trabalhando há mais tempo com grandes 
formatos, a ideia é trazer para a nossa realidade aquilo que pode 
ser aprendido a partir das experiências vivenciadas por quem já 
trilhou o mesmo caminho. Além da palestra do Michele, o evento 
contará com uma equipe de debatedores que ocupam cargos di-
retivos em importantes empresas do país”, finalizou.

Os debatedores desta edição serão Filipe Buschinelli Della Co-

4º Seminário Técnico da Indústria de Revestimento Cerâmico acontece nesta 
próxima semana 

letta, Diretor Industrial da Villagres, Luiz Antonio Ortigosa, Diretor 
Industrial da Delta Cerâmica, Roberto Basso, Gerente Técnico da 
Portobello e Celso Cavalli, Consultor Industrial da Incepa.

A transmissão do evento ao vivo poderá ser acompanhada no 
canal oficial do YouTube da Aspacer (youtube.com/aspacerofi-
cial). O evento é gratuito, as inscrições estão abertas e devem ser 
feitas pelo site : www.aspacer.com.br  A transmissão acontecerá 
entre os horários das 15h30 até às 17h30.

A Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (As-
pacer), terminou de instalar as placas de sinalização nas 

estradas vicinais. O objetivo é direcionar o fluxo de caminhões 
para os trechos corretos, atendendo o Termo de Compromisso 
assinado com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, por 
meio da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). 
No total, foram instaladas 8 placas que irão conduzir os motoris-
tas por trechos que auxiliem na redução do material particulado. 
Além das novas medidas, o setor industrial cerâmico há anos 
já vem tomando medidas mitigatórias da poluição do ar, como 
umectação das estradas, transporte de carga coberta, inovações 
em processo entre outras ações.

ASPACER conclui instalação de placas nas estradas vicinais

Eleição ocorreu na sede da ASPACER

O Senado aprovou, nesta última quinta-feira (7), a re-
condução de Symone Christine de Santana Araújo ao 

cargo de diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP). A aprovação da indicação será 
nos próximos dias comunicada à Presidência da República. 
A diretora está em exercício na agência desde novembro de 2020, 
sendo responsável pela Superintendência de Desenvolvimento e 
Produção (SDP) e Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção 
de Petróleo e Gás Natural (NFP).

Para Luís Fernando Quilici, Diretor de Relações Institucionais e 
Governamentais da Aspacer, essa recondução foi acertada devido 
as suas qualificações técnicas e comprometimento com a abertura 
do mercado de gás natural no Brasil. “Symone tem uma imensa 
capacidade profissional e um amplo conhecimento do setor de gás 
natural. Ao longo dos últimos anos ela tem sido uma referência 
dentro deste segmento. Sendo que, ela ainda ficou à frente da 
luta pela abertura do mercado de gás natural no Brasil.  Symone 
mais uma vez terá toda a colaboração do setor cerâmico paulista 
e brasileiro para bem desempenhar sua função na ANP”, destacou.

Quilici destaca recondução de Symone Araújo à Diretoria da ANP

Desde 2004, Symone Araújo é integrante da carreira de espe-
cialista em políticas públicas e gestão governamental no Ministério 
de Minas e Energia, onde, em 2009, assumiu a diretoria do Depar-
tamento de Gás Natural. Ao longo de sua carreira, também atuou 
nos Conselhos Fiscais da Petrobras, da Pré-Sal Petróleo S.A.(PPSA) 
e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Symone e Quilici durante edição do Fórum Nacional do Gás Natural em São Paulo

O encontro teve início com uma visita na Cerâmica Formigrês

Medida atende acordo junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente


