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Boletim Informativo Aspacer/Sincer
atinge sua 100ª edição

Projeto Sustent´Arte continua

o dia 07 de outubro de 2011, foi publicado a 1ª edição do
Boletim Informativo Aspacer/Sincer. Com credibilidade
e responsabilidade, as notícias de interesse do setor cerâmico e
cadeia produtiva passaram a circular semanalmente entre os empresários e colaboradores do Maior Polo Cerâmico das Américas.
Uma conquista da Aspacer e do Sincer.

partir de fevereiro, começa a etapa de produção dos protótipos do Projeto Sustent´Arte, uma parceria do Sesi, Senai,
Aspacer e Prefeitura de Santa Gertrudes, que visa capacitação de
mão de obra no desenvolvimento de produtos artesanais personalizados, a partir da reutilização dos resíduos de cerâmicas de
revestimento.

Em 2014, Aspacer completa 15 anos

2º Prêmio Nacional Aspacer de Design –
beleza e criatividade do setor em todo o
país

N

F

oi em 1999, que empresários ceramistas do estado de São
Paulo se uniram para formar uma entidade de classe que
defendesse os interesses do setor. Hoje a Associação Paulista das
Cerâmicas de Revestimento (Aspacer) é uma entidade reconhecida nacional e internacionalmente pela seriedade, competência e
inovação na forma de trabalho associativo. A entidade representa
36 indústrias cerâmicas do estado de São Paulo e 27 empresas da
cadeia produtiva, responsáveis por 12.651 mil empregos diretos e
por 70% da produção nacional de revestimentos cerâmicos.

Expectativa para o
Forn&Cer 2014 –
maior Encontro de
Fornecedores, Cerâmicas
e Mineração

D

e 24 a 27 de junho, acontecerá a
7ª edição do Forn&Cer, evento internacional que reúne o que há de mais
moderno na cadeia produtiva do setor cerâmico.

A

O

principal objetivo do Prêmio é descobrir e estimular os novos talentos da área de criação das indústrias cerâmicas e
incentivar a inovação de produtos, valorizando o trabalho desenvolvido pelos proﬁssionais dos setores de criação e desenvolvimento de produtos de indústrias cerâmicas e fornecedores. Em
2014, o evento será nos dias 11 e 12 de agosto

Informação e
aprimoramento serão os
pontos fortes da 3ª edição
do Fórum Nacional de
Design

A

3ª edição do Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos
será nos dias 11 e 12 de agosto na sede
da ASPACER e do SINCER e contará com a
participação de proﬁssionais de design nacional e internacional.

Mérito Cerâmico 2014
promete novidades na
escolha dos melhores do
setor

O

evento Mérito Cerâmico é tradicional e durante o mês do ceramista
(maio), reúne os colaboradores e convidados das cerâmicas, fornecedores e autoridades para um evento de premiação. Este
ano, acontecerá no dia 09 de maio.

2º Concurso de Desenho Infantil – Cartão de Natal e Ano Novo: ﬁlhos dos
colaboradores mostrarão sua criatividade

D

ia 14 de novembro será o evento que revelará os ganhadores do 2º Concurso de Desenho Infantil – Cartão de Natal e Ano Novo. Os
objetivos são: 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. Os desenhos dos ganhadores dos 1º e 2º lugares serão temas do Cartão de Natal das entidades.

Confraternização Aspacer/Sincer – uma grande festa que une o setor cerâmico com
descontração e alegria

S

erá no dia 28 de novembro a Confraternização da Aspacer. Música ao vivo, shows com artistas consagrados, comidas e bebidas de
altíssima qualidade e principalmente a oportunidade de estreitar relacionamento entre os executivos do setor cerâmico e os fornecedores da cadeia produtiva

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

