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Aspacer participa da abertura da 12ª Expo
Revestir

N

o último dia 11, ocorreu a abertura oﬁcial da Expo Revestir
que contou com a presença do presidente do Conselho de
Administração da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimento, Louças Sanitárias e Congêneres (Anfacer),
Michael Rumpf Gail, do presidente da Aspacer/Sincer, Heitor Ribeiro de Almeida Neto, do superintendente da Anfacer e presidente da Expo Revestir, Antônio Carlos Kieling e do presidente da
Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção
(Anamaco), Cláudio Conz.

CCB assina contrato para
dar início às obras de
sede própria

N

o dia 11, o Centro Cerâmico do
Brasil (CCB) assinou contrato com
a construtora para o início das obras da
sede própria do CCB. O valor do investimento total será de R$ 3,7 milhões e a
área construída será de 1.490 m². Do valor total a ser investido, a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) ﬁnanciará,
a fundo perdido, um valor de R$ 663 mil.
As obras serão iniciadas ainda este mês
e a previsão da entrega das instalações é
março de 2015.
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Novo presidente do Conselho de
Administração da Anfacer é apresentado

A

apresentação aconteceu durante a Expo Revestir. O novo
presidente do Conselho de Administração da Anfacer (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres) é Edson Gaidzinski, diretor
da cerâmica Eliane. Michael Rumpf Gail, atual presidente do Conselho de Administração da Entidade e presidente do Conselho da
cerâmica Gail, entregará o cargo ao sucessor no próximo mês de
abril.

Aspacer participa de
lançamento de produto da
Xaar

N

o dia 12, a Aspacer participou de
uma coletiva de imprensa para divulgação dos novos produtos da empresa
inglesa Xaar. A cabeça de impressão de
jato de tinta 1002 é uma geração de produtos da empresa que redeﬁne o padrão
de decoração de pisos cerâmicos em uma
só passagem, gerando excelente qualidade de impressão e produtividade para
fabricantes de todo o mundo. Mais informações: www.xaar.com

Expo Revestir termina
hoje

H

oje, dia 14, às 19h, encerra-se no
espaço Expo Transamérica em São
Paulo, mais uma edição da Expo Revestir.
Desde o dia 11, 17 indústrias cerâmicas
associadas à Aspacer, número recorde de
participação de empresas do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, estiveram expondo
com o que há de mais moderno no maior
evento do segmento cerâmico para revestimento e decoração: Alfagrês; Almeida;
Atlas; Cecaﬁ; Cristofoletti; Embramaco;
Formigres; Gail; Grupo Cedasa; Incefra;
Lanzi; Porto Ferreira; Rocha Forte; Savane;
Unigrês; Via Rosa (Lef) e Villagres. Parabéns à todas participantes.

Cerâmica Almeida recebe certiﬁcação de produtos

T

ambém hoje, 14, durante a Expo Revestir, a Cerâmica Almeida receberá oﬁcialmente do Centro Cerâmico do Brasil (CCB) a certiﬁcação de produtos (Telhas, Pisos e Revestimentos Cerâmicos) e a certiﬁcação do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001). Ana
Paula Menegazzo, diretora superintendente do CCB fará a entrega protocolar da certiﬁcação à Heitor Ribeiro de Almeida, no estande da
Cerâmica Almeida. Em 2013 a empresa completou 90 anos e segundo seus gestores, essas certiﬁcações comprovam o compromisso com
a missão da organização que é “Qualidade que resiste ao tempo”.

Tecnargilla Brasil reuniu diversos proﬁssionais do segmento de cerâmica para
revestimento

S

ob curadoria do Professor/Doutor Anselmo Ortega Boschi – Larc/Dema/UFSCar, novas tecnologias em fabricação de revestimento
cerâmico, serão apresentadas hoje, 14, por especialistas, que discorrerão sobre os temas: esmaltação para jato de tinta; prensagens
de grandes formatos sem molde; decoração digital amigável e inovação e redução dos custos pelo encadeamento produtivo. Diversos
proﬁssionais participam e destacam a importância do evento para inovação e crescimento do setor cerâmico de revestimento.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

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

