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Sustent´Arte conquista o 8º lugar dentre 76 projetos em Prêmio Nacional
Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

N

o último dia 04, a Aspacer, através do diretor de relações institucionais e governamentais, Luís Fernando Quilici; o assistente
de diretoria, Roberto de Macedo e a coordenadora dos Grupos de Excelência, Maria Fernanda Rodrigues dos Santos, participou do Ranking
Benchmarking e do 12º Dia Benchmarking - Compartilhar para Crescer, ocasião em que foi apresentado o Ranking Benchmarking dos
Detentores das Melhores Práticas de Sustentabilidade do País. Ao
todo 76 projetos concorreram e 32 foram selecionados para a ﬁnal.
O Sustent´Arte, iniciativa do SESI, Aspacer e Prefeitura de Santa Gertrudes, ﬁcou em 8º lugar na classiﬁcação geral. Uma grande conquista
para o setor cerâmico de revestimento. O Projeto começou em 2013,
visando à capacitação de famílias dos colaboradores e pessoas de baixa renda, a desenvolver produtos artesanais personalizados utilizando
a técnica do mosaico a partir da reutilização dos resíduos de cerâmicas
de revestimento. Ao todo, 20 artesãs participaram.

Integrantes do SESI e Aspacer comemoraram importante premiação realizada em São
Paulo: Nilce Campagnone Surpíli - Agente de Responsabilidade Social- Artes, Maria
Aparecida Bouchardet- Gerente de Responsabildade Social- SESI/SP, Maria Fernanda
Rodrigues dos Santos - Coordenadora dos Grupos de Excelência da Aspacer, Roberto de
Macedo - Assistente de Diretoria da Aspacer, Fernanda Moreira - Designer de Produto da
Escola Mario Amato, Ivania Maria Filippi Novo- Supervisora Regional de Reçlações com
o Mercado, Silene Palata- Agente de Mercado SESI- Rio Claro e Luís Fernando Quilici Diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Aspacer.

Participação das Cerâmicas permitiu que o Sustent´Arte fosse realizado

A

Aspacer ressalta a importância da participação das cerâmicas: Almeida, Villagres, Atlas, Lineart, Ceral e Celva na primeira fase do
Projeto Sustent´Arte. Sintam-se parabenizadas por abraçarem essa causa e junto a nossa entidade, apoiarem o evento idealizado
pelo SESI.

O que é o Sustent´Arte?

O

Projeto Sustent´Arte, foi idealizado pelo SESI e desde 2013, com o apoio da Aspacer e Prefeitura de Santa Gertrudes, começou seu
desenvolvimento para atingir seu objetivo: atividade artesanal com valores apreciativos no campo da sociabilidade, da integração
comunitária e do incentivo à criatividade, voltado a atender as indústrias da região em seus projetos de Responsabilidade Social, capacitando as famílias dos colaboradores e/ou comunidade local, a desenvolver produtos artesanais personalizados utilizando a técnica do mosaico
a partir da reutilização dos resíduos de cerâmicas de revestimento, provenientes em grande escala nas indústrias locais.

Ranking Benchmarking Brasil 2014 –
os 10 primeiros colocados

O

ordenamento das empresas participantes, de 1ª a 10ª
colocadas, ﬁcou deﬁnido da seguinte maneira: 1º - Ambev, 2º - Sabesp, 3º - Gerdau, 4 º - Danone, 5º - CPFL/RGE, 6º
- Braskem, 7º - Duke Energy, 8º - SESI/Aspacer/ Prefeitura de
Santa Gertrudes, 9º - Cemig e 10º - Cargill.

SESI/SP fala sobre a parceria com a Aspacer
na realização do Projeto Sustent´Arte

“

Nós do SESI - SP estamos extremamente satisfeitos com a aceitação e entusiasmo com que a ASPACER recebeu, apoiou e acreditou no projeto Sustent’ARTE, que por sua vez representa a essência de
nossa missão, ou seja, colaborar com a indústria na realização de seus
projetos de responsabilidade social, desenvolvendo os indivíduos de
forma integral, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável e o bem estar social. A exitosa parceria com a ASPACER permitiu-nos transformar esse sonho em realidade.” – Maria Aparecida Bouchardet – Gerente de Responsabilidade Social de Empresas.

Forn&Cer: abertura marcada para o dia 24

O

maior evento da cadeia produtiva do setor cerâmico terá abertura oﬁcial no dia 24 de junho, às 14h. Cerca de 90 expositores, com
tecnologia e novidades da cadeia produtiva do setor cerâmico participarão do 7º Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica e Mineração. Informações e Credenciamento online: www.aspacer.com.br/fornecer.

Parabéns à Cerâmica REVDB

N

o próximo dia 09 de junho, segunda-feira, a cerâmica REVDB, completará quatro anos de fundação. A “Revestimentos Cerâmicos do
Brasil” está localizada na Rodovia Washington Luís, km 167, em Santa Gertrudes – SP. Apesar do pouco tempo de atuação, a empresa se destaca no Maior Polo cerâmico das Américas. A Aspacer e o Sincer desejam muitos anos de sucesso à sua associada.
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