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Aniversário Lanzi – 53 anos

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana
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undada em 16 de agosto de 1961, na cidade de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, a Cerâmica Lanzi é uma empresa que vem mantendo, ao longo destes anos, tradição, qualidade e conﬁança, oferecendo produtos com o mais alto padrão de tecnologia. Presente
nas melhores lojas do Brasil e exportando para mais de 20 países, a Cerâmica Lanzi tornou-se referência no mundo cerâmico com produtos inovadores que encantam e surpreendem, transmitindo uma sensação de beleza e modernidade. A Aspacer e o Sincer parabenizam a
empresa pelos 53 anos de fundação.

Aspacer lamenta perda de Eduardo
Campos

Aspacer premia os melhores designers do
setor

Aspacer, Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento, lamenta a perda de Eduardo Campos no último dia 13,
devido a acidente aéreo ocorrido na cidade de Santos, litoral de
São Paulo. Em maio, a Aspacer e representantes das Associações
Empresariais Pró-Desenvolvimento do Mercado de Gás Natural
entregaram ao então candidato Eduardo Campos (PSB), em São
Paulo, propostas políticas para o setor. Na oportunidade, representantes da Aspacer, entregaram também ao então candidato
uma placa produzida em cerâmica vermelha, com a frase: “Eu digo
para o povo brasileiro que não há razão para o desânimo. Juntos,
transformaremos desânimo em fé e esperança. Juntos, construiremos um novo Brasil”.

s vencedores do 2º Prêmio Nacional Aspacer de Design, de
acordo com as categorias foram: Via Seca: 1º lugar - Cerâmica Almeida – participante: Jéssica Oliveira; 2º lugar – Cerâmica
Cristofoletti – participante: Daniel Henrique Tonin. Porcelanato: 1º
lugar - Cerâmica Portinari (Cecrisa) – participante: Paulo Roberto
Niehues, 2º lugar - Cerâmica Portobelo – participante: Gabriele
Berlezze. Pastilhas e Peças Especiais: 1º lugar - Cerâmica Gail – participante: Selma Ferrante, 2º lugar - Cerâmica Buschinelli – Lineart – participante: Bruna Helena Domingues. Fornecedor: 1º lugar
- Glazetech Indústria e Comércio de Produtos Cerâmicos – participante: Karina de Fátima Gonçalves Joaquim e 2º lugar - Icon Estampos e Moldes – participante: Luciano Amancio Alves.

Cerâmica Gail é a grande vencedora do
2º Prêmio Nacional Aspacer de Design

3º Fórum Nacional de Design para
Revestimentos Cerâmicos foi um sucesso

om a maior pontuação, 636,5 pontos, a grande vencedora
da premiação e da viagem para o Salão Internacional do
Móvel, em Milão foi Selma Ferrante – da Cerâmica Gail. O evento
acontecerá no mês de abril de 2015.

3º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos atingiu seu objetivo: fomentar o design e provocar em
todos os envolvidos, discussões de temas relevantes que fortaleçam toda a cadeia produtiva. Durante dois dias de evento, foram
ministradas 12 palestras, um total de 16 horas de trabalho, que
contou com a participação de 116 proﬁssionais das áreas de design e desenvolvimento de produtos das cerâmicas e de outros
segmentos.
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Representantes do setor participam do 3º Design Weekend

O

Design Weekend SP, que seguirá até amanhã, 17, conta com várias exposições e intervenções de designers, arquitetos e artistas,
com curadorias criteriosas e resultados de alta qualidade. Uma comitiva com representantes do setor cerâmico paulista e com
Maria Fernanda Rodrigues dos Santos - Marketing Institucional da Aspacer, participou do maior festival urbano de design, no último dia
14, em São Paulo.O objetivo é de que no ano que vem, o Prêmio Nacional Aspacer de Design participe do evento.

TCU revela sonegação em áreas de Mineração

D

e cada quatro áreas onde há extração de minério no país, apenas uma faz o devido recolhimento do royalty da mineração, a chamada Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais (Cfem), aponta auditoria do Tribunal de Contas da União
(TCU) realizada pelo Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM). Em 2012, mostra o relatório do TCU, havia 20,7 mil títulos de
mineração ativos no país, ou seja, autorizações para mineração. Desse total, somente 5,4 mil ﬁzeram o devido recolhimento da contribuição. A sonegação é geral. Empresas donas de 15,3 mil títulos minerários simplesmente deixaram de recolher a Cfem, contribuição dividida
entre União (12%), Estados (23%) e municípios produtores (65%). Fonte: Jornal Estado de S.Paulo

Consumo de gás natural cai em SP
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Comgás não vê sinais de melhora no cenário econômico. O ano tem sido difícil para a distribuidora paulista de gás natural, que
enfrenta uma retração do consumo tanto nas indústrias como nas residências, segmento em que a demanda sempre havia sido
crescente. O consumo de gás natural nas indústrias atendidas pela Comgás caiu 3,5% no segundo trimestre, enquanto a demanda para
cogeração (quando o gás é utilizado para produção de calor e energia) recuou 8,6%. Fonte: Jornal Valor Econômico.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

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

