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Melhor vitrine que a Revista ASPACER, só a matéria de capa, que mostra por que somos o maior polo cerâmico das 
Américas. A edição de março da Revista ASPACER estará circulando pela 10ª edição da EXPO REVESTIR, de 06 a 09 de 

março. Com ti ragem de 10.000 exemplares, a edição é especial, pois contará com a parti cipação das cerâmicas associadas que 
reservaram espaço, divulgando seus principais lançamentos. 

Edição Especial – Revista ASPACER

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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1ª Reunião do Comitê de Gás Natural

Hoje, dia 24, acontece a 1ª Reunião do Comitê do Gás Natural na sede da ASPACER e do SINCER. Liderado por profi ssionais 
do setor cerâmico, o grupo, durante esse primeiro encontro, faz uma apresentação dos resultados da reunião realizada na 

ARSESP e Fórum das enti dades, na últi ma semana. 

ASPACER integra Comissão Regional do Trabalho

A ASPACER, como representante patronal das indústrias, parti cipa de uma Comissão Regional do Trabalho, junto a outra 
cidades da região, com o objeti vo de trabalhar para a geração de emprego e capacitação de mão de obra. As reuniões 

são promovidas pela SERT (Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho). O últi mo encontro, realizado no dia 14 de fevereiro, 
promovido pela CRT (Conselho Regional do Trabalho), em Pirassununga, fi cou acordado que, através das informações do setor 
cerâmico, levantadas pela coordenaria dos Grupos de Excelência junto ao departamento de RH das empresas, para os próximos 
meses, a ASPACER irá disponibilizar junto ao SENAI, a criação de aproximadamente 600 vagas gratuitas voltadas para o setor.

Inscrições para o 3º Prêmio 
ASPACER de Design conti nuam

As inscrições seguem até o dia 16 de março. Apenas 
um profi ssional de cada empresa, poderá parti cipar. 

Os profi ssionais concorrerão com produtos na área de 
revesti mentos cerâmicos e que se enquadrem nas categorias 
exigidas pelo concurso. A 3ª edição do Prêmio é uma realização 
da ASPACER, SINCER e CCB. Mais informações através do site: 
www.aspacer.com.br.

ASPACER e ARSESP se reuniram em SP

Na últi ma sexta-feira (17), o presidente da Aspacer, Heitor Ribeiro de Almeida Neto, o vice-presidente da Aspacer, Benjamin 
Ferreira, o Diretor-Superintendente da Aspacer, Luís Fernando Quilici, acompanhados do Deputado Federal Mendes Thame 

(PSDB/SP), esti veram reunidos na sede da ARSESP (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo).  A 
comiti va da ASPACER foi recebida pela Diretora-Presidente da ARSESP, Silvia M. Calou e pelo Superintendente da autarquia, Cláudio 
de Faria Muller. A Diretora- Presidente da ARSESP antecipou a criação de um mecanismo de “recuperação do saldo de conta gráfi ca 
em razão de variações do preço do gás e do transporte”; considerando que nos termos da Lei Complementar nº 1.025/2007, a 
ARSESP tem como diretriz a proteção do usuário em relação aos preços, conti nuidade e qualidade do gás natural distribuído no 
Estado de São Paulo (conforme publicação no Diário Ofi cial da União de 18 de fevereiro de 2012). A Diretora-Presidente da ARSESP 
também confi rmou presença no Forn&Cer 2012, onde proferirá uma palestra.

ASPACER parti cipa da Reunião 
Plenária 

A Comissão de Estudo de Desempenho de Edifi cações – 
Grupo de Estudos – parte 3 realizou no dia 15 de fevereiro, 

Reunião do Grupo de Trabalho, na sede do SINDUSCON-SP, e a 
ASPACER esteve representada pelo diretor superintendente da 
ASPACER, Luis Fernando Quilici e pela coordenadora dos GEs, 
Maria Fernanda Rodrigues dos Santos. A reunião plenária teve 
por objeti vo, promover a apresentação dos anexos da NBR 
15575-3 (Requisitos para os sistemas de pisos internos).


