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Aspacer é recebida na sede do DNPM/SP

O

presidente da Aspacer/Sincer, Heitor Ribeiro de Almeida Neto, o vice-presidente da Aspacer, Benjamim Ferreira Neto,
o Diretor Superintendente da Aspacer/Sincer, Luís Fernando Quilici, o assessor jurídico da Aspacer/Sincer, José Antonio
Escher e o prefeito de Santa Gertrudes, João Carlos Vitte estiveram em reunião na sede do DNPM/SP (Departamento Nacional de
Produção Mineral) na última segunda-feira (27), discutindo assuntos de interesse do setor. Na oportunidade, representantes da
Aspacer/Sincer e prefeitura de Santa Gertrudes foram recebidos pelo Superintendente do DNPM/SP, Ricardo Moraes e equipe.
Dentre os assuntos discutidos ﬁcou deﬁnido que o workshop do DNPM/SP, para o aprimoramento dos trabalhos das consultorias
e assessorias das empresas de mineração, será realizado no dia 21 de junho (quinta-feira), às 15h, na sede da Aspacer, durante
a realização do Fornecer 2012. O workshop realizado pelo DNPM/SP tem como objetivo reciclar conhecimentos das empresas e
consultorias das mineradoras sobre o trâmite processual interno na autarquia federal.

Nossa Caixa Desenvolvimento será patrocinadora do Forn&Cer 2012

P

elo 3º ano consecutivo, a Agência de Fomento Paulista/ Nossa Caixa Desenvolvimento, conﬁrma patrocínio do maior
Encontro do setor cerâmico, da cadeia produtiva e de mineração, o Forn&Cer 2012, que acontecerá de 19 a 21 de junho.
A Agência de Fomento oferece linhas de crédito pré-aprovado para as indústrias cerâmicas que tenham interesse em adquirir
máquinas e equipamentos, das empresas expositoras do Fornecer 2012. Com essa iniciativa, a exemplos de anos anteriores,
ﬁcará mais ágil e prático a comercialização desses produtos para as empresas expositoras no Forn&Cer.

Edição Especial – Revista
ASPACER

M

elhor 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 até na
próxima sexta-feira (09), data em que se encerra o evento.
A edição especial, conta com a participação das cerâmicas
associadas que reservaram espaço, divulgando seus principais
lançamentos.

Reunião sobre Gás Natural

D

ia 22 de março, às 10h, Sérgio Luiz da Silva, diretor vicepresidente de mercado de grandes consumidores, GNV
e suprimento de gás da Comgás (Companhia de Gás de São
Paulo), participará de um encontro na sede da ASPACER e do
SINCER com proﬁssionais do setor que integram o Comitê do
Gás Natural, grupo criado para fazer um acompanhamento
detalhado sobre o assunto. Também participarão da reunião,
membros da presidência e diretoria das entidades.

Seguem inscrições para o 3ºPrêmio ASPACER de Design

D

ia 16 de março é a data limite para quem quer ser revelado como o melhor do setor e ainda por cima, ganhar prêmios.
Apenas um proﬁssional da área de criação de cada empresa, poderá participar. Os proﬁssionais concorrerão com produtos
na área de revestimentos 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.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

