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Profissionais de SCC realizam reunião mensal

O

s colaboradores que participam do GE de Serviço de Crédito Cerâmico, estarão reunidos na próxima quarta-feira (20), para
encontro mensal, à partir das 08h00, na sede da Aspacer. É importante que os profissionais das cerâmicas participem para
troca de informações e discussão de assuntos que envolvem as áreas contábil/financeira. Mais informações: (19) 3545-1145.

Aspacer e Sincer apostam na 6ª edição do Forn&Cer

D

e 18 a 21 de junho de 2013, a Aspacer e o Sincer promovem a 6ª edição do FORN&CER (Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâmicas). O Encontro aproxima os grandes responsáveis pelo avanço tecnológico: as empresas fornecedoras de
produtos e serviços e as indústrias cerâmicas, que vêm conquistando mercados cada vez mais expressivos em todo território nacional e no exterior. Em 2012, 90 empresas participaram como expositoras e atraíram cerca de 7.000 visitações durante os quatro
dias de evento. Este ano, o evento promete novidades. Informações: (19) 3545-1145

Treinamento Operacional em Tecnologia Cerâmica

N

os próximos dias 19 e 21 de fevereiro, será realizado na sede da Aspacer e do Sincer, treinamento sobre Moagem, voltado a
profissionais do setor de produção das cerâmicas. O curso será oferecido para duas turmas, com 20 alunos cada, nos períodos:
manhã e tarde. Douglas Vargas, técnico em cerâmica, será responsável por ministrar as aulas. Mais informações: (19) 3545-1145.

Diretor da organizadora da Construir Rio na sede da Aspacer

V

ictor Montenegro, diretor de núcleo Fagga, que organiza a Construir Rio, estará na sede da Aspacer no próximo dia 26, às 10h
para encontro com presidente e diretores da entidade. Neste ano a Construir Rio, feira voltada ao setor da construção civil, terá
uma área especial voltada a revestimentos, por isso, o interesse que mais empresas do maior polo cerâmico das Américas, estejam
presentes. Em 2012, a Aspacer esteve no evento, junto a empresas do setor cerâmico. Este ano, a Construir Rio será de 14 a 17 de
agosto.

ONS manterá térmicas a gás ligadas de olho na Copa

O

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) manterá as térmicas a gás natural e carvão, ligadas durante todo o ano de 2013,
afirmou o diretor-geral do ONS, Hermes Chipp. O objetivo do ONS é manter as térmicas a gás e carvão ligadas até novembro,
quando começa o período de chuvas. De acordo com o diretor-geral do ONS, não existe previsão, no curto prazo, nem para o desligamento das usinas térmicas a óleo, de custo de operação mais elevado. Chipp condicionou o eventual desligamento ao regime de
chuvas. “Se as chuvas forem boas, pode-se paralisar as térmicas a óleo a partir de maio, mas as outras ficam”, afirmou. Hoje, cerca de
25 térmicas a óleo e diesel estão em operação. Fonte: Valor Econômico.

Cerâmicas na Expo Revestir 2013

É

com grande expectativa que a próxima edição da Expo Revestir é aguardada. Principal evento de soluções em acabamentos da
América Latina, a feira será realizada de 5 a 8 de março de 2013, no Transamérica Expo Center, em São Paulo e receberá mais
de 45 mil visitantes de 60 países, entre arquitetos, designers de interiores, revendedores, construtores e compradores internacionais.
Cerâmicas associadas expositoras em 2013: Alfagrês; TH Buschinelli; Cecafi; Atlas; Cristofoletti; Delta Cerâmica; Grupo Embramaco;
Formigres; Grupo Cedasa; Grupo Incefra; Cerâmica Lanzi; NGK do Brasil; Porto Ferreira; Villagres; Savane e LEF (Via Rosa).

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

