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Aspacer alerta para procedimentos que melhorem a qualidade do ar na região

A

Aspacer tem acompanhado em diversos meios de comunicação, no informativo CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental) e outros, que os níveis de particulado em suspensão na atmosfera (poeira), muito especialmente em Santa Gertrudes,
estão alcançando concentrações elevadas, classiﬁcados pela própria Companhia em determinados dias e horários como “Muito Ruim”. A
longa estiagem desta época do ano contribui para essa elevada concentração de poluentes, por isso a entidade alerta o setor cerâmico,
que procure redobrar os cuidados nas manutenções de seus ﬁltros de mangas, nos procedimentos de manuseio, umectação de vicinais,
transporte e outros que envolvam ações com a matéria prima, a ﬁm de minimizar os impactos causados por essas atividades.

Parabéns Grupo Cedasa

A

empresa Cedasa Indústria e Comércio de Pisos Ltda., fundada em 22 de outubro de 1990 pela família Pascon, iniciou suas atividades com uma produção mensal de 300 mil metros quadrados. Sua sede administrativa e fabril está localizada na cidade de Santa
Gertrudes. Hoje o Grupo Cedasa é composto das marcas Cedasa, Majopar, Vista Bella e Lorenzza e tem uma produção mensal de mais de
5,5 milhões de m². A Aspacer e o Sincer desejam mais anos de sucesso ao Grupo Cedasa.

Smalticeram é a nova sócio-colaboradora
da Aspacer

Conﬁrmado: Emmerson Nogueira fará
show na sede da Aspacer e do Sincer

história da Smalticeram começou em 1970. Hoje o Grupo é
um dos maiores produtores mundiais de fritas, pigmentos,
esmaltes e possui alta tecnologia no desenvolvimento de tintas
digitais para aplicação em cerâmica industrial e outros produtos.
Suas unidades estão presentes em quatro continentes, atendendo
mais de 30 países pelo mundo. A Aspacer dá às boas vindas a sua
mais nova sócio-colaboradora.

onhecido por sua inconfundível voz rouca, Emmerson Nogueira lança mais um trabalho musical reﬁnado, não apenas
pela sua qualidade como intérprete, mas destacando-se também
como multi instrumentista e produtor musical. No próximo dia 28
de novembro, o artista estará na sede da Aspacer e do Sincer e será
a principal atração musical do evento Confraternização 2014. Mais
informações e reservas de lugares: anapaula@aspacer.com.br ou
através do telefone (19) 3545-1145.

Aspacer lança novo site institucional

Nível dos reservatórios deve fechar
outubro abaixo de 2001, época de
racionamento

A

A

Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER) lança seu novo site na Internet. Mais moderno, interativo e funcional, com o novo site, a ASPACER pretende aumentar
a transparência e melhorar a comunicação com empresas, autarquias e sociedade de maneira geral, especialmente com seus associados, sócio-colaboradores e toda a cadeia produtiva do setor
cerâmico de revestimento. Através dos novos formatos de divulgação, padronização e novo layout, o acesso à página está agora mais
rápido, fácil e mais completo. Acesse: www.aspacer.com.br

C

A

mais recente projeção do Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) para o volume de chuvas este mês sugere que
o nível dos reservatórios no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, o
mais importante do país, estará ainda mais baixo do que o nível
registrado em 2001, quando houve o racionamento. Levantamento elaborado pela Comerc Energia apontou que os reservatórios
encerraram outubro daquele ano com 21,3% da capacidade, em
meio à restrição da oferta de energia. Mas o ONS revelou que os
reservatórios da região podem atingir 19,9% da capacidade em
31 de outubro. O número é divulgado semanalmente pelo ONS,
portanto, pode passar por revisões até o ﬁm do mês. Fonte: Revista
Veja.

Horário de verão começa no dia 19 de outubro

C

omeça no próximo domingo, 19, o Horário Brasileiro de Verão. À meia noite do sábado para o domingo os relógios deverão ser
adiantados em uma hora. A medida, adotada para economizar energia no horário de maior consumo, se estenderá por 126 dias, até
22 de fevereiro de 2015, possibilitando ganho de 0,4% no armazenamento das hidrelétricas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste e de 1,1%
no subsistema Sul. Fonte: Ministério de Minas e Energia.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

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

