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Sotreq- Caterpillar é a mais nova associada à Aspacer

F

undada em 1941, a Sotreq é hoje, uma das maiores revendedoras de produtos, serviços e sistema Caterpillar do Mundo. Atualmente
possui mais de 40 ﬁliais, prontas para oferecer aos clientes de todos os segmentos do mercado, os melhores equipamentos. Com
proﬁssionais capacitados, a Sotreq realiza para seus clientes, estudos de seleção, dimensionamento de frotas e conﬁguração de máquinas
para obter o melhor custo-benefício do investimento realizado. Mais informações: www.sotreq.com.br.

Aspacer participa da 13ª edição do Prêmio Mundo Cerâmico

E

dson Gaidzinski Jr., presidente, e a Eliane Revestimentos Cerâmicos foram eleitos Ceramista e a Empresa do Ano pela Revista Mundo
Cerâmico. O Prêmio aconteceu no último dia 23, no Hotel Renaissance, em São Paulo, durante um almoço oferecido pela revista
Mundo Cerâmico às principais lideranças da cadeia produtiva da indústria cerâmica. Foram premiados a Personalidade, a Indústria e os
Fornecedores, divididos em 16 categorias. A Aspacer esteve representada por mais um ano consecutivo.

Energia mais cara para a indústria

A

Aspacer participa de homenagem ao Sr.
Itamar Fior

E

indústria prevê um aumento em torno de R$ 20 milhões nos
gastos com eletricidade até 2018. O montante deve elevar
em 47% a fatura paga atualmente pelo setor, conforme estimativas feitas pela Abrace, entidade que representa os grandes consumidores industriais de energia. Fonte: Valor Econômico.

m 1989, com 50 anos, Sr. Itamar, montou a Cerâmica Carmelo
Fior, com o intuito de desenvolver um negócio e unir a família. A primeira linha partiu em 1990. No último dia 23, o empresário e conselheiro da Aspacer e do Sincer, foi homenageado por
seus familiares e colaboradores pelos 25 anos de forte atuação no
segmento cerâmico. Representantes da Aspacer e do Sincer participaram do evento na cidade de Limeira.

2º turno das eleições acontecerá no
próximo domingo

Falta pouco mais de um mês para o
show de Emmerson Nogueira na sede da
Aspacer

T

reze estados e o DF terão 2º turno para governador no próximo dia 26, domingo. Eleitores de todo o país também votarão para presidente. Para isso, devem levar um documento de
identidade oﬁcial com foto e o título de eleitor, ainda que vote em
cidade que já possui o sistema biométrico, das 08h às 17h. Quem
deixou de votar no primeiro turno das eleições pode exercer o
direito no segundo turno normalmente, segundo o TSE. A justiﬁcativa para aqueles que deixaram de votar pode ser apresentada
até 4 de dezembro em qualquer cartório eleitoral. Fonte: Tribunal

D

ia 28 de novembro, a Aspacer e o Sincer encerram o ano
de 2014 com um show imperdível: o cantor e multi instrumentista Emmerson Nogueira. Mesas e lugares limitados para o
evento que deverá ser um marco na trajetória das entidades. Mais
informações: anapaula@aspacer.com.br ou através do telefone
(19) 3545-1145.

Superior Eleitoral

Aspacer recebe homenagem do Ciesp

N

o próximo dia 28, às 16h30, no auditório do Ciesp, em Rio Claro, será realizada a Reunião Mensal do Conselho 2011/2015. Dentro
da programação será feita uma homenagem à Aspacer pelos 15 anos de atividades, completados no último dia 17. O presidente
Heitor Ribeiro de Almeida Neto conﬁrmou presença no evento.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

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

