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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

De 16 a 19 de junho acontecerá na sede da ASPACER e do SINCER o 8º Forn&Cer (Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica 
e Mineração). O evento reúne os maiores e melhores fornecedores da cadeia produti va. Mais informações sobre reserva de espa-

ços e propostas de patrocínio ou apoio: (19) 3545-1145, com Ana Paula.

Faltam 60 dias para o Forn&Cer

O Grupo de Excelência de Recursos Humanos, através dos colaboradores das cerâmicas e da coordenação de Pablo Beloni, gerente 
de RH da Cerâmica Villagres, realizou encontro na sede da ASPACER e do SINCER, no últi mo dia 16.Além de diversos assuntos per-

ti nentes ao setor, o tema da pauta “Melhores práti cas de gestão de RH”, escolhido para ser exemplifi cado nas reuniões, foi iniciado com 
a experiência da Lef Cerâmica, através do gerente Alexandre Santa Bárbara. O assunto apresentado foi o procedimento para o controle e 
entrega de uniforme aos colaboradores, que é revisto anualmente pela empresa e possui cores para defi nição do setor e ati vidade exerci-
da, iniciati va que objeti vo facilitar a identi fi cação dos funcionários e dos colaboradores em treinamento. A ideia foi muito bem vinda por 
todos. A próxima reunião está marcada para acontecer no dia 21 de maio.

Grupo de RH realiza reunião na sede da ASPACER

A indústria de São Paulo demiti u 17 mil trabalhadores em março, o pior da série histórica da pesquisa da Federação e do Centro das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). O resultado foi infl uenciado pela contratação abaixo da média por parte do setor 

sucroalcooleiro. Na leitura com ajuste sazonal, o emprego na indústria caiu 0,88% em março ante fevereiro. No acumulado do ano, o 
setor manufatureiro paulista fechou 23 mil vagas. Mas o número mais preocupante para as enti dades é o fechamento de 173 mil postos 
de trabalho na indústria na comparação de março de 2014 com março de 2015. Fonte: Fiesp.

Indústria de SP demite 17 mil e tem pior março da história

A Karina é uma empresa brasileira que atua no ramo de pisos e revesti mentos cerâmicos desde 1995. Marca consolidada no merca-
do, destaca-se pela qualidade e beleza de seus produtos. Seu moderno parque fabril está instalado em área construída de 20.000 

m², estrategicamente localizado na cidade de Cordeirópolis, região central do Estado de São Paulo, no entroncamento das principais 
rodovias do país: Washington Luiz, Bandeirantes e Anhanguera. Atualmente gera 220 empregos diretos e tem capacidade produti va para 
1.200.000 m²/mês. Devido à abundância de argila na região, matéria prima para fabricação de seus produtos, está localizada no “Polo 
cerâmico”, maior conglomerado de cerâmica esmaltada de base vermelha do país, onde se encontra também os principais fornecedores 
de insumos para o segmento. A ASPACER e o SINCER parabenizam a Karina Pisos e Revesti mentos pelos 20 anos, que serão completados 
no próximo dia 24, desejando prosperidade e muito sucesso.

Karina Pisos e Revesti mentos completa 20 anos

Profi ssionais de Design do setor cerâmico 
estão em Milão

Selma Ferrante, desenvolvedora de produtos da Cerâmica Gail 
foi ganhadora do primeiro lugar da categoria Fabricantes de 

Pasti lhas e Peças Especiais, do 2º Fórum Nacional de Design para 
Revesti mentos Cerâmicos, e levou o maior prêmio: uma viagem 
para o Salão Internacional do Móvel de Milão. Jéssica de Olivei-
ra, desenvolvedora de produtos da Cerâmica Almeida, através do 
painel “Origens”, conquistou 1º lugar da categoria Fabricantes Via 
Seca e foi classifi cada no Prêmio Best In Show – Ceramics of Brasil, 
durante a últi ma Expo Revesti r. Seu painel e outros produtos estão 
expostos em um espaço coleti vo da ANFACER, patrocinado pela 
APEX-Brasil, no mesmo evento que acontece na cidade italiana. As 
profi ssionais retornarão para o Brasil, no próximo dia 19 de abril, 
com novas ideias e mais conhecimento na bagagem.

Os profi ssionais do setor cerâmico e da cadeia produti va, 
além do delicioso jantar e decoração de primeira qualida-

de, terão bons moti vos para parti ciparem do evento Mérito Cerâ-
mico 2015. Dia 08 de maio, a parti r das 20h30, a sede da ASPACER 
será palco da 8ª edição do Mérito Cerâmico, evento que home-
nageia os colaboradores das cerâmicas. Show: Geração Anos 80 
– com Maurício Gasperini (Ex-Rádio Táxi) e Kiko Zambianchi.  Mais 
informações para reservas de mesas: (19) 3545-1145, com Ana 
Paula.

Mérito Cerâmico 2015 - Show: Geração 
Anos 80 – com Maurício Gasperini (Ex-
Rádio Táxi) e Kiko Zambianchi

As diretorias da ASPACER e do SINCER, informam que em razão do feriado nacional de Tiradentes, não haverá expediente nas enti -
dades na próxima segunda-feira (20) e terça-feira (21), retomando os trabalhos normalmente na quarta-feira (22), à parti r das 08h.

Feriado de Tiradentes


