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Faltam 18 dias para o Forn&Cer!

D

e 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 produtiva. Mais informações sobre reserva de
espaços e proposta de patrocínio: (19) 3545-1145, com Ana Paula. Patrocínio: Imerys Ceramics, Serasa, PWC e Caixa Econômica Federal.

Visite o Forn&Cer!

É

muito simples participar da 8ª edição do Encontro de Fornecedores e Cerâmicas na sede da ASPACER e do SINCER. O
credenciamento é feito pelo site: www.aspacer.com.br/fornecer
ou na entrada do evento, até as 19h. É necessário portar um documento (RG ou Carteira de Habilitação). O evento é voltado para
profissionais do setor cerâmico de revestimento e é obrigatório o
uso de traje comercial. Não será permitida a entrada de menores
de 16 anos, pessoas usando chinelos ou bermudas. O Forn&Cer
acontecerá de 16 a 19 de junho, das 14h às 20h, no espaço anexo
a ASPACER, em Santa Gertrudes – SP. A expectativa é receber 7 mil
visitantes, durante os quatro dias de evento.

Piloto Átila Abreu estará no Forn&Cer
2015

V

ice-campeão da Stock Car em 2014, Átila Abreu disputa
também o GT Series, na Europa, e espera que nova experiência internacional o ajude a levar o título nacional neste ano.
O piloto sorocabano estará na sede da ASPACER no dia 16 de junho, das 18h às 20h, para uma noite de autógrafos aos visitantes
e expositores, durante o Forn&Cer, no estande da Mobil – D15,
patrocinadora do piloto.

Unimed RC estará com ambulatório móvel no Forn&Cer

A

empresa Unimed, maior rede de assistência médica do Brasil, estará na 8ª edição do Forn&Cer, com um ambulatório móvel, médico e ambulância disponíveis, para pronto atendimento aos participantes da feira. A ASPACER e o SINCER, realizadores do evento,
agradecem a Diretoria da Unimed de Rio Claro, pela parceria por mais um ano consecutivo.

ASPACER retoma o trabalho do GE de Exportação

N

o último dia 26, a ASPACER realizou um encontro com os colaboradores das cerâmicas, responsáveis pelo departamento de exportação, visando retomar o trabalho desse Grupo de Excelência. A iniciativa foi muito positiva. A reunião foi coordenada por
Ricardo Gerciano, coordenador do Grupo de Crédito Cerâmico, que reforçou a importância da integração entre os profissionais, a troca
de informações e compartilhamento de experiências. Nesse primeiro momento, a coordenadoria do grupo ficou para os profissionais de
exportação da Cerâmica Carmelo Fior. O próximo encontro está marcado para acontecer no dia 23 de junho, às 16h. Mais informações
com Maria Fernanda: (19) 3545-1145.

Inscreva sua empresa na 3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design

A

s inscrições para a 3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design poderão ser feitas até o dia 03 de julho. A ASPACER receberá
os painéis de 20 de julho a 31 de julho. O principal objetivo do evento é revelar os novos talentos do setor, ligados à área de criação
e desenvolvimento de produtos das empresas do segmento cerâmico. As categorias são: fabricante, dividida em: via seca, porcelanato
e pastilhas e peças especiais e fornecedores. A maior premiação é a viagem para o Salão do Móvel de Milão. Mais informações: www.
aspacer.com.br/premioaspacer.

IBP faz sugestões para conteúdo local

O

Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis apresentou um pacote de sugestões para a política de conteúdo local. A
ideia é que as mudanças sejam incluídas na 13ª Rodada de blocos exploratórios, prevista para outubro. Entre as propostas estão
à prioridade a certas atividades e regras para descumprimento de compromissos. Fonte: Valor Econômico.

Feriado de Corpus Christi

A

s diretorias da ASPACER e do SINCER informam que nos próximos dias 04 e 05 (quinta e sexta-feira), devido ao feriado de Corpus
Christi, não haverá expedientes nas entidades, retomando os trabalhos normalmente no dia 08, segunda-feira, às 8h.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

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

