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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: (19) 3545-1145, com 

Ana Paula.

Faltam 04 dias para o Forn&Cer!

No dia 16, próxima terça-feira, às 9h, empresários ceramistas de todo o Brasil parti ciparão, na sede da ASPACER, da Reunião do Con-
selho Deliberati vo da ANFACER (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revesti mento). As reuniões são realizadas 

a cada três meses, nos três maiores polo produtores de revesti mentos cerâmicos: sul, sudeste e nordeste.

ANFACER promove Reunião do Conselho

Em cerimônia realizada na últi ma segunda-feira, 08, na sede do Ministério de Minas e Energia, Celso Luiz Garcia tomou posse como 
novo diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), pelo secretário- executi vo do MME, Luiz Eduardo Bara-

ta. Ainda de acordo com Celso Garcia, o DNPM tem que avançar. “Temos que ser fi rmes nessa caminhada, agir com total profi ssionalismo, 
e com a união de todos, é o que eu vim buscar aqui”, afi rmou o novo diretor.  Segundo Celso, hoje o setor mineral é forte, é um setor 
mineral que traz para o País os dividendos necessários, é um setor que, apesar de pequeno, ele é explosivo, mas é importante na nossa 
balança comercial, na exportação, nas commoditi es, e ele faz parte da vida do Brasil. Fonte: Assessoria de Imprensa do DNPM – Brasília.

Celso Luiz Garcia é empossado diretor-geral do DNPM

Os profi ssionais que atuam no setor cerâmico têm mais uma grande oportunidade de aperfeiçoamento. De 16 a 19 de junho, a AS-
PACER e o SINCER realizam, em sua sede, o 6º Congresso da Indústria Cerâmica de Revesti mento, reunindo palestrantes nacionais 

e internacionais. O Congresso terá cerca de 50 palestras e painéis, que apresentarão os assuntos de maior interesse às indústrias cerâmi-
cas: Decoração Digital, Energia, Recursos Humanos, Design, Mercado e Qualidade. A parti cipação é gratuita. Inscrições pelo site: www.
aspacer.com.br/parti cipe/cursos-e-palestras

ASPACER realiza o 6º Congresso da Indústria Cerâmica de Revesti mento

Visite o Forn&Cer!

É muito simples parti cipar da 8ª edição do Encontro de For-
necedores 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 às 19h. É necessário portar um do-
cumento (RG ou Carteira de Habilitação). O evento é voltado para 
profi ssionais do setor cerâmico de revesti mento e é obrigatório o 
uso de traje comercial. Não será permiti da 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 expectati va é receber sete 
mil visitantes, durante os quatro dias de evento.

No próximo dia 17, quarta-feira, às 11h, será realizada reu-
nião do Conselho da ASPACER e do SINCER, na sede enti -

dade, com objeti vo de apresentar o cenário energéti co brasileiro 
para o curto prazo, através dos temas: energia elétrica e gás natu-
ral, com as presenças do Dr. Newton José Leme Duarte, Presiden-
te Executi vo da Cogen – Associação da Indústria da Cogeração de 
Energia e João Carlos Mello, Diretor Presidente da Thymos Ener-
gia, além de assuntos de interesse do setor. Mais informações com 
Carolina: (19) 3545-1145 ou email: carolina@aspacer.com.br

ASPACER e SINCER convocam 
Conselheiros para reunião

As inscrições para a 3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design poderão ser feitas até o dia 03 de julho. Vinte e três empresas 
já se inscreveram. A ASPACER receberá os painéis de 20 a 31 de julho. O principal objeti vo 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 pasti lhas 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.

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


