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ASPACER participa de missão oficial nos EUA para conhecer exploração de gás de
xisto

O

presidente da ASPACER, Benjamin Ferreira Neto; o ex-presidente e conselheiro da ASPACER, Heitor Ribeiro de Almeida Neto; o
Diretor de Relações Institucionais e Governamentais da ASPACER e Coordenador do Fórum do Gás, Luís Fernando Quilici participaram, junto a membros de outras entidades do setor energético e do deputado Federal Mendes Thame (PSDB-SP), de uma missão
oficial nos Estados Unidos, entre os dias 21 e 24 de setembro, a fim de conhecer a experiência americana de utilização do gás de xisto.
Também conhecido como gás não convencional, o xisto é extraído de uma rocha através de fracionamento, e a maior jazida do continente
está espalhada por quatro estados americanos. O gás é mais barato que a gasolina e menos poluente que o carvão. Na oportunidade, os
membros da comitiva visitaram o “Center For Energy Studies” da Rice Universirty, o Centro Tecnológico da Schlumberger, a sede da Weatherford, a Eagle Ford Shale, a FMC Tecnologies e o Centro Tecnológico da Baker Hughes. Representantes da Anfacer, Abvidro e Abraceel
também participaram da missão.

Nova sócia colaboradora: Mineração
Pieroni

E

specializada em extração e beneficiamento de argila, a Mineração Pieroni está localizada em Rio Claro e possui oito
anos de fundação, sendo destaque no setor cerâmico de revestimento. A empresa é a mais nova associada da ASPACER e poderá
usufruir dos benefícios oferecidos por essa nova parceria. Seja
também um sócio colaborador. Mais informações com Ana Paula
– (19) 3545-1145.

Garanta sua mesa para o evento
Confraternização 2015

A

Confraternização 2015, evento que reúne os maiores empresários do setor cerâmico e da cadeia produtiva, além de
autoridades e profissionais do segmento, este ano, será realizada
dia 27 de novembro, na sede da ASPACER e do SINCER. O evento
mais uma vez, deve ficar na história do setor. Adesões a mesas e
convites com Ana Paula, gerente comercial: (19) 3545-1145/anapaula@aspacer.com.br.

Projeto Sustent´Arte começa em Cordeirópolis

O

Projeto Sustent´Arte surgiu para atender as indústrias em seus projetos de Responsabilidade Social, desenvolvendo produtos
artesanais personalizados, utilizando a técnica do mosaico. O projeto é realizado da parceria entre a ASPACER, SESI e Prefeitura.
Em Santa Gertrudes, o resultado foi muito positivo para o segmento de revestimentos cerâmicos. “A iniciativa se torna extremamente
importante para o setor cerâmico de revestimento, uma vez que os resíduos gerados pela indústria, que não são poluentes ao meio
ambiente, são reaproveitados, promovendo o segmento através do desenvolvimento de produtos com apelo comercial, estimulando a
qualificação da comunidade do entorno das cerâmicas, formada por familiares dos colaboradores de cerâmicas e pessoas em situação de
vulnerabilidade social, visando o empreendedorismo e a promoção de geração de renda”, destaca Benjamin Ferreira Neto – presidente
da ASPACER e do SINCER. Em Cordeirópolis, o projeto foi iniciado no início do mês de setembro deste ano. A conclusão da primeira etapa
está prevista para dezembro de 2015, que inclui a divulgação e sensibilização da população, visando à adesão ao projeto e realização
das oficinas artísticas com o objetivo de despertar a criatividade e o desenvolvimento de novas habilidades. As cerâmicas que aderiram
ao projeto no município são: Ceral, Cecafi, Grupo Rocha, Incefra e Unigrês, que apesar de estar sediada em Limeira, foi autorizada pela
prefeitura de Cordeirópolis para participar do Projeto. A segunda etapa está prevista para ser concluída entre os meses de fevereiro de
2016 a março de 2017.

Concurso de Desenho Infantil: inscrições seguem até 31 de outubro

A

ASPACER e o SINCER, com o apoio de suas empresas associadas e parceiros, promovem o “3º Concurso de Desenho Infantil” para
produção de cartão de Natal e Ano Novo das entidades no ano de 2015 com o tema “Natal e o Meio Ambiente”. As inscrições serão efetivadas automaticamente com a entrega dos desenhos e seguem até 31 de outubro no Departamento Pessoal ou Departamento
de Recursos Humanos da empresa associada. Poderão inscrever-se filhos e/ou enteados de funcionários das empresas associadas à
ASPACER e ao SINCER, nas categorias de 06 a 11 anos. Nas condições estabelecidas no regulamento serão escolhidos, por uma Comissão
Julgadora, os cinco desenhos melhores classificados em cada faixa etária. Mais informações: www.aspacer.com.br.

Cerâmica Villagres completa 21 anos

A

Villagres tem base na família Buschinelli, que iniciou as atividades no setor cerâmico por volta de 1930. Após passar por todas as
etapas de produção e suas particularidades, nos anos 80, foi inaugurada a Cerâmica Buschinelli Ltda., localizada em Santa Gertrudes (SP). Logo depois, iniciou-se a fabricação de pisos esmaltados. Com a “explosão” do setor cerâmico no início da década de 90, a
Cerâmica Buschinelli Ltda., implantou uma segunda linha. Em 06 de outubro de 1994, a Villagres é inaugurada para dar conta da maior
demanda e atender o mercado cada vez mais exigente, fazendo parte da próspera economia cerâmica na região de Santa Gertrudes. A
ASPACER e o SINCER desejam mais sucesso à empresa.
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