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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

No dia 17 de outubro de 1999, 42 empresários e convidados, se reuniram para formalizar a fundação da ASPACER. A entidade hoje 
representa 32 indústrias cerâmicas e 34 empresas da cadeia produtiva, responsáveis por 12 mil empregos diretos e 200 mil empre-

gos indiretos. A produção do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, é de cerca de 600 milhões de m²/mensal, representa 85% da produção 
do estado de São Paulo e o estado paulista produz 70% da produção de todo o país. Durante todos esses anos, muitos foram os eventos 
realizados na sede da ASPACER e muitas ações concretizadas. O setor cerâmico de revestimento ganhou espaço e destaque no Brasil e no 
mundo, através de seu trabalho de qualidade, aliados ao respaldo da ASPACER.

ASPACER completa 16 anos

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 se-

rão 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, serão premiados. Mais informações: www.aspacer.com.br.

Concurso de Desenho Infantil: inscrições seguem até 31 de outubro

No último dia 08, a ASPACER, representada por seu Diretor Executivo, participou na sede da FIESP, da 7ª Reunião Plenária do Comitê 
da Cadeia Produtiva da Mineração – COMIN. Eduardo Machado Luz, coordenador do COMIN, foi quem conduziu o encontro, que 

contou com a presença de Otávio Okano e Aruntho Savastano – respectivamente Presidente e Diretor de Controle e Licenciamento Am-
biental da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB; Deputado Itamar Borges, membro da Frente Parlamentar de Apoio 
à Mineração – FPAM; José Jaime Sznelwar – titular da Subsecretaria de Mineração do Estado de São Paulo; Ricardo de Oliveira Moraes 
– superintendente do DNPM – SP e José Carlos Garcia – Superintendente da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM. As 
principais propostas elaboradas dentro do Comitê, em prol do setor de mineração e nessa oportunidade  apresentadas para apreciação 
da diretoria da CETESB foram: maior isonomia no tratamento dos processos de mineração em relação as demais atividades; solicitação de 
ampliação do prazo legal de vigência da LO (Licença de Operação); renovação expedita e automática da LO e a uniformidade na análise e 
das exigências nas Licenças entre agências da CETESB. A ASPACER, através do COMIN, estará acompanhando de perto a evolução dessa 
matéria, tendo em vista o aperfeiçoamento que representa na interação entre os setores de mineração e o sistema ambiental paulista.

ASPACER participa de Reunião na FIESP para falar de mineração

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.

No último dia 09, foi aprovado pelo Banco Central do Brasil, o Estatuto Social da Cooperativa, com denominação social: Cooperativa 
de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários das Empresas de Cerâmica – CoopASPACER e endereço da sede social em Santa 

Gertrudes. Através dessa ação, também houve a inclusão das empresas apoiadoras do projeto de expansão do raio de ação da Cooperati-
va: Cerâmica Almeida, Grupo Rocha, Cerâmica Carmelo Fior – Cecafi, Cerâmica Alfagrês, Cerâmica Villagres, ASPACER e SINCER.O Estatuto 
Social é o documento que apresenta as regras, normas, objeto social e a forma de administração da cooperativa. O trabalho da Coopera-
tiva segue, com a ASPACER se reunindo com funcionários das empresas associadas, para divulgação e esclarecimentos a respeito do seu 
funcionamento. Expediente da Cooperativa na sede da ASPACER: de terça a sexta-feira, das 08h às 12h.

CoopASPACER: Estatuto Social é aprovado pelo BC

No próximo dia 20, a Cerâmica Atlas completará 51 anos de fundação. A empresa, localizada na cidade de Tambaú, é conhecida  
como a indústria de pastilhas de porcelana e revestimento cerâmico que atingiu o mais alto nível de qualidade, volume e grande 

variedade de formatos. A ASPACER e o SINCER desejam anos mais prósperos à cerâmica.

Cerâmica Atlas completa 51 anos de fundação

A empresa Cedasa foi fundada em 1990 pela família Pascon. Localizada em Santa Gertrudes, hoje o Grupo Cedasa é composto das 
marcas Cedasa, Majopar, Vista Bella e Lorenzza e tem uma produção mensal de mais de 5,5 milhões de metros quadrados. Para-

béns pelos 25 anos de fundação. É o que desejam a ASPACER e o SINCER.

Grupo Cedasa celebra 25 anos


