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ASPACER organiza reunião sobre o XIII Seminário Nacional dos APL de Base Mineral

N

os dias 25 e 26 de outubro, a ASPACER será sede do XIII Seminário Nacional dos APL de Base Mineral. O objetivo do evento
é promover debates e discussão sobre os Arranjos Produtivos Locais do país e esse ano, o enfoque será para o setor cerâmico de revestimento, na região de Santa Gertrudes – SP. A Associação formou um Comitê regional para organizar o evento.
Na última segunda-feira, 22, através de vídeo conferência, foi realizada na sede da UNESP de Rio Claro, reunião com o Comitê
nacional, formado por membros de Brasília e do Rio de Janeiro, para definir os primeiros detalhes do encontro. Participaram
representantes da ASPACER, da Universidade e Rogers Rocha, do Grupo Rocha. O tema do Seminário ficou definido como
Mineração e Ordenamento Geomineiro para Sustentabilidade de APL de Base Mineral. Durante o encontro, também foram discutidos alguns detalhes sobre a 5ª edição do Prêmio Melhores Práticas em APL de Base Mineral. Em 2015, o projeto Sustent´Arte,
iniciativa da ASPACER, SESI e Prefeitura de Santa Gertrudes, foi escolhido e premiado. A próxima reunião do Comitê regional e
nacional ficou agendada para o dia 29 de março, com mais detalhes sobre as palestras e programação.

Parabéns Cerâmica Vidro Real pelos 12 anos

L

ocalizada na cidade de Mogi-Mirim, no interior do estado de São Paulo, a Vidro Real foi fundada no dia 1º de março de
2004. Atualmente, a empresa conta com cerca de 120 colaboradores e tem em sua planta fabril uma área construída de
6.000 m². Nesta nova planta, destaque para a tecnologia, com frequentes investimentos em novos e eficientes maquinários, a
fim de desenvolver novos produtos com muito mais qualidade e tecnologia. Deste modo, hoje conta com uma capacidade
instalada de produção de aproximadamente 100.000m² de revestimentos ao mês. É desta forma, com investimento pesado em
tecnologia e em capital humano, que a Vidro Real vem construindo uma história sólida de crescimento e conquistas, trazendo
novidades e tendências com design e qualidade para seus clientes. A ASPACER e o SINCER desejam mais sucesso e prosperidade à empresa.

Na próxima semana começa a 14ª
edição da Expo Revestir

A

14ª edição da Fashion Week da Arquitetura e Construção acontecerá na próxima semana, de 1 a 4 de
março, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Cerâmicas associadas à ASPACER, participantes, que apresentarão novidades em revestimentos e produtos cerâmicos no
evento são: Alfagrês, Atlas, TH Buschinelli, Carmelo Fior, Cerâmica Almeida,Cerâmica Villagres, Cristofoletti, Delta Cerâmica Embramaco Formigres, Grupo Cedasa, Grupo Fragnani,
Grupo Rocha, Incopisos, Jatobá, Lanzi, Porto Ferreira, Savane, Strufaldi Revestimentos Cerâmicos, Unigrês Cerâmica, Via
Rosa - Grupo Lef. Sócios colaboradores: Assoglass Gruppo
SRS e Smalticeram Colorifício Cerâmico. Anuncie na edição
de abril da Revista ASPACER, que será de cobertura do evento. Mais informações sobre espaços e valores com Ana Paula: anapaula@aspacer.com.br, (19) 3545-1145.

ASPACER confirma patrocinadores para
seus eventos

A

s empresas Esmaltec e Unimed Rio Claro confirmaram
patrocínio para os grandes eventos que serão realizados na sede da ASPACER esse ano. Em maio, a associação
realizará o Mérito Cerâmico dia 06, em agosto, dias 1 e 2, o
Prêmio Nacional ASPACER de Designer e o Fórum Nacional
de Design para Revestimentos Cerâmicos e a Confraternização em dezembro, no dia 2. Mais informações sobre patrocínio com Ana Paula: (19) 3545-1145 ou pelo e-mail: anapaula@aspacer.com.br.

Espaços do Forn&Cer 2017 já estão sendo comercializados

A

ASPACER já deu início a comercialização da 9ª edição do Forn&Cer , Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâmicas, que será realizado de 20 a 22 de junho de 2017, em Santa Gertrudes. O objetivo é que as empresas participantes se
antecipem e reservem um lugar privilegiado no evento, que reúne empresas nacionais e internacionais fornecedoras de máquinas, equipamentos e serviços para o setor cerâmico de revestimento. Mais informações com a gerente comercial Ana Paula,
através do telefone: (19) 3545-1145 ou email: anapaula@aspacer.com.br

ANP prorroga prazos

A

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) prorrogou os prazos para a entrega das garantias
financeiras do programa exploratório mínimo e para a assinatura dos contratos de concessão dos blocos REC-T-152, 164,
178, 236 e REC-T – 180, todos eles incluídos no Edital da 13ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios. De acordo com o
comunicado publicado na edição do dia 19 de fevereiro no “Diário Oficial da União”, a entrega da garantia financeira do programa exploratório mínimo pode ocorrer até 21 de março Já a assinatura dos contratos de concessão terá prazo de 4 de abril.
Todos os demais prazos da 13ª Rodada serão mantidos. Fonte: Valor Econômico

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-1145 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

