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Enaplic conﬁrma participação no Forn&Cer 2017

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 companhias nacionais e internacionais fornecedoras de
máquinas, equipamentos e serviços para o setor cerâmico de revestimento. A Enaplic, especializada na produção de equipamentos para a indústria cerâmica em geral, conﬁrmou presença no evento. Mais informações e reserva de espaços, com a
gerente comercial Ana Paula, através do telefone: (19) 3545-1145 ou email: anapaula@aspacer.com.br.

Colori é a mais nova sócia
colaboradora da ASPACER

A

ASPACER dá as boas vindas a Colori - Industrial e Comercial Ltda, localizada em Cordeirópolis – SP, que acaba
de fechar parceria com a entidade e passa a integrar o quadro de sócios colaboradores. Atualmente, a ASPACER conta
com a participação de 32 empresas da cadeia produtiva do
setor cerâmico, que através dessa parceria, possuem diversas
vantagens relacionadas a todos os serviços oferecidos pela
associação em prol do setor cerâmico de revestimento paulista. Conheça as vantagens de ser um sócio colaborador da
ASPACER. Mais informações no site: www.aspacer.com.br/conheca/socios-colaboradores ou através da gerente comercial Ana Paula. Contatos: (19) 3545-1145 ou e-mail: anapaula@aspacer.com.br

CoopASPACER inaugura nova sala de
atendimento

N

o próximo dia 08, será realizado na sede da ASPACER,
coquetel de inauguração da nova sala de atendimento da CoopASPACER - Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Funcionários de Empresas de Cerâmica, à partir
das 20h. Com as novas instalações na sede da Associação
para concentrar o atendimento às empresas apoiadoras do
setor cerâmico, a instituição conta com uma sala ampla e
reservada, com todos os recursos para oferecer um atendimento diferenciado e ainda melhor. A CoopASPACER tem o
apoio das empresas: Cerâmica Almeida Ltda., Grupo Rocha,
Cerâmica Carmelo Fior Ltda., Cerâmica Alfagrês Ltda., Cerâmica Villagres Ltda., ASPACER e SINCER. Dias e horários de
atendimento: de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h
às 16h. Serviços oferecidos: Linhas de Crédito Pessoal, Aplicação Financeira em RDC, Convênio Odontológico, Capitalização Mensal e outros!

ANFACER realizará solenidade de posse do novo Conselho de Administração

N

o próximo dia 06, às 19h30, no Hotel Intercontinental em São Paulo, acontecerá a solenidade de posse do Conselho de
Administração da ANFACER – 2016/2017. Na ocasião, haverá o encerramento da atual gestão administrativa, presidida
por Edson Gaidzinsky Junior – Cerâmica Eliane e a posse do novo presidente da entidade, Heitor Ribeiro de Almeida Neto –
Cerâmica Almeida. Conﬁra a cobertura completa do evento na edição de maio da Revista ASPACER.

Bandeira tarifária de abril é verde

A

bandeira para o mês de abril será verde, sem custo para os consumidores. Segundo a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, três fatores principais contribuíram para a bandeira verde: a evolução positiva do período úmido de 2016,
que recompõe os reservatórios das hidrelétricas; o aumento de energia disponível com redução de demanda; e a adição de
novas usinas ao sistema elétrico brasileiro. Criado pela Agência, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza com precisão o custo
real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o uso consciente da energia elétrica. A Diretoria da ANEEL, em sua
reunião pública na última terça-feira, 29, determinou o acionamento da bandeira verde para todo o Brasil, no mês de abril, a
partir da simulação dos custos a serem cobertos pela Conta Bandeiras Tarifárias, de forma a assegurar o equilíbrio entre usos e
recursos e sinalizar aos consumidores o custo real da energia elétrica. Fonte: Aneel
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