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Evento marca posse do Novo Conselho Administrativo da ANFACER

N

o último dia 06, aconteceu no Hotel Intercontinental em São Paulo, a solenidade de posse do Conselho de Administração da ANFACER – 2016/2017. Na ocasião, houve 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. O evento contou com a participação de empresários e autoridades do setor da construção civil. Os conselheiros da
nova administração são: Michael Rumpf Gail (Gail), Benjamin Ferreira Neto (Alfagrês), Maria Esther Paraluppi (Embramaco),
Heitor Ribeiro de Almeida Neto (Almeida), Sérgio Magalhães (Vidro Real), Luiz Antonio Ortigosa (Delta), Celso Luiz Cavalli (Incepa), Cesar Gomes Junior (Portobello), Jose Luiz Pano (Cecrisa), Renato Antonio Casagrande (Casagrande), Gilmar Menegon
(Ceusa), José Nilson Crispim Junior (Elizabeth), Sadi Paulo Castiel Gitz (Escurial), Raul Penteado de Oliveira Neto (Deca), Edson
Gaidzinski Júnior (Eliane), Ana Lucia Bastos Mota (Cerbras), Luis Antonio Lanzi (Lanzi), Itamar Arraias Fior (Cecaﬁ), Darks Cesar
Cassotti (Biancogrês), Murilo Ghisoni Bortoluzzi (Itagres) e Marconi Leonardo Pascoal (Angelgres). Heitor Ribeiro de Almeida
Neto, diretor da cerâmica Almeida, foi de 2011 a 2014, presidente da ASPACER e do SINCER.

Da esquerda para a direita: Antonio Carlos Kieling (ANFACER), Luis Antonio Lanzi (Cer. Lanzi), Renato Casagrande (Cer. Casagrande), José Nilson Crispim (Cer. Elizabeth), Luiz Antonio Ortigosa (Cer.
Delta), Celso Cavalli (Cer. Incepa), Sadi Gitz (Cer. Escurial), Edson Gaidzinski (Cer. Eliane), Heitor Almeida (Cer. Almeida - novo presidente do Conselho Administrativo da ANFACER), Michael Gail
(Cer. Gail), Cesar Gomes (Cer. Portobello) e Benjamim Ferreira Neto (Cer. Alfagrês).

Santa Amábile e Calcário Diamante
renovam parceria com a ASPACER

Mapel e BMR/WM Comercial conﬁrmam
participação no Forn&Cer

ituada no município de Tietê - SP, a Calcário Diamante
possui extensas reservas minerais, grande capacidade
de moagem e eﬁciência de produção, utilizando o que há de
melhor em equipamentos na extração, transporte e processamento do calcário, renova sua parceria com a ASPACER,
e assim como a Santa Amábile Agropecuária e Mineração,
empresa privada que atua na área de caulim e argila, fundada em 1991, à partir de agora, integra o quadro de sócios
colaboradores da Associação. 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 os benefícios 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

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. A Mapel Empilhadeiras conﬁrmou participação e desde 1984, oferece a seus clientes
uma linha de produtos e serviços com altíssima qualidade.
Outra empresa de destaque do segmento, a BMR/WM Comercial, especializada em equipamentos para o setor cerâmico também já assinou o contrato e conﬁrmou sua presença no evento. Mais informações com a gerente
comercial Ana Paula, através do telefone: (19)
3545-1145 ou email: anapaula@aspacer.com.br.
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CoopASPACER realiza hoje coquetel para inauguração de sua nova sala

H

oje, à partir das 20h, 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. 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 conta com 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!

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

