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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

Empresas fornecedoras do setor cerâmico de revesti-
mento ganham destaque ao patrocinar o Prêmio Na-

cional ASPACER de Design, que conta com a participação 
de profissionais da área de todo o país. A Esmaltec, empresa 
especializada em insumos cerâmicos; System/Tosilab, espe-
cialista em sistema de automação para a indústria e a SRS, 
empresa especializada em serigrafia e design já confirma-
ram patrocínio para a 4ª edição do evento. Seja também 
um apoiador e divulgue sua marca no maior polo cerâmico 
das Américas. Mais informações: (19) 3545-9600, com Ana 
Paula.

Seja um patrocinador do Prêmio 
Nacional ASPACER de Design

Nos dias 1 e 2 de agosto, a ASPACER realiza o Prêmio Nacional ASPACER de Design em parceria com o Centro Cerâmico 
do Brasil. Empresas de todo o país estão participando. Desde sua criação, o principal objetivo do prêmio é descobrir e 

estimular os novos talentos da área de criação das indústrias cerâmicas e incentivar a inovação de produtos, valorizando o 
trabalho desenvolvido por esses profissionais. Os participantes são necessariamente, funcionários responsáveis pelos setores 
de criação e desenvolvimento de produtos de indústrias cerâmicas e fornecedores. Este ano, 46 inscritos estão concorrendo 
ao Prêmio, de acordo com cada categoria - Fornecedor: Vidrados BS, Smalticeram, Lavorart Design & Gravação a Laser, Co-
lortech, Empresas Icon, Endeka Indústria, Ferro Enamel do Brasil, Colorminas, Torrecid do Brasil, Colorobbia e Terracor Indústria. 
Pastilhas e Peças Especiais: Cerâmica Urussanga S/A, Grupo Cristofoletti, Eliane Revestimentos Cerâmicos, Jatobá S/A, Massima 
Revestimentos Cerâmicos, Gressit, Cerâmica e Velas de Ignição NGK, Cerâmica Atlas, Santa Fabrica de Ladrilhos, Cerâmica 
Strufaldi, Tecnogres, Incenor e Indústria Cerâmica Fragnani. Porcelanato: Cerâmica Urussanga S.A, Eliane Revestimentos Cerâ-
micos, Indústria Cerâmica Fragnani, Realce Porcelanato, Cerâmica Elizabeth Sul, Massima Revestimentos Cerâmicos, Lef Pisos, 
Delta Indústria Cerâmica, Cerâmica Villagres, Portobello e Tecnogres. Via Seca: Grupo Cristofoletti, Cerâmica Almeida, Inco-
pisos, Grupo Rocha, Lef Pisos, Grupo Cedasa, Cerâmica Strufaldi, Cerâmica Ramos, Cerâmica Formigres, Incenor e Indústria 
Cerâmica Fragnani.

Prêmio Nacional ASPACER de Design: 46 empresas estão concorrendo

A ASPACER já deu início a comercialização da 9ª edição 
do Forn&Cer, 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 Joyson, fabricante de ma-
teriais de alta alumina localizado em Zibo, no norte da China, 
já confirmou presença no evento e estará localizada no es-
tande C16. Mais informações com a gerente comercial Ana 
Paula, através do telefone: (19) 3545-1145 ou email: anapau-
la@aspacer.com.br.

Joyson confirma participação no 
Forn&Cer 2017

Presente no mercado desde 2004, a West Brasil atua no mercado de lubrificantes e produtos automotivos, comercializando 
produtos de alta qualidade, tendo como principais fornecedores a Mobil e STP. A empresa já garantiu seu espaço no 

Forn&Cer 2017 e com isso pretende reforçar sua marca no setor cerâmico de revestimento, o maior das Américas. Garanta o 
lugar de sua empresa neste importante evento. Conheça todos os detalhes do evento através do site: www.aspacer.com.br/
fornecer

West Brasil garante seu lugar no maior Encontro de Fornecedores do Setor 
Cerâmico de Revestimento

NOVO TELEFONE:
(19) 3545-9600

ASPACER/SINCER

Na última terça-feira, 05, o Diretor de Relações Institucionais e Governamentais 
da ASPACER, Luís Fernando Quilici, cumpriu extensa agenda em Brasília. Na 

oportunidade, Quilici participou na parte da manhã da reunião ordinária do Fórum 
do Gás, que teve como pauta principal discussão sobre a criação de um opera-
dor nacional do gás, organismo que teria entre suas atribuições a coordenação 
e controle da movimentação de gás natural em gasodutos de escoamento da 
produção, de transporte, de transferência e em unidades de estocagem de gás. 
No início da tarde, houve encontro do Fórum do Gás com o deputado federal 
Mendes Thame (PV/SP), coordenador da Frente Parlamentar Mista do Gás Natural. 
Nesse encontro o tema foi a necessidade de atuação do Congresso Nacional e 
dos agentes da cadeia do gás natural, sobre as negociações que envolvem a 
renovação do contrato de fornecimento de gás importado da Bolívia à Petrobras. 
Ao final da tarde, o Fórum do Gás reuniu-se com o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia (MME), Paulo Pedrosa, 
definindo um cronograma de trabalho conjunto do ministério com o Fórum, para que dentro de 60 dias seja apresentado ao 
governo uma proposta de mudança regulatória e de legislação para o setor de gás natural, diante da decisão da Petrobras 
em se retirar gradativamente do mercado de gás no país.

ASPACER cumpre agenda em Brasília

Deputado Mendes Thame no encontro com a coordenação do 
Fórum do Gás


