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Lubrisint confirma participação na 9ª edição do Forn&Cer

D

esde 1982 fabricando lubrificantes especiais de alta performance no Brasil, a Lubrisint produz fluídos de processo como
óleos de corte, fluídos refrigerante, desengraxantes e protetivos. Sua unidade industrial situa-se em Diadema - São Paulo.
Membro da Avia internacional, o que lhe confere padrão de qualidade, confiabilidade e tecnologia global, a empresa é distribuidora exclusiva da Bantleon, uma das líderes no setor Metal-Mecânico na Alemanha. A empresa formalizou sua participação
na 9ª edição do Forn&Cer, que acontecerá de 20 a 22 de junho de 2017 na sede da ASPACER. Mais informações sobre o Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâmicas: (19) 3545-9600. Falar com Ana Paula.

Grupo Incopisos comemora 31 anos de fundação

O

Grupo Incopisos, fundado em 18 de dezembro de 1985 está localizado em Santa Gertrudes, estado de São Paulo. Atualmente o Grupo destaca-se na produção de placas cerâmicas para revestimento de altíssima qualidade, com uma
produção mensal de cinco milhões de metros quadrados/ mês divido nas marcas Incopisos, Bellacer e Vivence. Sempre valorizando as relações humanas e com uma equipe de colaboradores qualificados, ao longo desses anos, ampliou sua produção,
conquistando novos clientes. A ASPACER e o SINCER desejam mais anos de prosperidade e sucesso à renomada empresa.

CoopASPACER sorteia prêmios em dinheiro aos cooperados

N

o último dia 13, a CoopASPACER realizou um sorteio na sede da Associação para os seus associados. Ao todo, foram
oferecidos: 1 prêmio no valor de R$ 1.000,00, 2 prêmios de R$ 500,00 e 5 prêmios de R$ 100,00. Os sortudos foram: Valtair
Dias de Oliveira (Cerâmica Alfagrês); Carla Cristina Marin (Cerâmica Cecafi); Renan Felipe Dias da Silva (Cerâmica Almeida);
Carlos Vendramini (Cerâmica Cecafi); Alessandro de Assis Ferreira (Cerâmica Rocha Forte); Gerson Luis da Silveira (Cerâmica
Cecafi); Luiza Ferreira (Cerâmica Alfagrês) e Diego da Cunha Rodrigues (Cerâmica Almeida). Seja um cooperado. Horário de
funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Mais informações: (19) 3545-9609.

São Paulo registra a maior produção de petróleo e gás natural da sua história

O

mais recente Sumário Executivo de Petróleo e Gás Natural divulgado no último dia 15, pela Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo aponta um aumento de 15,4% na produção de petróleo e gás natural de setembro,
em relação ao mês anterior. Com esse crescimento, o Estado atinge o seu recorde de produção totalizando 432,4 mil barris de
óleo equivalente por dia (boe/d), o que representa 12,8% da produção brasileira. São Paulo registrou um aumento de 57,7 mil
boe/d entre agosto e setembro, devido ao aumento da produção dos campos de Mexilhão e Sapinhoá, mantendo a terceira
colocação no ranking nacional, atrás do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. “O Estado de São Paulo é o maior consumidor de
petróleo e gás natural do Brasil. Nossa previsão é que o Estado se torne o segundo maior produtor do país em 2017”, afirma o
secretário paulista de Energia e Mineração, João Carlos Meirelles. Fonte: Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo

ASPACER recebe autoridades eleitas de Analândia

O

prefeito Jairo Aparecido Mascia, do PMDB e o atual vice-presidente da Câmara Municipal de Analândia, Leandro Eduardo Santarpio, do PV, estiveram na sede da Associação hoje, 16. Eleitos para o mandato 2017/2020, o futuro gestor e
o representante do poder legislativo do município que possui grande relevância no turismo e na atividade mineral na região,
através da extração de areia, participaram de encontro organizado por Luís Fernando Quilici, diretor de relações institucionais
e governamentais da ASPACER, que promoveu um “bate papo” informal para apresentar os setores de revestimento e mineração e as principais ações da ASPACER. “Como sociedade organizada, conhecer e conversar com os futuros governantes dos
municípios é de suma importância”, destacou Quilici.

Recesso de final de ano ASPACER e SINCER

A

s diretorias da ASPACER e do SINCER comunicam que a semana de recesso das entidades será de 26 de dezembro a 08
de janeiro, retornando normalmente o expediente, no dia 09 de janeiro, a partir das 8h.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

