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BOLETIM
INFORMATIVO

Os interessados em apresentar palestras técnicas dentro do 
7º CICR  – Congresso da Industria Cerâmica de Revesti-

mentos , deverão entrar em contato no fernanda@aspacer.com.
br, cc  daob@ufscar.br  até dia  30/04/2017.

O Evento acontecerá nos dias 21 e 22 de junho, durante o 

7º CICR – Congresso da Industria Cerâmica de Revestimento – Chamada para 
apresentação de Palestras Técnicas

Grupo Rocha completa 65 anos

Localizada na cidade de Cordeirópolis, no interior do es-
tado de São Paulo, o Grupo Rocha foi fundado em 1952, 

quando foi criada a Cerâmica São José, para fabricação de 
tijolos e telhas. Posteriormente passaram a fabricar elemen-
tos vazados, tijolos laminados e blocos cerâmicos. Em 1969, 
iniciaram a produção de ladrilhos cerâmicos esmaltados. Entre 
as décadas de 70 e 80 modernizaram seu parque tecnológi-
co e saíram do sistema de biqueima para monoqueima.  Em 
1998 é oficialmente criada a Cerâmica Rocha com capacidade 
produtiva de 600.000 m² mês, posteriormente passando  para 
700.000 m² mês e  atualmente  o Grupo Rocha tem uma ca-
pacidade produtiva de 3.000.000 m² mês .  A ASPACER e o 
SINCER desejam mais sucesso e prosperidade à empresa.

FORN&CER
O objetivo dos trabalhos desse congresso é didático, ou seja, 

contribuir para que os profissionais da região tenham um melhor 
entendimento dos fundamentos da tecnologia que utilizam no 
seu dia-a-dia.

Saque do FGTS e Renda podem 
reanimar o consumo, uma 
oportunidade para vender mais

A liberação dos recursos das contas inativas do FGTS de-
verá resultar uma injeção de R$ 43,6 bilhões e beneficiar 

30 milhões de pessoas. 
Desde 2014 o consumo das famílias recuou, e dentro de um 

contexto de recessão e desemprego passaram a poupar mais. 
A medida que a economia der sinais de reação esse comporta-
mento pode ser revertido em consumo. 

Fonte: Jornal Valor Economico

A Dinâmica Energia Solar fundada em 2002 na cidade de São 
Carlos – SP, atua com implantação de sistemas de geração 

de energia solar. Ao longo desses  anos já realizaram a instala-
ções de mais de 70.000 sistemas em todo território nacional, 
sempre no modelo “turn key” onde o cliente fica livre de respon-

Dinâmica Energia Solar confirma participação no Forn&Cer 2017

sabilidades acessórias. 
Para aquisição de estande no Fonr&Cer 2017, falar com Ana 

Paula ou Vagner Nogueira pelo telefone (19) 3545-9600.
Acompanhe as novidades pelo site: www.aspacer.com.br/for-

necer
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