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A MF Capacitores é especialista na produção sob demanda e 
projetos especiais, de capacitores em baixa tensão. Uma 

empresa com know-how em correção de fator de potência que, 
há mais de 20 anos, oferece para todo território nacional, asses-
soria técnica no controle e otimização do uso de energia e cor-
reção do fator de potência, para empresas de pequeno, médio e 

MF Capacitadores confirma participação no Forn&Cer 2017

Best in Show na Expo Revestir: 
empresas associadas à ASPACER são 
premiadas

Cerâmicas da região foram premiadas em mais uma edição 
do Best in Show, prêmio realizado pela ANFACER, em 

parceria com a APEX-Brasil e curadoria do jornalista e crítico de 
design Marcelo Lima, durante a 15ª edição da Expo Revestir. 
O concurso elege os melhores lançamentos e é dividido em10 
categorias. O revestimento 10x10cm, modelo Catânia da linha 
sustentável Suprema REC da Cerâmica Atlas, foi o escolhido 
na categoria pastilhas. Na categoria Porcelanato Fachada, o 
Grupo Embramaco foi premiado, através do produto inspirado 
no mármore Gris Pulpis, de origem espanhola, nos formatos 
82x82 e 62x120 – Polidos. Os produtos vencedores serão apre-
sentados em espaço coletivo da ANFACER, patrocinado pela 
APEX-Brasil, durante o Salão do Móvel de Milão 2017.

grande porte, com serviços de medição, manutenção, instalação, 
montagem e projetos. Situada em Limeira, a MF Capacitadores 
garantiu espaço no Forn&Cer 2017. Conheça as vantagens de 
participar deste evento! Mais informações: (19) 3545-9600, com 
Ana Paula ou Vagner Nogueira. Acompanhe as novidades pelo 
site: www.aspacer.com.br/fornecer.

Cerâmica Savane: 23 anos de tradição 
e qualidade

No dia 24 de março de 1994, na cidade de Macatuba, nas-
cia a Cerâmica Savane, especializada na fabricação de pi-

sos e revestimentos cerâmicos. Com a vinda do gás encanado 
e pela facilidade na logística, o pátio fabril foi trazido em 1998 
para Rio Claro onde localiza-se às margens da Rodovia Wa-
shington Luis. Suas marcas são consolidadas em todo território 
nacional, utilizando tecnologias disponíveis hoje no mercado, 
produzindo 1 milhão de m²/mês. O grupo Arlindo Sanchez é 
formado pelas empresas: Cerâmica Santa Cruz, Savane Pisos e 
Revestimentos, Xanabi Mineração e Transportes, contando com 
500 colaboradores diretos. Parabéns e muitos anos de sucesso. 
É o que desejam à ASPACER e o SINCER.

Todos os anos, a ASPACER reconhece e premia os profissio-
nais que são destaques no setor, através do Mérito Cerâ-

mico. Os nomes são indicados pelos associados e a premiação 
segue uma dinâmica séria e ética. Empresas da cadeia produtiva 
que participam do evento fazem a entrega dos troféus aos cola-

Mérito Cerâmico: organização inova o formato do evento

boradores das cerâmicas. Tradicionalmente um jantar e realizado 
às sextas-feiras, esse ano, no dia 06 de maio, sábado, a ASPA-
CER oferecerá um almoço em grande estilo para os profissionais 
do setor cerâmico e autoridades. Garanta seu lugar! Mais infor-
mações: (19) 3545-9600.

No próximo dia 30, o diretor superintendente da ASPACER, 
Almir Guilherme participará do lançamento da publicação 

“A Indústria Mineral Paulista: Síntese Setorial do Mercado Produ-
tor”, que apresenta os diversos segmentos da mineração e sua 
importância para a economia do Estado e do País. O lançamen-

Setor cerâmico e de mineração participam de publicação do Comin que será 
lançada em São Paulo

to se dará durante a 2ª Reunião Plenária do Comitê da Cadeia 
Produtiva da Mineração – COMIN, com participação prevista do 
Ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Bezerra, do Se-
cretário de Energia e Mineração, João Carlos Meirelles, além de 
outros representantes do governo e lideranças do setor.
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