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A ASPACER promoverá em abril de 2018, na sede da 
ALESP – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 

o 2º Fórum Brasileiro do Gás Natural com o tema “A consoli-
dação da indústria do Gás Natural no Brasil”. 

Delta Energia confi rma patrocínio para a 2ª edição do Fórum Brasileiro do Gás 
Natural

Primeira edição do Projeto Férias na ASPACER é sucesso

A ASPACER em parceria com o SESI Rio Claro, realizou esta 
semana o Projeto Férias na ASPACER “Pense Verde, Salve 

o Planeta”. A atividade voltada para os fi lhos dos funcionários 
das cerâmicas associadas com idade de 05 a 12 anos, reuniu 
todos os dias cerca de 90 crianças. Participaram as empresas: 
Cerâmica Almeida, Art Telas, Cerâmica Carmelo Fior, Grupo Ce-
dasa, Grupo Cristofoletti, Delta Cerâmica, Grupo Embramaco, 
Cerâmica Formigres, Geoinform, Grupo Rocha, Grupo Fragna-
ni, Grupo Incopisos, Smalticeram, System Brasil, Urnas Bignot-
to e Cerâmica Villagres.

Encerramento das atividades do Projeto Férias na ASPACER conta com a 
presença dos pais

Uma ação inovadora de Responsabilidade Social, o Projeto Fé-
rias abordou de forma lúdica e diferenciada a consciência am-

biental, através de Cinema, Artesanato, Ofi cinas, Meio Ambiente, 
Recreação e Esportes. O último dia de evento, contará com a apre-
sentação das atividades para os pais e familiares, através de fotos 

A Delta Energia, empresa do Grupo Thymos Energia, con-
fi rmou patrocínio para o evento. Seja um patrocinador tam-
bém. Mais informações com o departamento comercial: (19) 
3545- 9600.

e vídeo, à partir das 17h. O próximo evento que será realizado para 
os fi lhos dos colaboradores das cerâmicas acontecerá em outubro. 
O 6º Concurso de Desenho Infantil será voltado para crianças de 06 
a 11 anos. Em breve, acompanhe a divulgação no Departamento de 
Recursos Humanos das empresas e nas Redes Sociais da ASPACER.

Walter Cover deixará a presidência da ABRAMAT

A assessoria de imprensa da ASPACER recebeu essa sema-
na, um comunicado ofi cial da Associação Brasileira de Ma-

teriais de Construção, enviado por Otto von Sothen – Presidente 
do Conselho da ABRAMAT. O texto trata da saída de Walter Co-
ver da presidência da entidade e comunica a chegada de Rodri-
go Navarro, que assumirá o cargo a partir de 1º de fevereiro.  
“Em nome dos associados da ABRAMAT agradecemos ao Walter 
e esperamos poder contar com sua amizade e colaboração com 

nosso setor em suas 
novas atividades, ao 
mesmo tempo em que 
damos as boas vindas 
ao Rodrigo, a quem de-
sejamos muito sucesso 
nessa nova etapa”, diz o 
comunicado.


