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A Esmaltec, empresa sediada em Rio Claro, especializada 
em Insumos Cerâmicos renovou patrocínio anual com a 

ASPACER. A empresa também será patrocinadora do 7º Prêmio 
Nacional ASPACER de Design e 8º Fórum de Design para Reves-
timentos Cerâmicos, eventos que acontecerão nos dias 03 e 04 
de setembro na sede da associação, voltados à valorização dos 

Esmaltec renova patrocínio com a ASPACER

A ASPACER, em parceria com o grupo MCI, trabalha nos 
preparativos para a realização da 10ª edição do Forn&Cer, 

que será de 11 a 13 de junho, com formato totalmente repagi-
nado e informa que os contatos para comercialização do evento 
ou para as empresas que já formalizaram sua participação serão 
realizados diretamente com Bruno Bolivia, através do telefone : 
(11) 9 4342-8175, (11) 3515-8639, ou através do e-mail bruno.
bolivia@mci-group.com.

Comercialização do Forn&Cer 2019 segue à todo vapor

A EPTV, emissora afi liada da Rede Globo, exibiu ontem,14, 
matéria sobre os impactos do aumento do gás natural no 

setor cerâmico, nas áreas de concessão da Comgás. É unânime 
a opinião dos empresários que esse aumento terá uma reper-
cussão muito negativa, resultando até em demissões e parali-
sação das linhas de produção. O reajuste foi autorizado pela 
ARSESP para áreas de concessão da Companhia de Gás de São 
Paulo (Comgás), por meio da resolução nº 849/19. O Gás Na-
tural Industrial teve um aumento médio de 35%. Esse reajuste 
é considerado extraordinário, uma vez que em maio de 2018, 
as tarifas já haviam passado por um acréscimo de em média 
20%. “Esse reajuste, vem num momento em que a situação do 

Matéria da Rede Globo repercute o aumento do gás natural no setor cerâmico

A ASPACER recebe em sua sede no próximo dia 18, a partir 
das 8h30, o economista Luiz Rabi que fará palestra para os 

profi ssionais que integram o Grupo de Excelência de Serviço de 
Crédito Cerâmico. 

O evento é aberto para outros profi ssionais do setor que es-

ASPACER recebe o economista Luiz Rabi

mercado é delicada. Apesar dessas e outras difi culdades en-
frentadas pelo setor, a ASPACER continua de maneira inces-
sante a lutar para a plena abertura do mercado de gás natu-
ral no país, condição estruturante que permitirá o aumento 
da oferta de gás a preços mais competitivos, além disso, 
buscando também soluções para o aumento da efi ciência 
energética das unidades fabris de nossos associados”, afi r-
ma Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais 
e governamentais da ASPACER. Confi ra a matéria exibida na 
EPTV: http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/jornal-da-ep-
tv-2edicao//videos/v/aumento-de-mais-de-30-do-gas-natural-
-afeta-ceramicas-em-santa-gertrudes-e-rio-claro/7382793/

talentos envolvidos nas áreas de criação das indústrias cerâmi-
cas nacionais e seus fornecedores e ao aperfeiçoamento dos 
profi ssionais das áreas de criação, designers e desenvolvedores 
de produtos das empresas do setor cerâmico. Conheça os be-
nefícios de ser um patrocinador. Informações com Ana Paula: 
(19) 3545-9600.

tejam interessados em participar. Luiz Rabi é 
formado pela FEA-USP, mestre em estatística 
e doutor em economia também pela USP. Mais 
informações com Maria Fernanda: fernanda@
aspacer.com.br

Após prometer “meter a faca” nos recursos do Sistema S, o 
governo prepara mudanças para ter mais controle sobre 

como o orçamento dessas entidades é aplicado em atividades 
de qualifi cação de trabalhadores. A equipe do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, quer ter poder para determinar onde e 
quais treinamentos serão oferecidos por entidades como Sesi, 

Governo quer intervir no Sistema S

Senai e Senac. O conjunto de entidades recebe cerca de R$ 
17 bilhões ao ano, recolhidos em tributos sobre a folha de 
pagamento. A ideia é enviar um projeto de lei ao Congresso 
para estabelecer que o dinheiro só será repassado mediante 
a assinatura de contratos de gestão, que terão objetivos e 
metas a serem alcançados.                   Fonte: Jornal Estado de S.Paulo.


