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As reuniões dos Grupos de Excelência, coordenadas pela 
ASPACER, se caracterizam pela reunião de pessoas com 

o objetivo de debater assuntos que elevam a qualidade total 
do setor cerâmico. Com a proposta de trazer temas relevantes 
das principais áreas da gestão empresarial: Contábil / Fiscal, 
Recursos Humanos; Crédito e Cobrança; Saúde e Segurança 
no Trabalho; Meio Ambiente; Exportação; Qualidade e Com-
pras.  Os encontros acontecem mensalmente na sede da AS-
PACER, com duração de uma hora e meia, ocasião em que 
são discutidas pautas da atualidade ou de capacitação para as 
empresas. Os participantes podem trocar experiências, dirimir 
dúvidas e particularidades do setor, buscando novas oportu-
nidades de conhecimentos técnicos para o fortalecimento das 
empresas e da indústria cerâmica paulista. Para saber mais 
dos encontros dos GEs, ligue 3545-9600 ou através do email: 
fernanda@aspacer.com.br. 

ASPACER capacita a Gestão das Empresas associadas através dos Grupos de 
Excelencia

Na última quarta-feira (20), reuniram-se na sede da ASPA-
CER, membros do Comitê de Organização do 8° Congres-

so da Industria Cerâmica de Revestimento, evento que acontece 
concomitante a FORN&CER. Na ocasião foi apresentado os te-
mas dos painéis temáticos, assim distribuídos: Dia 12: Matérias 
Primas; Porcelanato; Tecnologia. Dia 13: Sustentabilidade; De-
senvolvimento Humano; Processos de Fabricação e Qualidade. 
Os interessados em apresentar trabalhos no Congresso devem 
enviar e-mail informando: Título; Autor (es); Filiação (empresa/
instituição); Nome Completo do Apresentador e Contatos (e-
-mail, telefones fi xo e celular), para fernanda@aspacer.com.br 
c/c:   tecnico@crceram.com.br até dia  26/04/2019. O CICR 

8° Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento – 12 e 13 de Junho

As inscrições para a 7ª Edição do Prêmio Nacional ASPA-
CER de Design estão abertas e vão até o dia 28 de junho.  

Este ano, acreditando na maturidade do evento, foi propostas 
duas novidades aos participantes: Primeiro - os trabalhos de-
vem ser desenvolvidos a partir do tema  “Arquitetura Brasilei-
ra”,  e segundo; foi incluso a categoria “Estudante” a fi m de 
aproximar os futuros profi ssionais dos especifi cadores de reves-
timento cerâmico. Sendo assim, poderá participar do prêmio, 
além dos profi ssionais das cerâmicas, colorifícios, ateliês de 
design;  estudantes de graduação e pós graduação dos cursos 
de: Arquitetura, Design Gráfi co, Design de Produtos, Design de 
Interiores, Artes visuais, Publicidade e Propaganda, ou outras 
áreas com afi nidades às descritas. Para mais informação acesse 

Estão abertas as inscrições para a 7ª Edição do Prêmio Nacional ASPACER de 
Design

o site www.aspacer.com.br/premioaspacer ou em contato com 
o Comitê Técnico no fernanda@aspacer.com.br.

privilegia trabalhos técnicos em temas atuais e de interesse dos 
profi ssionais que atuam na indústria de revestimentos cerâmi-
cos. Trabalhos didáticos, que abordem os fundamentos tecno-
lógicos e de tecnologias envolvidas no processo produtivo, tam-
bém são bem-vindos.

“A Diretoria da CoopASPACER recebeu no último dia 20 os 
representantes da Sicoob Central Cecresp (Central das 

Cooperativas de Crédito do Est. de São Paulo), Sr. Luiz Flávio 
Gonçalves Borges (Diretor de Riscos e Controles), Sr. Ricardo 
Fernandes (Supervisor de Negócios) e o Sr. Rafael Evangelista 
Freitas (Analista de Negócios) para apresentação do planeja-
mento estratégico da Cecresp e a elaboração conjunta do plano 
de expansão da CoopASPACER Foram analisadas formas para 
expandir a oferta de produtos e serviços aos cooperados, a 
adesão de novas empresas, futuras instalações e ao fi nal, a 3a. 
fase do projeto CoopASPACER que é a elaboração conjunta com 
a Cecresp do plano para atendimento de Pessoa Jurídica a ser 
apresentado para aprovação no Banco Central do Brasil.”

CoopASPACER dará início ao Plano de Expansão de produtos e serviços
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