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Na última terça-feira (26), o Centro Cerâmico do Brasil 
(CCB) recebeu os membros dos seus conselhos para 

a realização do Conselho Fiscal, ocorrido pela manhã, e o 
Conselho Deliberativo, na parte da tarde. Na ocasião, a supe-
rintendente Ana Paula Menegazzo apresentou o relatório de 
atividades referente ao ano de 2018 e foram discutidas, com 
os presentes, as metas e os objetivos para 2019. De acor-
do com Ana Paula, o ano de 2018 foi de muita inspiraç ã o e 
transpiraç ã o para o CCB. “Embora o paí s esteja enfrentan-
do uma crise econô mica grave, surpreendentemente tivemos 
uma demanda expressiva por serviç os de certifi caç ã o e en-
saios laboratoriais. A á rea de certifi caç ã o de produtos, por 
exemplo, apresentou um crescimento de 4% em placas ce-
râmicas e 18,7% em telhas cerâmicas em relação ao ano de 
2017.  Já o Laborató rio de Placas Cerâmicas apresentou um 
aumento de 16,7% na quantidade de ensaios executados em 
2018 em relação ao ano de 2017. Foram realizados 30.206 
ensaios. Assim, verifi cou-se um crescimento em todas as ca-
tegorias de ensaios (certifi caç ã o, convê nio, avulsos e AENOR), 
dentre outros avanços em diversas outras áreas do CCB”, disse 

CCB realiza reunião do Conselho Fiscal e Deliberativo

No próximo mês de junho, de 11 a 13, o setor cerâmico 
de revestimento tem um encontro marcado na sede da 

ASPACER. A Associação em parceria com o grupo MCI, realiza a 
10ª edição do Forn&Cer (Encontro Internacional de Fornecedo-
res, Cerâmicas e Mineração). O novo site do evento está no ar, 
com todas as novidades sobre esse evento que pretende sur-
preender expositores e visitantes. Conheça: www.fornecer2019.
com.br

Novo site do Forn&Cer já está no ar

A 17ª edição do Mérito Cerâmico, a maior premiação do 
setor cerâmico, acontecerá no dia 04 de maio, em co-

memoração ao Dia do Ceramista - 28 de maio, com objetivo 
de homenagear os profi ssionais do setor cerâmico de revesti-
mento paulista, aqueles que mais se destacaram nas diversas 
áreas de atuação durante o ano de 2018, que são necessaria-
mente, colaboradores das cerâmicas associadas à ASPACER, 
que também estarão concorrendo a prêmios sorteados durante 
o evento. 

Cerâmicas, atenção para o prazo para o envio do nome dos 
homenageados: 12/04. 

Empresas do setor interessadas em participar com a com-
pra de convites, favor entrar em contato com Ana Paula: (19) 
3545-9600.

Em maio acontece a 17ª edição do Mérito Cerâmico

O principal objetivo do Prêmio é descobrir e estimular os 
novos talentos da área de criação das indústrias cerâmi-

cas e incentivar a inovação de produtos, valorizando o trabalho 
desenvolvido por esses profi ssionais. 

Os participantes são necessariamente, funcionários respon-
sáveis pelos setores de criação e desenvolvimento de produtos 
de indústrias cerâmicas e fornecedores e deverão apresentar 

Prêmio Nacional ASPACER de Design apresenta o tema: Arquitetura Brasileira. 
Inscrições seguem a todo vapor!

a superintendente reforçando que o CCB continua buscando 
fortemente a meta de ser referê ncia nacional e internacional 
em qualidade e inovaç ã o tecnoló gica na cadeia produtiva da 
indú stria cerâ mica. Almir Guilherme, diretor executivo da AS-
PACER participou na parte da manhã da reunião do Conselho 
Fiscal e a tarde, do encontro com os membros do Conselho 
Deliberativo. 

Da reunião do Conselho Fiscal, parti ciparam: Ana Paula Menegazzo – superintendente 
do CCB, Nilton Arnoni – representando a Cerâmica Porto Ferreira, Almir Guilherme – 
diretor executi vo da ASPACER, Vanderli Della Colett a - diretor da cerâmica Villagres 
e  Eduardo Quinteiro – presidente do Conselho (Professor da Poli/USP/ UNIFESP). 
Fonte: CCB

uma proposta de produto cerâmico. Esse ano, além dos tra-
balhos terem que obrigatoriamente seguirem o tema “Arqui-
tetura Brasileira”. As categorias estão divididas em Fabricante: 
via seca, porcelanato, pastilhas e peças especiais, categoria 
Fornecedor, categoria Conceito e pela primeira vez, categoria 
Estudante. Informações e inscrições pelo site: www.aspacer.
com.br/premioaspacer


