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Mérito Cerâmico: ainda dá tempo de participar

N

o dia 04 de maio, a partir das 20h30, o setor cerâmico
de revestimento tem um encontro marcado na sede da
ASPACER no evento Mérito Cerâmico, que celebra o Dia do Ceramista (28 de maio), premiando e homenageando os funcionários
das cerâmicas, aqueles que mais se destacaram nas diversas
áreas de atuação em 2018. Para quem está interessado em participar, ainda há tempo. Durante o jantar, serão sorteados aos

homenageados aparelhos de TV e uma motocicleta. Todos os
participantes terão ainda a chance de ganhar uma viagem, também através de sorteio. A Banda Viva Noite, conhecida por suas
apresentações no antigo Programa Pânico na TV, será a grande
atração da noite.
Informações e compras de convites com Ana Paula: (19) 35459600.

ASPACER recebe vereadores de Santa Gertrudes

A

pedido dos vereadores de Santa Gertrudes, Willian Bento
e Alexandro do Iporanga, a ASPACER promoveu em sua
sede no último dia 24, um encontro que contou com a participação do presidente da entidade, Valmir Carnevali, membros da
diretoria, além de docentes da UNESP – Rio Claro. Na oportunidade, os representantes do legislativo solicitaram detalhamento
sobre o projeto contemplado no convênio entre a associação e
universidade, denominado – Modelo de Gestão para a Qualidade
do Ar na Região do Cerâmico de Santa Gertrudes – SP – “PCSG.
Meyre Oliveira, professora e doutora da Universidade Estadual
Paulista, responsável pelo estudo, detalhou o funcionamento dos
equipamentos eletrônicos e sensores meteorológicos, ﬁnanciados pela ASPACER, instalados na cidade de Santa Gertrudes para
controle da qualidade do ar no município, adquiridos através da
USP (Universidade de São Paulo). “Com a conclusão da primeira
parte do estudo, já sabemos que o problema da emissão do
material particulado (poeira) não está nas fábricas, mas no solo,
nas estradas vicinais por onde circulam os caminhões, seja do
setor sucroalcooleiro ou do cerâmico. A partir dos índices registrados através da medição, teremos a noção exata dos locais

onde a concentração de material particulado é maior, para uma
ação pontual junto ao setor”. Ainda na ocasião, os vereadores
puderam colocar em pauta outros assuntos que consideram importantes para o município. A ASPACER se comprometeu a dar
andamento e se colocou à disposição dos representantes da comunidade.

Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais e governamentais da
ASPACER, Valmir Carnevali – presidente da ASPACER, Willian Bento – vereador
de Santa Gertrudes, Clovis Bitencourt - secretário de meio ambiente de Santa
Gertrudes, Alexandro do Iporanga – vereador de Santa Gertrudes, Romão Costa –
representante comercial da Salumix do Brasil e Almir Guilherme – diretor executivo
da ASPACER.

Congresso da Indústria Cerâmica falará sobre o futuro do setor

N

os dias 12 e 13 de junho, a ASPACER será sede do 8º CICR
(Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento), que
ocorrerá simultaneamente ao Forn&Cer – Encontro Internacional
de Fornecedores para Cerâmica e Mineração), na sede da ASPACER em Santa Gertrudes. O evento contará com uma série de
palestras técnicas de interesse para os proﬁssionais do setor e
ainda terá em sua abertura uma Mesa Redonda.
Cinco empresários, representantes de algumas das principais
empresas do setor de revestimentos cerâmicos do país, participarão de um debate aberto ao público para discutir “O Futuro
da Indústria Cerâmica Brasileira”. O evento será uma excelente
oportunidade para que os proﬁssionais ligados à indústria cerâmica conheçam o posicionamento de importantes empresários
do segmento frente aos principais temas em discussão no momento.

ASPACER apoia o evento Pint of Science

O

evento Pint of Science é o maior festival de ciência que
ocorre no mundo. Trata-se de um festival parecido com
os de música onde ocorrem shows em diferentes palcos ao
mesmo tempo, em vários locais de uma mesma cidade, de
um mesmo estado de um mesmo país e em vários países, só
que ao invés de bandas, os holofotes são voltados para pesquisadores. Esse ano, o evento ocorrerá simultaneamente nas
cidades participantes nas noites de 20, 21 e 22 de maio. A
programação das atividades pode ser vista em https://pintofscience.com.br/. Em Rio Claro o evento acontecerá em dois
estabelecimentos: Fritz e Chopp & Cia. Mais informações sobre a Programação na cidade: (https://pintofscience.com.br/
events/rioclaro)
Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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