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Aspacer presente em reunião na Bolívia

R

do preço de US$ 14 para US$ 9 por milhão de BTU. Juntos, os
setores consomem 5 milhões de m³ de gás por dia. Representando a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento –
Aspacer, Luís Fernando Quilici, diretor de relações institucionais
e governamentais, também integra a caravana brasileira. (Com
Estadão).

epresentantes dos setores de vidro e cerâmica, dois dos
maiores consumidores de gás natural do País, viajam à
Bolívia na próxima semana para negociar a compra direta de
gás para o Brasil. Esse seria o primeiro caso de consumo livre de
gás. Presidente da Abividro, Lucien Belmonte explica que a ideia
é que, com as novas condições de mercado, haja uma redução

Aspacer recebe livros do Museu da Casa Brasileira

A

Aspacer recebeu esta semana diversas obras doadas pelo
Museu da Casa Brasileira. Os belíssimos livros são: Coleção
Museu da Casa Brasileira, publicado por conta da abertura da
exposição “Coleção Museu da Casa Brasileira”, em 2017; Casas
do Brasil 2012 – Barraca Cigana, que traz fotos de Luciana Sampaio e textos de Florencia Ferrari; A Arquitetura de Lelé: Fábrica
e Invenção, organizado por Max Risselada e Giancarlo Latorraca;
Coleção Patrimônio Paulista Vol. 3 – A Caminho do Oeste e Vol.
4, Patrimônio Escolar uma Saga Republicana, com textos de Margarida Cintra Gordinho e fotos de Iatã Cannabrava, Malu Teodoro
e Vinicius Assencio; Maneiras de Expor e Casas do Brasil 2013
– Habitação Ribeirinha na Amazônia, textos de Sandra Lencioni
e fotos de Eduardo Girão.
Também os vários registros dos Prêmios de Design do Museu,

Casas do Brasil 2007; O Solar Fábio Prado e o Museu da Casa
Brasileira, da Museóloga Maria Afonsina Furtado Rodrigues;
Casa do Brasil 2014 – uma Exposição sobre vivências Carandiru
e Remanescentes da Mata Atlântica, as grandes árvores da floresta original e seus vestígios, de Ricardo Cardim.

Grade do 8º Fórum de Design é concluída

A

grade do 8º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos, que este ano traz o tema “Modernidade
Líquida”, foi concluída. A informação é de Maria Fernanda Rodrigues dos Santos, marketing da Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento – Aspacer. Os palestrantes se apresentarão
nos dias 3 e 4 de setembro, no auditório da entidade, na rua 4
nº 470, centro, Santa Gertrudes.
No dia 3, Jelson Oliveira, fala, às 9 horas, sobre Modernidade Líquida e os desafios do Design, em seguida é a vez de
Alexandre Brunato, sobre a Economia do Afeto. Glaucia Binda,
encerra as falas da manhã, com A empatia das coisas – um olhar
humanizado sobre os projetos de design. À tarde, às 13h30,

Alexandre Keese, inicia sua palestra, Reinventando a Frequência
e Glaucia Binda encerra com a Oficina: o explorador de ideias –
como analisar micro e macrotendências e traduzir em inovação.
No dia 4, Ana Paula Santa Helena, inicia o segundo dia do Fórum, às 8h30 e traz o tema, Família Multiespécie: o espaço como
potencial para relação com os Pets, em seguida, Juliana Burza,
com Economia digital: o papel do design nesta transformação.
Encerram os trabalhos pela manhã, Luís Alexandre Ogasawara,
com Por que (não) investir em design? À tarde, às 13h30, Gisela Schuznger, traz Novos tempos exigem novas atitudes, em
seguida Angelita Correa Scardua, com A casa na modernidade
líquida. Finalizando está prevista mesa Mesa Redonda.

Inscrição

E

stão em andamento as inscrições para o 8º Fórum de Design. Elas poderão ser feitas através do site: http://www.
aspacer.com.br/hotsite/premioaspacer/programacao-forum/.
No final da página clique em “inscreva-se gratuitamente”, use

a barra de rolagem até encontrar 8º
Fórum. Se preferir use o QR Code ao
lado.

“Nêgo véio” entre nós

O

Show acontece dia 29, a partir das 20h30, na sede da
Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento – Aspacer em Santa Gertrudes. Os convites estão sendo comercializados com Ana Paula, pelo telefone (19) 3545-9600. Não perca
Alexandre Pires e o seu “Baile do Nêgo Véio”.

Aspacer participa de Seminário sobre Gás no Rio de Janeiro

O

rganizado a cada dois anos pelo Instituto Brasileiro de
Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), foi realizada na
cidade do Rio de Janeiro, a 19ª edição do Seminário sobre Gás
Natural, evento consolidado como um dos mais relevantes fóruns para debates sobre os temas prioritários na agenda do
setor de gás natural no Brasil. Luís Fernando Quilici – diretor de
relações institucionais e governamentais da Aspacer participou
do evento no último dia 14, que reuniu os principais “stakeholders” de toda a cadeia de valor e os maiores especialistas do
setor para discutir ações que envolvem a abertura, a competitividade e a transição para o novo mercado de gás natural.

Luís Fernando Quilici - diretor de relações institucionais e governamentais da Aspacer e
Carlos Langoni – diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas,
durante Seminário sobre Gás Natural, promovido pelo IBP.

Comunicado importante

A

Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento – Aspacer comunica a todos que será realizado no próximo dia
22 de agosto, em sua sede, na rua 4 nº 470 – Santa Gertrudes
– SP, o seminário sobre o Direito Aplicado à Mineração e sua Cadeia Produtiva nos diversos ramos, como o Minerário, Ambiental,
Tributário, Societário e Penal. Imprescindível confirmar presen-

ça até o dia 21/08/2019. A inscrição
é gratuita e pode ser feita por este
link: https://ibdm.com.br/seminario-direito-da-mineracao-220819/. Ou
se preferir use a imagem do QR code
ao lado.

Feriado

A

manhã é comemorado o aniversário de emancipação político-administrativa de Santa Gertrudes. A Aspacer comunica que não haverá expediente em sua sede, voltando às ativi-

dades normais na próxima segunda-feira, dia 19, a partir das 8
horas. Aproveitamos para parabenizar a todos, em especial nossa população pelos 71 anos de nossa querida Santa Gertrudes.
Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

