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Novo Mercado de Gás Natural reúne setor cerâmico

A

Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento - Aspacer participou no último dia 28, em São Paulo, de evento
promovido pela Anfacer – Associação Nacional dos Fabricantes
de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres, com apoio do Sindiceram – Sindicato das Indústrias de Cerâmica – Criciúma, denominado Novo Mercado de Gás Natural no
Brasil: Perspectivas e Oportunidades para o setor cerâmico, na
sede da Câmara Árabe. Marco Tavares e Rivaldo Neto, ambos da
empresa Gás Energy, fizeram uma análise histórica do mercado
de gás e de todas as fases e ações promovidas pelo governo,
para de fato promover a abertura do mercado de gás natural.
“Esse é um momento histórico para o mercado de gás natural,
que dará maior dinâmica, abertura e concorrência para o setor
industrial, e sem dúvida, maior competitividade. Um trabalho

forte, consistente e de persistência das associações envolvidas,
assim como também uma bandeira importante liderada pelo Governo Federal. É uma honra participar desse momento”, disse em
discurso Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais
e governamentais da Aspacer.

Jovens líderes em reunião na sede da Aspacer para falar sobre sucessão familiar

N

o último dia 28, Luiza Hildebrand Pulz Macarenco e Luiz
Marcelo Abreu Dias, do escritório Prospere Consultoria
Estratégica, realizaram palestra com o tema Sucessão Familiar
para os jovens líderes do setor de revestimentos cerâmicos. Participaram: Eduardo Fior – da Cerâmica Carmelo Fior, Filipe Buschinelli Della Coletta – da Cerâmica Villagres, Amauri Rodrigo
Dionísio – da Cerâmica Cristofoletti, Ivan Sanchez Carnevali e
Lucas Sanchez Carnevali – da Cerâmica Savane, Heitor Ribeiro
de Almeida – da Cerâmica Almeida, Thais Ramos e Maísa Ramos,
da Cerâmica Ceral.

Fórum de Design acontece na próxima semana

O

8º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos, este ano, traz o tema do filósofo Zygmunt Bauman,
“Modernidade Líquida”.
Os palestrantes se apresentarão nos dias 3 e 4 de setembro,
no auditório da Aspacer – Associação Paulista das Cerâmicas
de Revestimento, na rua 4 nº 470, Centro, Santa Gertrudes. “A
edição deste ano do evento, propõe a discussão dos enfrentamentos do Design frente aos desafios que a contemporaneidade

e seus desdobramentos futuros trazem aos novos modelos de
comportamento e do consumo, nessa perspectiva o evento reúne
profissionais e pesquisadores que, em seus trabalhos, abordam
preocupações e temáticas alinhadas aos desafios apresentados
nesse novo mundo, e que podem servir de reflexão e proposições de projetos para o setor de revestimentos cerâmicos”, destaca Marcos Serafim, gerente de design e inovação do Centro
Cerâmico do Brasil (CCB).

Quem são os painelistas do 8º Fórum:

N

o dia 3, o filósofo Jelson Oliveira, fala, às 9 horas, sobre
Modernidade Líquida e os desafios do Design, em seguida
é a vez do arquiteto Alexandre Brunato, que discorre sobre a
Economia do Afeto. Business designer 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, especialista em Photoshop, 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, a psicóloga e psicopedagoga 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, a Aspacer recebe a publicitária Juliana Burza, com
Economia digital: o papel do design nesta transformação. Encerram os trabalhos pela manhã, o mestre em comunicação e semiótica, Luís Alexandre Ogasawara, com Por que (não) investir em
design? À tarde, às 13h30, Gisela Schulzinger, especialista em
negócios inovadores, traz o tema Novos tempos exigem novas
atitudes, em seguida a psicóloga e especialista em emoções humanas, Angelita Correa Scardua, com A casa na modernidade líquida. Finalizando está prevista mesa Mesa Redonda. Inscreva-se agora: http://www.aspacer.com.br/hotsite/premioaspacer/
programacao-forum/

Prêmio Nacional Aspacer de Design: júri técnico já fez sua escolha

A

1ª Etapa de votação dos painéis inscritos no 7º Prêmio
Nacional Aspacer de Design foi realizada no último dia
28, por um júri técnico. Nessa fase de qualificação, foi avaliada
a peça individualmente, juntamente com a ficha técnica. Participaram do júri técnico: Arnaldo Canavesi – sócio diretor da
Grantec, Paulo Sérgio Gonçalves – engenheiro de materiais, coordenador técnico no Senai Rio Claro, responsável pelo Núcleo
de Tecnologia Cerâmica e Fábio Melchiades – diretor técnico do
CRC – Centro de Revestimentos Cerâmicos. A próxima etapa de
votação dos trabalhos acontecerá no dia 03 de setembro, onde

especialistas farão a votação qualificada de acordo com as exigências para cada categoria, conforme regulamento.

Paulo Sérgio Gonçalves, Fábio Melchiades, Arnaldo Canavezi e Marcos Serafim –
presidente do júri do 8º Fórum de Design para Revestimentos Cerâmicos.

Aspacer participará de ciclo de palestras na UERJ

A

UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro realizará na próxima semana, nos dias 03 e 04 de setembro,
evento que envolve Ciclo de Palestras da Engenharia Ambiental e Sanitária, com o tema “Desenvolvimento Sustentável:
desafios e soluções”. Almir Guilherme – diretor executivo da
Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento - Aspacer,
apresentará no dia 03, a palestra: Inovação na cadeia produtiva

da mineração.
O objetivo do evento, que chega a sua terceira edição, é
promover a visibilidade do curso na Universidade e ao mesmo
tempo propiciar aos alunos acesso às possibilidades de mercado para a atuação deste profissional. Mais informações: http://
www.eng.uerj.br/noticias/1564578618-III+Ciclo+de+Palestras
+da+Engenharia+Ambiental+e+Sanitaria+da+UERJ
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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