
Sexta-feira, 29 de Novembro de 2019   nº399

BOLETIM
INFORMATIVO

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

Para dar conta de todas as interações necessárias e atri-
buir valor ao segmento, a Aspacer promove anualmente 

importantes eventos que têm por objetivo discutir políticas e 
incentivos, aproximar tecnologias, expor novos produtos, pre-
miar os melhores, fomentar a integração junto aos diferentes 
ramos da cadeia de produção, entre outros.

Seja um patrocinador dos nossos eventos

Na categoria porcelanato, a condecoração foi designada ao 
porcelanato técnico do Grupo Delta, fabricado com tecno-

logia dupla carga Victoria Bianco, garantindo o título de bicam-
peã à empresa, que ano passado também participou e ganhou 
com o porcelanato Melbourne. O produto apresenta dupla cama-
da porcelânica em design singular, que nunca se repete entre as 
peças, oferecendo maior resistência e brilho, além de paginação 
exclusiva no ambiente em grande formato 80X80. O Prêmio Me-
lhor Produto do Ano é resultado da votação do Top of Mind do 
Grupo Revenda Construção, quando as cinco marcas finalistas, 
em cada categoria, indicam seus produtos para concorrer ao Me-
lhor Produto do Ano. As entrevistas telefônicas com lojistas de 
pequeno e médio porte, das quatro principais regiões do Bra-
sil, detectam quais os produtos do segmento da construção civil 
obtiveram maior giro e lucratividade no PDV nos últimos doze 
meses e fazem parte do mix ideal para se ter na loja. 

Delta Porcelanato conquista prêmio de Melhor Produto do Ano em evento em São 
Paulo

E quem está chegando para comemorar os 20 anos da Aspa-
cer é o cantor e compositor Alexandre Pires, com o Baile 

do Nego Véio. É hoje, a partir das 20h, o evento Confraterniza-
ção na sede da Associação. Tradicional e aguardado pela sua 

Aspacer comemora 20 anos e apresenta Alexandre Pires
magnitude, reúne empresários do setor, políticos, proprietários e 
diretores das indústrias cerâmicas em um clima de amizade, onde 
além de brindar as conquistas do ano que se encerra, proporciona 
novas oportunidades para se estabelecer contatos e parcerias. 

Os membros do Grupo de Excelência (GE) de Recursos Hu-
manos da Aspacer, promoveram um encontro no dia 22 de 

novembro, para encerrar os trabalhos deste ano. Na ocasião, Pa-
blo Beloni, gerente de Recursos Humanos da cerâmica Villagres, 
foi reeleito coordenador do grupo. “Agradeço aos colegas que 
participaram da última reunião do ano do GERH. Obrigado pela 
confiança depositada em mim para continuar na Coordenação no 
próximo ano. Continuarei contando com o apoio e participação 
de todos”, disse Pablo.

Profissionais do GE de Recursos Humanos encerram os trabalhos de 2019

Ao longo dos anos, a Aspacer cria e realiza eventos voltados 
para os empresários e profissionais do setor, buscando sempre 
o aprimoramento pessoal e profissional de seus pares. As em-
presas Thymos Energia, Esmaltec e Unimed Rio Claro são as 
patrocinadoras da Confraternização 2019. Seja você também! 
Mais Informações com Ana Paula: (19) 3546-9600.

No último dia 28, aconteceu na sede da Aspacer, treinamen-
to prático realizado pela Consulcamp sobre Escrituração 

Fiscal Digital. Ao todo, 20 profissionais da área de contabilidade 
do setor participaram.

Profissionais da contabilidade participam de treinamento na sede da Aspacer

Foi eleito nesta segunda-feira, 25, a nova diretoria da As-
sociação Beneficente Solidária das Acácias (ABSA), man-

tenedora dos projetos Banco de Aparelhos Ortopédicos, Guarda 
Mirim e Casa Lar de Santa Gertrudes. A nova diretoria será para 
o ano biênio 2020/2021, foi passada por Gustavo Bomfim que fi-
cou na presidência da entidade por quatro anos. Os novos mem-
bros aceitaram o desafio e devem assumir com responsabilidade 
e gestão dirigir a Associação. Diretoria – Presidente: Nelson Ro-

ABSA empossa nova diretoria para o ano biênio
drigues, Vice: José Antônio Gancho Milani, Tesoureiro: Alexandre 
Menassi, Adjunto: Walderson Fittipaldi, Secretário: Vagner Melli, 
Adjunto: André Arnosti, Diretor Banco de Aparelhos: Itamar No-
gueira da Silva, Diretor Guarda Mirim: Luís Fernando Quilici, Di-
retor da Casa Lar: Daniel Rodrigues Rocha, Diretor Patrimônio: 
Pedro Ivo da Costa Telles Corrêa Leite, Diretor Social e Cultural: 
Carlos Fernando Monteiro de Barros Gonçalves. O Conselho deli-
berativo será presidido por Sandro Tarpiniam.


