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Plantio de mudas em Santa Gertrudes foi iniciado

C

onforme divulgado em matéria na EPTV, foi iniciado esta
semana, o plantio de 600 mudas de árvores às margens
da Estrada Horácio Pascon, em Santa Gertrudes, mais uma ação
do setor e Prefeitura em combate a disseminação de poeira,
proveniente da circulação de caminhões no trecho não pavimentado no município.
No total, 3 mil mudas serão plantadas no local. “A Aspacer
mantém sempre a disposição em promover ações positivas para
a região. Talvez seja o único setor empresarial de fato a se com-

prometer com a melhoria da qualidade do ar em Santa Gertrudes e no seu entorno, por isso investimos no projeto da implantação de uma ‘cortina verde’ ao longo de aproximadamente 3
km da Estrada Municipal”, afirma Luís Fernando Quilici – diretor
de relações institucionais e governamentais da entidade. Confira
a matéria exibida dia no último dia 29 (http://g1.globo.com/sp/
sao-carlos-regiao/jornal-da-eptv-2edicao//videos/v/3-mil-mudas-de-arvores-sao-plantadas-em-santa-gertrudes-para-melhorar-qualidade-do-ar/8277155/)

Profissionais do setor programam visita a Eco Primos

O

Grupo de Excelência de Meio Ambiente está programando uma visita no dia 14 de fevereiro, às 14h, a empresa
Eco Primos, em Rio Claro, para conhecer o trabalho realizado
e o funcionamento da segregação dos resíduos, bem como do
Co-processamento, que consiste na destinação final ambiental-

mente adequada de resíduos em fornos de cimento com o aproveitamento da energia contida nestes materiais e/ou substituição
das matérias-primas e operação regulamentada e licenciada por
órgãos ambientais competentes. Interessados em participar, favor
contatar Maria Fernanda: (19) 3545-9600.

18ª edição da Expo Revestir: muitas novidades em revestimentos e tudo que
envolve o setor cerâmico

O

s últimos lançamentos em revestimentos cerâmicos poderão ser vistos na 18ª edição da Expo Revestir, evento que
acontecerá de 10 a 13 de março, no Transamérica Expo Center
em São Paulo. Alfagrês, Atlas, Carmelo Fior, Delta Porcelanato, Embramaco, Formigres, Grupo Almeida, Grupo Cedasa, Grupo Ceral, Grupo Cristofoletti, Grupo Rocha, Incefra, Incopisos,

Karina Pisos, Lume Cerâmica, Porto Ferreira, Savane, Strufaldi,
Unigrês Cerâmica, Via Rosa (Lef) e Villagres, são as cerâmicas
associadas que estarão expondo no evento. Sócios colaboradores
participantes: Belamari, Grupo Colorobbia, Incenor, Tecnogres e
Torrecid do Brasil.

Cooperativa oferece Prêmios

A

CoopAspacer com seu ótimo resultado, em 2019, traz para
seus cooperados o sorteio mensal do COOPNIVER. Todo
mês são sorteados 10 cooperados, que ganham um prêmio no
dia do aniversário e um mochila da Cooperativa. Não perca tempo e faça parte da CoopAspacer, para mais informações falar com
Luana e/ou Fernanda (19) 35645-9609. Empresas do setor que
são parceiras: Alfagres, Almeida, Cecafi, Grupo Rocha, Villagres,

Viva, Savane, Karina Pisos, Incopisos, CCB, Clube de Campo Rio
Claro, e a empresa A. Schulman (antiga BMC).

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

