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Aspacer e cerâmicas combatem desastre ambiental

N

a manhã do último dia 15, foi registrado um vazamento de
esgoto doméstico no Lago Chico Lucas, localizado no bairro Jequitibás, em Santa Gertrudes. O secretário de Meio Ambiente Clóvis Bitencourt Sobrinho acionou a Aspacer – Associação
Paulista das Cerâmicas de Revestimento solicitando caminhões
pipa das indústrias cerâmicas para aumentar a oxigenação da
água e evitar a mortandade de peixes. Segundo o secretário,
mais de 15 caminhões fizeram o trabalho no local durante todo o
dia, o que foi de fundamental importância para diluir a concentração do esgoto e conter o desastre ambiental. Muitas empresas estiveram envolvidas na ação: Grupo Embramaco, Cerâmica

Villagres, Grupo Rocha, Cerâmica Carmelo Fior, Grupo Fragnani,
Grupo Almeida e Grupo Formigres.

Gás Natural na pauta da Câmara

Reunião discute realização da 4ª edição
do Fórum Brasileiro do Gás Natural

N

o último dia 15, Luís Fernando Quilici - diretor de relações
institucionais e governamentais da Aspacer participou de
webinar com o Deputado Federal Enrico Misasi para falar sobre
a Nova Lei do Gás e como sua aprovação no Congresso pode
ser benéfica para promover competitividade no setor industrial.
“Com a abertura do mercado, poderemos superar a marca de
R$ 60 bilhões para investimentos, internos e externos, com mais
de quatro milhões de novos empregos. A abertura do mercado,
permitirá que o gás natural chegue a um valor menor, sobretudo
na indústria, o que aumenta sua competitividade sobretudo no
enfrentamento com o mercado exterior”, disse Misasi.

A

lguns colaboradores da Aspacer, estiveram reunidos ontem, 16, para tratar detalhes sobre a 4º Fórum Brasileiro
de Gás Natural, evento que acontecerá no mês de outubro, nos
dias 19, 20 e 21. O tema da discussão será: O Desafio da Abertura do Mercado de Gás Natural no Brasil. Muitas novidades virão
por aí. Aguardem!

Aspacer estará representada em live sob o tema Metodologia BIM

N

o próximo dia 21, às 18h, a Aspacer estará representada
em live sobre mineração, que falará especificamente sob o
tema “Metodologia BIM para o Impulsionamento de Negócios Digitais para os Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral na retomada da economia”. Amanda Neme, Consultora de Engenharia e
Sustentabilidade do Centro Cerâmico do Brasil e Anderson Vieira
Chaves, Consultor de Inovação e Qualidade da Anfacer (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos,
Louças Sanitárias e Congêneres) serão os representantes do setor cerâmico de revestimento. A transmissão será ao vivo pelo
Canal do SEBRAE de Pernambuco.

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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