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A Artec Pisos e Revestimentos é a mais nova associada da 
ASPACER.  Localizada em Cordeirópolis, a empresa pos-

sui uma área com 21.480m2 de indústria, com modernos 
equipamentos que seguem todas as normas de respeito ao 
meio ambiente.  Além do mercado nacional, a Artec expor-
ta para diversos países da América Latina, Europa e África. 
De acordo com o diretor Executivo da empresa, Eduardo Baptis-
ta, a nova gestão da ARTEC enxerga a ASPACER como um canal 
único para atingir objetivos corporativos de uma forma mais 

Artec retorna ao quadro associativo da ASPACER

A Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (AS-
PACER), promoveu nesta terça-feira (6), uma reunião com 

o gabinete da senadora Mara Gabrilli (PSDB/SP) para tratar da 
nova Lei do Gás (4476/2020), que tramita agora no Senado. 
Participaram do encontro entidades representativas do setor 
como a Anfacer (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâ-
mica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres) re-
presentadas pelo CEO Maurício Borges e pelo vice-presidente 
Benjamin Ferreira Neto, Sindiceram (Sindicato das Indústrias 
Cerâmicas) de Criciúma/SC, Abiquim (Associação Brasileira da 
Industria Química) e Abrace (Associação dos Grandes Con-
sumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres).

ASPACER promove encontro com o gabinete de senadora Mara Gabrilli sobre a 
Nova Lei do Gás

O Grupo Ceral comemorou neste último mês, 26 anos de fun-
dação. Uma história construída com muito amor pela família 

Ramos. Atualmente, o grupo que é composto pelas Cerâmicas 
Ceral, Luna, Rosagrês e Unique conta com um sofisticado parque 
fabril, equipamentos de ponta e o que há de mais moderno no 
mercado, o que possibilita uma produção mensal superior a 3 mi-
lhões de m² dentro das suas seis modernas linhas. “Temos mui-
to orgulho do nosso caminho até aqui e temos certeza que mui-
tas conquistas ainda virão. Obrigado a todos que estão conosco 
nesta caminhada”, agradeceu a Ceral por meio de nota oficial. 
O Grupo atua tanto no mercado interno como externo e tem 
como diferencial a produção de linhas especiais com formatos 
como o hexagonal. Mas informações podem também ser obti-
das por meio do site www.grupoceral.com.br 

Grupo Ceral completa 26 anos

Villagres comemora  26 anos 

Neste último dia 4 de outubro foram comemorados 
os 26 anos de criação do Grupo Villagres, embo-

ra sua história e produção industrial exista desde 1923 em 
Santa Gertrudes tendo origem com a família Buschinelli. 
A empresa trabalha atualmente com produtos de alta qualidade 
e com equipamentos de última geração. Todos os processos de 
fabricação são automatizados. Atualmente conta com aproxima-
damente 200 linhas que atendem todas as exigências do mer-
cado nacional e internacional com uma produção de 600 mil m2 
por mês. Este ano, por exemplo, o Grupo Villagres lançou mais 
de 60 linhas todos compostas 100% de porcelanato.

estruturada. “Estamos passando por momentos nunca pensados 
em função da pandemia e alguns segmentos têm respondido de 
forma positiva, como é o caso da indústria cerâmica. Precisamos 
aproveitar este momento para adotar uma nova postura no merca-
do, reposicionando nossa marca, desenvolvendo novos produtos, 
qualificando nossos profissionais e fornecedores”, afirma Baptista, 
acrescentando que, a  parceria com a ASPACER mostra o com-
promisso com o crescimento, melhoria de qualidade e presença 
representativa no mercado cerâmico.

O Grupo atua tanto no mercado interno como externo

No encontro, foi discutido o andamento da nova Lei do Gás que tramita agora 
no Senado

SINCER e ASPACER visitam obra da nova sede do Pelotão em Santa Gertrudes

Nesta quarta-feira (8), representantes do Sindicato das In-
dústrias da Construção, do Mobiliário e de Cerâmicas de 

Santa Gertrudes (SINCER) e da Associação Paulista das Cerâmi-
cas de Revestimento (ASPACER), Almir Guilherme, Luís Fernan-
do Quilici e Vanderli Vitório Della Coletta estiveram na antiga 
Casa da Agricultura de Santa Gertrudes que será transformada 
na nova sede do Pelotão da PM no município. A obra realizada 
pela ASPACER e o SINCER é feita em um imóvel que pertence 
ao governo do Estado e serão investidos R$ 555 mil.

Villagres lançou neste ano mais de 60 linhas

A obra realizada pela ASPACER e o SINCER

Cooperativa faz vídeo sobre vantagens para o cooperado

Nesta semana a CoopAspacer divulgou, em suas mídias 
sociais, mais um vídeo sobre as vantagens para o coo-

perado. No vídeo desta semana, foram divulgadas informações 
sobre como funcionam as taxas de manutenções cobradas pelos 
bancos tradicionais e como é feito o resgate das contribuições 
mínimas de capital que são muito mais vantajosas. Quer saber 
mais sobre nossa cooperativa, acesse www.aspacer.com.br/co-
opaspacer.

http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Jornal-da-Manhã-PMSG-10-09-2020-Almir_x264.mp4
http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Video-João-Capitalizacao.mp4

