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Aspacer participa de reunião no Comin
para deﬁnir diretrizes de treinamento
OTGM que acontecerá na sede da
entidade

N

o último dia 23, representantes da Aspacer, estiveram na
sede do Comin (Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração),
na Fiesp, para deﬁnir as diretrizes do treinamento OTGM – Ordenamento Territorial Geomineiro no Estado de São Paulo – Bases
conceituais e técnicas, que acontecerá na sede da entidade, no dia
13 de maio, das 13h30 às 18h. O objetivo é capacitar sindicatos,
associações, empresas e órgãos de governos ligados diretamente à mineração sobre o “ordenamento territorial geomineiro”. As
vagas são limitadas. Mais informações: roberto@aspacer.com.br.

Também no Comin, Aspacer participa
de encontro para discutir Novo Marco
Regulatório da Mineração

A

Aspacer, através do assistente de diretoria, Roberto de Macedo, participou da 3ª Reunião Plenária do Comin, ocorrida
no último dia 24. Neste encontro, ﬁcou decidido que um documento será produzido, para ser apresentado a diversas instâncias,
entre as quais a Confederação Nacional da indústria (CNI), sobre o
Novo Marco Regulatório da Mineração, conforme Projeto Substitutivo aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados,
no dia 08 de abril. Para isso, foi criado um Grupo de Trabalho, com
objetivo de estudar e dar contribuições sobre a nova versão do
Marco Regulatório da Mineração. A CNI apresentará, à Câmara
dos Deputados, um documento do setor mineral, com prazo para
ser ﬁnalizado no próximo dia 16.

Mérito Cerâmico:
cerâmicas e fornecedores
unidos para celebrar

Ministro quer desoneração
facultativa

ia 28 de maio é comemorado o Dia
do Ceramista. Por isso, maio é o
mês escolhido pela Aspacer para realizar
o evento Mérito Cerâmico. No próximo
dia 09, cerca de 60 colaboradores receberão troféus e terão como padrinhos
empresas fornecedoras do setor. A escolha de quem fará a entrega do prêmio e
para quem, é feita mediante sorteio pela
diretoria da entidade. Com o tema Copa
do Mundo, o evento deverá atrair cerca
de 600 proﬁssionais do setor. Mais informações, com Ana Paula: (19) 3545-1145.

política de desoneração da folha de
salários funcionou para evitar que a
indústria entrasse em recessão no pós-crise.
Por isso, deve ser mantida, mais aprimorada,
disse o ministro do Desenvolvimento, Mauro
Borges. Entre as mudanças, ele defende que
as empresas possam escolher se querem ou
não aderir. Para o ministro, o foco da política
industrial deve ser a busca da produtividade.
Conceitualmente, disse, não há desindustrialização e, sim, um esvaziamento das cadeias industriais. Fonte: Valor Econômico.
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Mineração tem os
investimentos reduzidos

A

receita da produção mineral brasileira neste ano deve somar US$
43 bilhões, cerca de 20% menor que o
recorde de 2011. Demora na votação do
marco regulatório e a conjuntura global
também devem reduzir os investimentos,
prevê José Fernando Coura, presidente
do Ibram. Fonte: Valor Econômico.

Aspacer participa de evento na capital paulista

N

o último dia 23, o presidente da Aspacer, Heitor Ribeiro de Almeida Neto, participou na capital paulista do evento de encerramento
da atual gestão do Conselho de Administração da ANFACER (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos,
Louças Sanitárias e Congêneres) e solenidade de posse dos novos Conselheiros, que terá a presidência do Sr. Edson Gaidzinski Junior. Na
oportunidade também foram celebrados os 30 anos de fundação da ANFACER, importante marco para o setor cerâmico brasileiro.

Grupo Rocha completa 62 anos

A

Aspacer e o Sincer parabenizam o Grupo Rocha por mais um ano de fundação. Fundada em 1º de maio de 1952 como Ceramica
São José para a fabricação de tijolos e telhas, posteriormente, a empresa passou a fabricar elementos vazados, tijolos laminados e
blocos ceramicos, sob a marca TRIUNFO. No ano de 1969, iniciou-se a produção de ladrilhos ceramicos esmaltados, sob a razão social Ruy
R. Da Rocha Produtos Cerâmicos Ltda., com produção de 60.000 m²/mês. Em 1976, implantou-se o processo de esmaltação e produção
biqueima. O processo de produção em monoqueima passou a predominar em 1987. Em 1998, foi oﬁcialmente criada a Cerâmica Rocha
Ltda., passando a capacidade de produção de 600.000 m²/mês para 890.000 m²/mês.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

