
Indústria se une contra 
importações

Representantes da indústria, do comércio e dos 
trabalhadores, decidiram se unir para pressionar o 

governo a tomar medidas contra o aumento das importações no 
Brasil. Membros da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), da Força Sindical, do Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Paulo e das centrais UGT, CGTB e CTB concordaram em 
organizar manifestações e preparar sugestões de medidas para 
elevar a competi ti vidade dos produtos brasileiro, que deverão 
ser encaminhadas a Brasília. Executi vos e sindicalistas não 
apresentaram detalhes das medidas que deverão ser sugeridas 
ao governo, mas destacaram que a geração e a qualidade do 
emprego é uma das preocupações.
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No dia 24 de janeiro, a ASPACER e o SINCER realizaram 
em conjunto com a FIRJAN (Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro), a apresentação do estudo “Quanto 
Custa o Gás Natural Para a Indústria do Brasil?”. Como uma 
das deliberações do encontro, foi decidido que a Aspacer criará 
um GT (Grupo de Trabalho) interno, para tratar do assunto gás 
natural. Dessa forma, com o objeti vo de montarmos o GT Gás 
Natural, a Aspacer estará recebendo indicações de nomes das 
indústrias cerâmicas para a composição do GT. A indicação 
deverá ser feita através do e-mail: carolina@aspacer.com.br, 
com Carolina Giacometti  , com nome completo do indicado e 
seus contatos.

ASPACER terá Grupo de 
Trabalho em prol do gás natural

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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ASPACER se reúne com Secretaria Estadual da Fazenda

ASPACER parti cipa de Comissão de Estudos de Placas Cerâmicas

Na últi ma reunião da Comissão de Estudos de Placas Cerâmicas realizada no dia 26/01/2012, foram apresentadas todas as 
informações referentes a últi ma reunião do Comitê ISO/TC 189 realizada em Londres. O Brasil terá que encaminhar para o 

Comitê ISO/TC 189, a sugestão de tolerância de todos os  requisitos dimensionais (em mm) para todos os grupos de absorção de 
produtos reti fi cados. 

Necessitamos que as empresas que fabricam produtos reti fi cados, avaliem as tolerâncias prati cadas, e enviem suas sugestões 
para: anapaula@ccb.org.br até dia 10/02/2012.

Inscrições para o 3ºPrêmio ASPACER/SINCER de design 
começam na próxima semana
No próximo dia 06 de fevereiro, começam as inscrições para a 3ª edição do Prêmio ASPACER/SINCER de design. Poderá se 

inscrever através do site da ASPACER, um profi ssional responsável pela área de criação e desenvolvimento de produtos de 
cada empresa, em âmbito estadual. As inscrições seguem até o dia 16 de março. Os profi ssionais irão concorrer com produtos na 
área de revesti mentos cerâmicos e que se enquadrem nas categorias exigidas pelo concurso. Mais informações através do site: 
www.aspacer.com.br

Últi mo encontro antes da Reunião Plenária acontece dia 08 de 
fevereiro
A Comissão de Estudo de Desempenho de Edifi cações – Grupo de Estudos – parte 3, realizará no próximo dia 08 de fevereiro, 

das 10h às 16h, a 18ª Reunião do Grupo de Trabalho 3 (Requisitos para os sistemas de pisos internos) da ABNT NBR 15575, na 
sede do SINDUSCON-SP. O encontro tem por objeti vo, promover a revisão dos itens pendentes e dos anexos da NBR 15575-3 para 
apresentação na plenária do dia 16/02/2012. Confi rmar presença com a Sra. Ana Paula Menegazzo, através do e-mail: anapaula@
ccb.org.br.

Na últi ma segunda-feira (30), o presidente da Aspacer, Heitor Ribeiro de Almeida Neto, o vice-presidente, Benjamin 
Ferreira Neto e o Diretor Superintendente da Aspacer, Luís Fernando Quilici, juntos ao deputado federal Mendes Thame, 

esti veram reunidos com o Coordenador de Administração Tributária (CAT), José Clóvis Cabrera, coordenador da Coordenadoria da 
Administração Tributária (CAT) da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Na oportunidade, foram iniciadas as discussões 
visando à prorrogação do regime de Pauta Fiscal (pauta de preços mínimos) para o setor, que se iniciou em 01 de novembro de 
2011 e terá sua conclusão, nessa primeira fase, em 30 de abril de 2012.


