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

Te
xt

o:
 T

ha
is

 F
ió

ri
o 

| 
A

rt
e:

 E
du

ar
do

 V
ia

na

Aspacer visita à sede da Comgás

Presidência e diretoria da ASPACER e do SINCER, junto à membros do Comitê do Gás Natural do setor cerâmico, visitam hoje 
(20), a sede da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás). O encontro tem como fi nalidade conhecer as instalações da Com-

panhia e discuti r assuntos que envolvem o tema e o setor cerâmico. 

Imprensa nacional divulga relatório da Cetesb – ASPACER se 
posiciona

A parti r da divulgação do últi mo relatório da Cetesb sobre qualidade do ar, datado de 2011, o município de Santa Ger-
trudes foi classifi cado como o segundo mais poluído do estado em relação ao material parti culado (poeira). O pro-

blema, segundo levantamento, é creditado à ati vidade ceramista e ao intenso tráfego de caminhões, especialmente em es-
tradas vicinais. A ASPACER desenvolve, há alguns anos, projetos junto ao governo do Estado para combater o problema. 
Além disso, a própria Cetesb parti cipa desses estudos. Portanto, a ASPACER, se propõe a conti nuar buscando novas soluções.

Mérito Cerâmico 2012 na sede 
da ASPACER e do SINCER

Dia 11 de maio. Esta será a grande noite de premiação do 
Mérito Cerâmico 2012 e do Prêmio ASPACER de Design. 

E dentre várias surpresas, a atração mais aguardada e con-
fi rmada é da modelo e apresentadora, Helen Ganzarolli, que 
fará a entrega dos troféus e marcará presença no evento. Uma 
noite com muita beleza, bom repertório e diversão, para cerca 
de 800 convidados.  

Forn&Cer 2012 

O Forn&Cer este ano será diversifi cado, não só  pelo au-
mento do número de parti cipantes, mas também pela 

evolução do tamanho de espaços de empresas que expõem já 
há anos consecuti vos. Muitas duplicaram e algumas empresas 
aumentaram em três ou quatro vezes o tamanho de exposição. 
Aguardem a evolução do evento, que acontece de 19 a 22 de 
junho de 2012.

Aspacer se reúne com Subsecretario Estadual de Mineração

No últi mo dia 12 de abril, o Diretor Superintendente da Aspacer e do Sincer, Luís Fernando Quilici, esteve reunido em São 
Paulo com o Subsecretário Estadual de Mineração, José Fernando Bruno. Na pauta do encontro, dentre vários assuntos 

tratados, destacam-se o envolvimento da subsecretaria na elaboração do Plano Diretor Minerário Regional, em andamento, e o 
agendamento de uma visita do subsecretário Bruno, com o Diretor de Controle e Licenciamento Ambiental da Cetesb, Geraldo 
Amaral Filho, à sede da Aspacer para um encontro entre ceramistas e mineradores.

Fim da Guerra dos Portos

Depois muita discussão e em clima de atrito entre senadores governistas, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 
(CAE) aprovou no últi mo dia 17, a resolução 72, proposta para unifi car em 4% a alíquota do ICMS em operações interesta-

duais envolvendo produtos importados e, assim, acabar com a chamada guerra fi scal dos portos, na qual estados oferecem alíquo-
tas diferentes para atrair operações a seus terminais. Hoje, o ICMS nas operações interestaduais com importados varia entre 12% 
e 7%. O governo quer aprovar a unifi cação do imposto como forma de reforçar o pacote de estí mulo à economia que apresentou 
há duas semanas. 


