BOLETIM
Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

INFORMATIVO
Sexta-Feira, 25 de Maio de 2012

Nº 030

Frente Parlamentar Mista Pró-Gás natural será instalada

O

deputado federal Mendes Thame (PSDB), informa que a Frente Parlamentar Mista Pró-Gás natural, será instalada no
Plenário Nº2 da Câmara dos Deputados em Brasília, no dia 29 de maio de 2012, às 17h30. A Frente Parlamentar Mista PróGás Natural é uma instância suprapartidária do Congresso Nacional, formada com o objetivo de discutir e propor medidas visando
a estabelecer programas, planos, atividades, ações governamentais, em conjunto com a iniciativa privada, para o desenvolvimento
do gás natural. A ASPACER idealizadora da proposta, durante visita do deputado Thame a entidade, sugeriu a criação do projeto.

Parabéns a todos os ceramistas!

D

ia 28 de maio, próxima segunda-feira, comemora-se o Dia do Ceramista. Considerados empreendedores, trabalhadores incansáveis e amantes da arte, a ASPACER e o SINCER, desejam a todos os ceramistas e empresários do maior polo cerâmico das
Américas, muita saúde e sucesso.

Grax Lubriﬁcantes Especiais Ltda.
apresenta novidades no Forn&Cer

A

Grax Lubriﬁcantes Especiais Ltda., conta com uma equipe
de engenheiros e técnicos que desenvolve produtos altamente conﬁáveis. Com certiﬁcação ISO 9001, são utilizados
os mais modernos métodos para aprimoramento e viabilização
de projetos sob consulta. Este ano, a Grax apresenta novidades
em: grachas, óleos e lubriﬁcantes, voltados para o segmento
cerâmico. Mais um ano consecutivo é participante da 5ª edição
do Forn&Cer.

Servitech investe na impressão
digital durante o Forn&Cer

A

Servitech possui uma ampla linha de equipamentos
para indústrias cerâmicas. Mantém as mais conceituadas marcas de: máquinas, componentes, e instrumentos de
produção e controle de qualidade. A novidade para o Forn&Cer
2012 é a Impressora Digital para Revestimento Cerâmico. Com
velocidade até 80m/min; até cinco módulos de cor, possui alta
resolução de imagem de até 1016 dpi e peças diferentes na
sequência em até 54 m.

Desoneração da Folha de Pagamento

O

Governo Federal lançou um pacote de medidas – Programa Brasil Maior, visando ampliar a competitividade da indústria
nacional. A iniciativa governamental é composta por oito ações. Uma das medidas tributárias apresenta proposta para a
Desoneração da Folha de Pagamento. Essa é, seguramente, a iniciativa que poderá gerar algum impacto positivo e no curto prazo,
para as empresas do setor. Basicamente o Governo propõe à troca de 20% da contribuição patronal das empresas sobre a folha,
por um percentual (entre 1% e 2%) do faturamento, excluídas as receitas de exportações.

Imerys Ceramics participa mais um ano do Forn&Cer 2012

L

íder mundial no fornecimento de soluções para todas as aplicações cerâmicas, a Imerys Ceramics Brasil, fornece ao mercado
produtos de alta qualidade para louças de mesa, revestimentos cerâmicos, sanitários e porcelanas elétricas e é uma das participantes do Forn&Cer 2012.

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

