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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
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Prêmio Mundo Cerâmico 2012 homenageará Esther Paraluppi, 
do Grupo Embramaco

Na próxima quinta-feira (13), será realizado em São Paulo o XI Prêmio Mundo Cerâmico - 2012. Em 2011, os homenageados 
foram Heitor Almeida e o Grupo Incefra, premiados respecti vamente como: Ceramista e Empresa do Ano. Este ano o presi-

dente da ASPACER e do SINCER passará o prêmio para as mãos de Esther Paraluppi, eleita Ceramista do Ano. O Grupo Embramaco 
será homenageado como Empresa do Ano.

“Saco de bondades” da área de energia sai dia 11/09

Empresários de diversos setores da indústria já começaram a receber os convites emiti dos pelo cerimonial do Palácio do Planalto, 
para o anúncio do chamado “saco de bondades” da área de energia. No seu pronunciamento à nação, na tevê, em comemora-

ção ao dia 07 de setembro, a presidente Dilma deverá confi rmar o pacote, mas sem dar detalhes sobre o assunto.

A oferta limitada de gás natural e os preços pouco competi ti vos afetam importantes setores no Estado, como a indústria ce-
râmica, localizada nas áreas atendidas pela Comgás e Gas Brasiliano. “O problema desse setor [cerâmicos] foge um pouco 

da nossa alçada. Eles enfrentaram uma concorrência muito forte dos chineses. Então, os insumos se tornaram um peso para eles”. 
Estas foram algumas das declarações cedidas por Silvia Calou, diretora da Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia 
do Estado de São Paulo), em entrevista ao Jornal Valor Econômico, no últi mo dia 03. Silvia reconhece que a limitação de oferta de 
matéria-prima é um dos principais entraves para a expansão de gás do Estado e que os preços não são competi ti vos. No mercado, 
a expectati va é de que a Arsesp aprove neste mês a mudança do controle de concessão da Comgás - da BG para a Cosan, anunciada 
desde maio, porém ainda em fase de análise.

Silvia Calou, Diretora Presidente da Arsesp, fala sobre a oferta e 
preço do gás para o setor cerâmico

A ampliação da  desoneração da folha de salários das empresas vai benefi ciar boa parte da indústria. De fora fi carão prati ca-
mente três setores: a siderurgia, a indústria química e petroquímica e as montadoras de automóveis. Os demais segmentos 

estarão contemplados no anúncio que o governo fará na próxima semana.O Palácio do Planalto deve anunciar a desoneração de-
pois da divulgação do pacote de energia elétrica, que vai reduzir o preço da energia para consumidores residenciais e industriais, 
assim como a renovação das concessões do setor e a reti rada de alguns encargos da conta de luz. O pacote, que seria divulgado no 
últi mo dia 05, foi adiado para a próxima semana. A ASPACER, desde o início deste ano, trabalha fortemente para a desoneração da 
folha de pagamento para o setor. Fonte: Valor Econômico

Planalto vai ampliar setores industriais benefi ciados com 
desoneração da folha

Música ao vivo, shows com arti stas consagrados e principalmente a oportunidade de estreitar relacionamento entre os exe-
cuti vos do setor cerâmico e os fornecedores da cadeia produti va. Tudo isso em um clima agradável e de muito bom gosto. 

No dia 30 de novembro, a parti r das 20 horas, acontece a Confraternização do setor cerâmico na sede da ASPACER e do SINCER. A 
grande atração da noite fi cará por conta do grupo de samba e pagode “Inimigos da HP”, conhecido por sua irreverência e alegria. 
Últi mos lugares à disposição. Informações: vagnernogueira@aspacer.com.br

Confraternização 2012 traz Inimigos da HP

Devido ao Feriado Nacional de 7 de setembro – Independência do Brasil, na próxima sexta-feira, os expedientes da ASPACER 
e do SINCER estarão suspensos, retornando normalmente as ati vidades, à parti r das 08h da próxima segunda-feira, dia 10.

Feriado - 7 de setembro


