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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

Gasolina mais cara

No dia 30 de janeiro, no Ministério de Minas e Energia (MME) em Brasília/DF, foi apresentado através da Aspacer e do Insti -
tuto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), o Plano Diretor Minerário do Polo de Santa Gertrudes, projeto que foi fi nalizado em 

dezembro de 2012. Luís Fernando Quilici, diretor superintende da Aspacer e Marsis Cabral Junior, pesquisador do IPT foram os 
responsáveis pela apresentação. Parti ciparam do encontro: integrantes da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral (SGM) e do Departamento de Transformação e Tecnologia Mineral (DTTM) do Governo Federal. O objeti vo do projeto é 
orientar a extração sustentável da matéria-prima (argila), uti lizada na produção dos revesti mentos cerâmicos.

Aspacer apresenta Plano Minerário em Brasília

Encontro para discuti r o 5º Congresso da Indústria Cerâmica

Foi realizada no últi mo dia 31, reunião com os integrantes do Comitê que serão responsáveis pela 5ª edição do Congresso da 
Indústria Cerâmica de Revesti mento. Colaboradores de empresas do setor, a Aspacer, Prof. Anselmo Boschi da UFSCar e o Centro 

Cerâmico do Brasil (CCB), já começaram a defi nir as diretrizes do Congresso, que acontecerá simultaneamente ao 6º Forn&Cer, nos 
dias 18, 19, 20 e 21 de junho de 2013, na sede da Aspacer.

Edição Especial Revesti r 2013 na Revista Aspacer

Está sendo preparada uma edição especial da Revista Aspacer que estará em circulação na Expo Revesti r, nos dias 05 a 08 de 
março de 2013. Através dos lançamentos, novidades e fotos, as empresas terão uma excelente oportunidade de divulgar os seus 

produtos na Fashion Week da Construção Civil. Mais informações: Ana Paula: (19) 3545-1145.

Fórum Nacional de Design será em agosto

O diretor de designer do Centro Cerâmico do Brasil (CCB), Marcos Antônio Serafi m, esteve na sede da Aspacer e do Sincer no úl-
ti mo dia 22, para junto com a coordenadora do evento, Maria Fernanda, iniciarem os preparati vos para a 4ª edição do Prêmio 

Aspacer de Design. Este ano, a premiação será realizada no mês de agosto, nos dias 12 e 13. O concurso é voltado para profi ssionais 
da área de criação e designer das cerâmicas e empresas fornecedoras. Mais informações: (19) 3545-1145.

Prestes a divulgar uma queda de lucro e de produção em 2012 a Petrobras anunciou no dia 29 de janeiro um reajuste na ga-
solina e no diesel, que deve injetar R$ 600 milhões mensais no caixa da companhia e aliviar as perdas com a diferença dos 

preços nos mercados externo e interno. Em negociação com o governo desde o ano passado, o reajuste de 6,6% da gasolina nas 
refi narias da Petrobras será o primeiro com impacto ao consumidor desde 2005, desde então o governo abria mão da arrecadação 
da Cide (tributo federal dos combustí veis) para anular a alta nos postos. Os novos preços vigoram desde o dia 30 de janeiro.
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