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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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Vendas de materiais de construção crescem 5,4% em janeiro

As vendas dos materiais de construção cresceram 5,4% em janeiro em relação a igual período de 2012, segundo a Associação 
Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat). Na comparação com dezembro, houve um aumento de 0,8%. 

Em 12 meses, a elevação é de 1,3%. A entidade prevê crescimento de 4,5% em 2013. “Para crescer os esperados 4,5% em 2013, é 
fundamental que haja uma aceleração nos programas de concessões das rodovias, portos e aeroportos, bem como a manutenção 
da política pública de incentivo ao consumo e de desoneração do setor”, afirmou Walter Cover, presidente da associação.

No último dia 22, a Aspacer participou em São Paulo, de encontro no Comin (Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração) com 
objetivo de propor a criação de um Programa de Certificação, visando implantar um Selo de Qualidade para o setor de mi-

neração, com escopo na melhoria da imagem do setor perante as comunidades em que estão inseridos. Os resultados esperados 
é que: haja organismos de certificação preparados para qualificar empresas e,  de outro lado, dar parâmetros às empresas minerá-
rias a se tornarem aptas para obter sua certificação com o selo de qualidade. Para tanto, ficou definido que haverá uma pesquisa, 
possivelmente a nível nacional, para saber do interesse e mobilização das empresas do setor para validar ou não o Selo.

Aspacer participa de reunião no Comin

1º Workshop Internacional – Desempenho de Edificações

O Centro Cerâmico do Brasil (CCB), através de financiamento do CNPq e apoiados pela Anfacer, Aspacer e Asulcer, realizará no 
próximo dia 06 de março, o 1º Workshop Internacional - Desempenho de Edificações: “Análise crítica do escorregamento de 

pisos e destacamento de revestimentos cerâmicos de fachadas de edifícios”, durante a Expo Revestir 2013. Horário de programação: 
das 13h às 19h. Mais informações: serafim@ccb.com.br.

Faltam 4 dias para a Expo Revestir 2013

As cerâmicas: Alfagrês; Almeida; Atlas; Cecafi; Lanzi; Cristofoletti; Delta; Formigres; Grupo Cedasa; Grupo Embramaco; Grupo 
Incefra; LEF (Via Rosa); NGK do Brasil; Porto Ferreira; Savane; TH Buschinelli e Villagres são as empresas do polo cerâmico de 

Santa Gertrudes que estarão na Expo Revestir, com as últimas tendências em revestimentos, na próxima semana, de 05 a 08 de março, 
das 14h às 19h, na capital paulista. Mais informações: www.exporevestir.com.br.

Receita libera programa para declaração do IR 2013

Os contribuintes que precisam declarar o IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) este ano já podem baixar os programas para 
preenchimento e envio da declaração no site da Receita Federal a partir desta segunda-feira (25). O envio do documento, 

porém, só poderá ser feito a partir de sexta-feira (1), quando começa a valer o prazo deste ano. A expectativa é que 26 milhões de 
contribuintes entreguem a declaração em 2013. Fonte: Folha de S.Paulo.

Brasil e EUA discutem cooperação em energia

Os governos dos Estados Unidos e do Brasil querem promover a aproximação entre empresas dos dois países, especialmente no 
setor de energia, para exploração de alternativas como o gás de xisto, extraído da rocha, e o biocombustível usado em aviação, 

informou o departamento de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento. Na próxima semana, uma missão de empresários 
americanos viaja ao Brasil para conhecer oportunidades de exploração, em território brasileiro do gás de xisto (shale gas) - apontado 
como o caminho para independência energética dos EUA nos próximos anos. 


