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Aspacer participa da abertura da 11ª Expo Revestir

N

esta terça-feira (5) teve início a 11ª edição da Expo Revestir no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Na ocasião, importantes autoridades como Inês Magalhães, Secretária da Habitação do Ministério das Cidades, Marcio Holland, Secretário de
Política Econômica do Ministério da Fazenda, e Márcia Gomide, Gestora de Projetos da Apex-Brasil, estiveram presentes, reafirmando a importância do encontro para a cadeia da construção civil. Presidentes de associações empresariais como Claudio Conz
(Anamaco) e Heitor Almeida (Aspacer), também prestigiaram o evento.

Empresas associadas à Aspacer na 11ª Expo Revestir

B

om gosto, tecnologia e sofisticação. As empresas de revestimentos cerâmicos associadas à Aspacer se destacam na 11ª edição da Expo Revestir. Com produtos de excelente qualidade e com o que há de mais atual no setor, as empresas apresentam
estandes luxuosos e diversos tipos de revestimentos que atraíram a atenção do público visitante. Empresas expositoras: 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

1º Workshop Internacional alerta para a NBR 15575

O

Centro Cerâmico do Brasil (CCB), através de financiamento do CNPq e apoiados pela Anfacer, Aspacer e Asulcer, realizou no último 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. Durante o evento, foi ressaltada
a importância da NBR 15575 (Norma Brasileira de Desempenho de Edifícios) que foi revisada no dia 19 de fevereiro de 2013 e será
obrigatória a partir de 19 de julho deste ano.

Inflação da construção civil sobe 0,73% em fevereiro

A

inflação medida pelo Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) subiu 0,73% em fevereiro, após alta de 0,18% em janeiro,
informou nesta sexta-feira (08), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O custo nacional da construção por metro quadrado foi de R$ 863,46 em fevereiro, dos quais R$ 456,58 foram relativos aos materiais e R$ 406,88 corresponderam à mão de obra. Fonte: Valor Econômico.

São Paulo edita normas sobre parcelamento

O

s contribuintes paulistas podem transferir débitos de ICMS de parcelamentos comuns para o Programa Especial de Parcelamento (PEP), instituído em dezembro pelo Decreto nº 58.811. O novo programa oferece descontos de até 75% nos valores de
multas e de 60% nos juros, além de um prazo maior de pagamento: 120 meses. O período de adesão ao PEP termina no dia 31 de
maio. Mais informações: www.fazenda.sp.gov.br/guia/icms/parcelamento

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

