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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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Governo exige revesti mentos cerâmicos em imóveis do Minha 
Casa, Minha Vida
O governo Dilma estuda conceder um “vale-cerâmica” às famílias que receberam imóveis a custo prati camente zero na pri-

meira fase do programa Minha Casa, Minha Vida, medida que pode ati ngir mais de 400 mil unidades. A determinação veio 
da própria presidente Dilma Rousseff , após constatar que as residências não dispunham de revesti mento cerâmico em todos os 
cômodos. Técnicos da Caixa e dos ministérios das Cidades e da Fazenda analisam como cumprir a ordem presidencial, viabilizando 
a colocação de cerâmica em todos esses imóveis, inclusive nos já entregues. Fonte: Folha de S.Paulo (Ed.12/04/13)

A Prefeitura protocolou recentemente na Câmara Municipal a criação do “Prodesenvolve Iracemápolis”. O programa oferece 
reembolso dos investi mentos feitos pelos empresários, além da isenção do ISSQN, IPTU e resti tuição de 50% do valor investi do na 
cidade de forma de ICMS e ISSQN. Segundo o prefeito Valmir Almeida (PT), o objeti vo é a criação de um polo industrial, atrelado a 
construção de uma escola regional do Senai para 1.200 alunos no município. 

Prefeitura de Iracemápolis protocola projeto de lei de Incenti vos 
Fiscais 

Aspacer parti cipa de inauguração da empresa XAAR em 
Cambridge
Maria Fernanda Rodrigues dos Santos, coordenadora dos Grupos de Excelência, está em Cambridge, Inglaterra, dos dias 10 a 

12 de abril, representando a Aspacer na inauguração das novas instalações da empresa XAAR, fabricante de cabeçotes para 
impressora digital, uti lizada no setor cerâmico. A empresa estará na 6ª edição do Forn&Cer, de 18 a 21 de junho, com novidades em 
impressão digital.

Contagem regressiva para o Forn&Cer 2013

O maior evento organizado pela Aspacer, o Forn&Cer, conta com a parti cipação dos maiores fornecedores do setor cerâmico de 
revesti mento e é a oportunidade de estreitar o relacionamento com as empresas cerâmicas do maior polo cerâmico das Améri-

cas. A organização está providenciando espaços adicionais, a exemplo de anos anteriores, para as empresas que ainda não reservaram 
seu espaço. O Forn&Cer será de 18 a 21 de junho. Mais informações: www.aspacer.com.br/fornecer.

Falta menos de um mês para o Mérito Cerâmico

No dia 10 de maio, cerca de 600 convidados são esperados na sede da Aspacer e do Sincer, para parti cipação na premiação aos 
cerca de 50 colaboradores das cerâmicas. Este ano, além dos troféus, cinco profi ssionais serão sorteados para ganhar prêmios 

em dinheiro. A presença vip da noite será a modelo, ex-panicat e repórter Lizi Benites. A atração fi cará por conta da banda Rod Han-
na. Os fornecedores terão uma parti cipação efeti va na entrega dos troféus para o colaborador de seu cliente ceramista. Quer saber 
como? Dúvidas, mesas e convites para o Mérito Cerâmico 2013 com Ana Paula, através do (19) 3545-1145.

 Aspacer parti cipa de homenagem ao DNPM no Congresso 

O Congresso Nacional realizou no dia 09 de abril, sessão solene em homenagem aos 79 anos do Departamento Nacional de Pro-
dução Mineral (DNPM). A Aspacer marcou presença, através do diretor superintendente, Luis Fernando Quilici. A cerimônia, 

realizada no Plenário Ulysses Guimarães da Câmara dos Deputados, contou com cerca de 500 convidados, dentre eles: autoridades 
federais, estaduais e municipais, altos executi vos das mineradoras e representantes de enti dades de classe.


