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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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Programa “Minha Casa” prioriza revesti mentos cerâmicos

O Ministério das Cidades defi niu por portaria que todas as unidades habitacionais da primeira etapa do Minha Casa, Minha 
Vida, que se desti nam às famílias com renda de até R$ 1,6 mil, deverão ter piso cerâmico em todas as áreas internas e 

comuns dos prédios, já exigido na segunda fase do programa. Regras estão sendo defi nidas para a instalação de cerâmica nos 
empreendimentos que já foram concluídos e naqueles já entregues. Fonte: Valor Econômico

Uma fonte de energia polêmica nos EUA e proibida em alguns países, como a França e a Bulgária, está prestes a começar a ser 
explorada no Brasil: o gás de xisto, ou gás não convencional. A ANP (Agência Nacional do Petróleo) marcou para os dias 30 

e 31 de outubro o primeiro leilão de blocos de gás. A Aspacer parti cipará no próximo mês de maio de uma comiti va para os EUA, 
que reunirá outras enti dades governamentais para estudar a viabilidade da exploração do gás de xisto.

Polêmico, gás de xisto terá leilão no Brasil em outubro

Polo cerâmico está inserido em região de grande potencial 
industrial
De acordo com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), a região que compreende cidades como Jundiaí, 

Hortolândia, Sumaré, Indaiatuba, Piracicaba, Vinhedo, Ati baia, Itupeva e Rio Claro já garantem um terço do PIB industrial de SP. 
Proximidade com a região metropolitana, oferta de mão de obra qualifi cada, existência de um sistema de transportes efi ciente e de 
universidades e centros de pesquisa reconhecidos são atributos considerados como grandes atrati vos da região. Fonte: Folha de S.Paulo.

Contagem regressiva para a maior premiação do setor

No dia 10 de maio, cerca de 50 colaboradores das cerâmicas serão premiados com o troféu “Mérito Cerâmico”, além disso, to-
dos concorrerão a um televisor. Cinco TVs 42´´ LED serão sorteadas. A presença vip da noite será a modelo, capa de revistas e 

repórter Lizi Benites. A atração fi cará por conta da banda Rod Hanna. Os fornecedores parti cipantes poderão entregar os troféus para 
o colaborador de seu cliente ceramista. Mesas e convites para o evento com Ana Paula, através do (19) 3545-1145.

Colaboradores de RH pesquisam indicadores das indústrias do 
setor
O Grupo de Excelência de Recursos Humanos está com um estudo que visa colher indicadores do setor, como: absenteísmo 

(ausência), turnover (rotati vidade) e horas extras, para desenvolver um projeto denominado: “Dividir para multi plicar: como o 
comparti lhamento do conhecimento pode trazer ganhos para as empresas”. A ideia é que todas as cerâmicas parti cipem com infor-
mações, uma forma de complementar o estudo de cargos e salários, realizado recentemente.

Forn&Cer 2013 e 5ª edição do Congresso

Empresas especializadas em impressoras digitais confi rmaram presença no maior encontro de fornecedores do setor cerâmico. 
Além deste segmento, outros como: máquinas pesadas, colorifí cios, embalagens, mineração, peças e serviços trarão novidades 

para a 6ª edição do Forn&Cer, que será de 18 a 21 de junho, na sede da Aspacer. Este ano, a 5ª edição do Congresso da Indústria Ce-
râmica de Revesti mento será realizada nos mesmos dias do evento e traz como temas principais: Decoração Digital, Energia, Recursos 
Humanos, Design, Mercado e Qualidade. As vagas são limitadas. Mais informações: www.aspacer.com.br/congresso.


