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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
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Aspacer destaca a importância da exploração do gás de xisto

Durante a 11ª edição do Mérito Cerâmico, Heitor Ribeiro de Almeida Neto, presidente da Aspacer, destacou a importância da 
parti cipação da enti dade na missão realizada na últi ma semana nos Estados Unidos para conhecer a exploração do gás de 

xisto. “É muito importante o desafi o de propor medidas para que o mercado brasileiro ganhe efi ciência e contribua para aumentar 
os níveis de competi ti vidade da economia, além de ampliar a uti lização de energia limpa no país, uma vez que o setor cerâmico se 
tornou refém do gás natural, cinco vezes mais caro que o gás de xisto americano”.

No últi mo dia 16, foi realizado na sede da Aspacer e do Sincer, reunião com os expositores do Forn&Cer. Para melhor organi-
zar o evento, foi apresentado o Manual do Expositor aos parti cipantes, assim como também foram entregue os convites e 

os crachás de cada empresa. Após o encontro, onde os representantes das empresas puderam sanar suas principais dúvidas, foi 
oferecido um coquetel aos convidados.

Reunião com os expositores do Forn&Cer 2013

Santa Gertrudes pode sediar escritório do DNPM

O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) esteve na sede da Aspacer com objeti vo de discuti r a implantação de 
um escritório do DNPM na cidade de Santa Gertrudes. Além dos representantes do departamento, parti ciparam da reunião o 

presidente da Aspacer, Heitor Almeida, o vice-presidente, Benjamin Ferreira, o diretor superintende, Luís Fernando Quilici e o prefeito 
de Santa Gertrudes, Rogério Pascon. O escritório do DNPM na micro-região vai facilitar a vida dos empresários que trabalham com o 
ramo da infraestrutura e desenvolvimento mineral. Ainda não existe data defi nida para a instalação do novo escritório.

Deputados paulistas apelam contra reforma do ICMS

Deputados da Assembleia Legislati va de SP fi zeram um apelo ao presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), para não 
colocar em votação a nova versão do projeto de reforma do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS), em 

tramitação na Casa. O Estado calcula perdas de R$ 7,1 bilhões por ano se o texto, aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE), for manti do pelo Senado. Fonte: Valor Econômico.

Foi dada a largada para a 1ª edição do Prêmio Nacional Aspacer 
de Design
Na próxima segunda-feira (20), a Aspacer irá encaminhar o regulamento às empresas da 1ª edição do Prêmio Nacional Aspacer 

de Design. Nos dias 12 e 13 de agosto, será realizado o evento, que ati ngirá todas as empresas cerâmicas do país. O Prêmio 
Aspacer de Design é realizado pela Aspacer e conta com apoio do CCB – Centro Cerâmico do Brasil. O principal objeti vo é descobrir e 
esti mular os novos talentos da área de criação das indústrias cerâmicas. 

Curso de Assistente Técnico em Decoração Digital

No dia 27 de maio, às 19h, será iniciado o Curso de Assistente Técnico em Decoração Digital no Senai Manoel José Ferreira, em 
Rio Claro. Será a sexta turma, com um total de 15 alunos. Todas as vagas foram preenchidas. O curso é uma parceria da Aspacer 

com o Senai, visando à capacitação de profi ssionais do setor.


