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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

De 16 a 19 de junho acontecerá na sede da ASPACER e do SINCER o 8º Forn&Cer (Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica 
e Mineração). O evento reúne os maiores e melhores fornecedores da cadeia produti va. Patrocínio: Imerys Ceramics. Apoiadores: 

Associação Brasileira de Cerâmica (ABC), Sindicer/GO, Sindicer/PE, Sindiceram, Anfamec, AIC Tambaú, Anicer, Anfacer, ABNT e CCB. Mais 
informações sobre reserva de espaços e patrocínio: (19) 3545-1145, com Ana Paula.

Faltam 67 dias para o Forn&Cer – Reserve seu espaço no melhor evento de 
fornecedores do setor cerâmico

A Câmara dos Deputados aprovou na últi ma quarta-feira, 08, por 324 votos a favor, 137 votos contrários e duas abstenções, o texto 
principal do projeto de lei que regulamenta os contratos de terceirização. Propostas de destaques (alterações do texto) ainda serão 

discuti das pelo plenário na próxima semana. Depois de concluída a votação, o texto seguirá para análise no Senado. A proposta permite 
que empresas contratem trabalhadores terceirizados para exercer qualquer função. Atualmente esse ti po de contratação é permiti da 
apenas para a chamada ati vidade-meio, e não ati vidade-fi m da empresa. Ou seja, uma universidade parti cular, por exemplo, pode ter-
ceirizar serviços de limpeza e segurança, mas não contratar professores terceirizados. Pelo texto votado na Câmara, essa limitação não 
existi rá mais. Além disso, o projeto prevê a forma de contratação tanto para empresas privadas como públicas. O modelo só não se aplica 
à administração pública direta, autárquica e fundacional. Fonte: G1.

Câmara aprova texto-base do projeto que regulamenta terceirização

A Petrobras informou novas descobertas de petróleo e gás nas bacias do Amazonas e Sergipe-Alagoas. Aestatal comunicou à Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustí veis (ANP) a descoberta de indícios de gás natural e petróleo no blocoAM-T-84. A 

Petrobras detém 60% do bloco terrestre, onde opera em parceria com a Petrogal (40%). No SEAL-M-349, os indícios de gás foram des-
cobertos em águas profundas, a uma lâmina d’água de 2.135 metros. O bloco maríti mo é operado pela estatal em sociedade com a IBV 
Brasil Petróleo (40%). A companhia já anunciou descobertas no mesmo bloco em 2012. Fonte: Valor Econômico.

Descobertas da Petrobras

Os profi ssionais do setor cerâmico e da cadeia produti va, além do delicioso jantar e decoração de primeira qualidade, terão bons 
moti vos para parti ciparem do evento Mérito Cerâmico 2015. Dia 08 de maio, a parti r das 20h30, a sede da ASPACER será palco da 

8ª edição do Mérito Cerâmico, evento que homenageia os colaboradores das cerâmicas, com show de Maurício Gasperini (Rádio Táxi) + 
parti cipação especial de  Kiko Zambianchi. Empresas fornecedoras de todos os segmentos podem parti cipar; fazer a entrega dos troféus 
aos profi ssionais e divulgar sua marca no evento. Quer saber como? Ligue: (19) 3545-1145 e obtenha mais informações com Ana Paula.

Mérito Cerâmico 2015 apresentará Maurício Gasperini (Rádio Táxi) + parti cipação 
especial de Kiko Zambianchi

Calcário Cruzeiro completará 62 anos

Inovação. Sob esse lema, a empresa Calcário Cruzeiro comple-
tará 62 anos de fundação, no próximo dia 14. Com sede em Li-

meira e fi liais nos municípios de Pereiras, Cesário Lange e Lençóis 
Paulista, a empresa produz argila para indústria cerâmica, calcário 
agrícola e lajão britado para revesti mento de páti os e estradas e 
atende clientes em todo o Estado de São Paulo, além de outros 
estados brasileiros. A ASPACER e o SINCER parabenizam essa im-
portante empresa, desejando prosperidade e muito sucesso.

Durante a 8ª edição do Forn&Cer, será realizada a reunião do 
Conselho Deliberati vo da ASPACER, assim como também 

da ANFACER, que reunirá ceramistas de todo o país. Também, pa-
ralelo à feira, acontecerá a 6ª edição do Congresso da Indústria 
Cerâmica de Revesti mento (CICR). O evento reunirá especialistas 
do setor e profi ssionais das cerâmicas de diversos estados e pa-
íses.

Forn&Cer reunirá ceramistas e 
profi ssionais de todo o país

De 14 a 17 de abril, em Orlando, na Flórida, acontece a Coverings 2015, evento que tem se fi rmado como a feira mais importante da 
América do Norte para o setor de revesti mento. Ano após ano, visitantes de todos os ramos do setor se encontram na Coverings 

para conhecer novos produtos, fornecedores e toda a informação para oti mização de negócios. As cerâmicas associadas à ASPACER que 
estarão parti cipando do evento são: Alfagres, Cecafi , Cristofoletti  , Formigrês, Lanzi, Porto Ferreira, Gail, Incefra, Lef Pisos e Revesti men-
tos, Savane, TH Buschinelli e Cia. e Vidro Real.

Vai começar a Coverings 2015


