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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. Mais informações sobre reserva de espa-

ços e proposta de patrocínio: (19) 3545-1145, com Ana Paula.

Faltam 32 dias para o Forn&Cer! 

Nos dias 10 e 11 de agosto, acontecerá na sede da ASPACER e do SINCER, o 3º Prêmio Nacional ASPACER de Design. O principal 
objeti vo do evento é revelar os novos talentos do setor, ligados à área de criação e desenvolvimento de produtos das empresas do 

segmento cerâmico. O Prêmio envolve empresas da categoria fabricante, dividida em: via seca, porcelanato e pasti lhas e peças especiais 
e a categoria: fornecedores. Informações e inscrições: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

Estão abertas as inscrições para o 3º Prêmio Nacional ASPACER de Design

A Diretoria Regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) em Rio Claro ocupa a 33ª posição em ranking sobre a 
parti cipação de 39 regiões paulistas nos US$ 11,9 bilhões da pauta exportadora estadual, responsáveis por 27,8% do montante 

vendido pelo Brasil no mercado global no primeiro trimestre de 2015. A lista foi elaborada pelo Departamento de Estudos e Pesquisas 
Econômicas (Depecon) em conjunto com o Departamento de Relações Exteriores (Derex) do Ciesp e da Fiesp, a parti r de dados do Minis-
tério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Destaques para Produtos cerâmicos que no primeiro trimestre de 2014 
exportou US$ 10,6 milhões e em 2015, US$ 11,3 milhões, um aumento de 6,6%.

Ciesp RC: crescem as exportações no setor cerâmico

No últi mo dia 14, foi realizado na sede da ASPACER e do SIN-
CER, reunião com os expositores do Forn&Cer. Para melhor 

organizar o evento, foi apresentado o Manual do Expositor aos 
parti cipantes, assim como também foram entregues os convites e 
os crachás de cada empresa. Após o encontro, onde os represen-
tantes das empresas puderam sanar suas principais dúvidas, foi 
oferecido um coquetel aos convidados.

ASPACER realiza reunião com os 
expositores do Forn&Cer

Caixa Econômica Federal confi rma 
patrocínio para o Forn&Cer

Para a 8ª edição do Forn&Cer (Encontro Internacional de For-
necedores, Cerâmica e Mineração), mais uma novidade: a 

Caixa Econômica Federal confi rmou patrocínio para o evento. O 
maior banco público da América Lati na é focado também em gran-
des operações comerciais e projeto sociais. Atua no fi nanciamen-
to de obras públicas, principalmente voltadas para o saneamento 
básico, desti nando recursos a estados e municípios. Também faz a 
intermediação de verbas do Governo federal desti nadas ao setor 
público. Acima de tudo, a Caixa Econômica Federal é um órgão 
público controlado pelo Tesouro Nacional da República Federati va 
do Brasil. Mais informações: www.caixa.gov.br. 

Presente há mais de 45 anos no mercado brasileiro, a Serasa Experian dinamiza a expansão dos negócios com segurança e rentabili-
dade, apontando os melhores caminhos para a tomada de decisão em crédito, marketi ng e certi fi cação digital à empresas de todos 

os portes e setores. Por mais um ano consecuti vo, a empresa confi rma patrocínio para os eventos da ASPACER. Mais informações sobre 
a Serasa Experian: www.serasaexperian.com.br.

Serasa Experian por mais um ano consecuti vo é patrocinadora dos eventos da 
ASPACER

As tarifas da Comgás (Companhia de Gás de São Paulo) terão novos valores a parti r do dia 31 de maio de 2015. O reajuste foi de-
fi nido pela Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo), através da Deliberação 575, de 07 de 

maio, publicada no dia 09, no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo. Os percentuais para a indústria cerâmica variam de 7,79% a 9,66%, 
de acordo com o volume consumido. As novas tarifas são válidas para toda a área de concessão da Comgás, que compreende a Região 
Metropolitana de São Paulo, Região Administrati va de Campinas, Vale do Paraíba e Baixada Santi sta. Para ASPACER, essa alta vem em um 
momento instável para as indústrias. Em defesa do setor, a enti dade está atuando em diversas frentes, para a conquista de preços mais 
acessíveis dessa fonte de energia e formas de aumentar a efi ciência energéti ca de suas unidades fabris.

Tarifas da Comgás são reajustadas


