
Sexta-feira, 03 de Julho de 2015                      nº176

Te
xt

o:
 T

ha
is

 F
ió

ri
o 

| 
A

rt
e:

 E
du

ar
do

 V
ia

na

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

As inscrições para a 3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design terminam hoje e podem ser feitas até às 24h. Quarenta e oito 
empresas já se inscreveram. A ASPACER receberá os painéis de 20 a 31 de julho. O principal objetivo do evento é revelar os novos 

talentos do setor, ligados à área de criação e desenvolvimento de produtos das empresas do segmento cerâmico. As categorias são: fa-
bricante, dividida em: via seca, porcelanato e pastilhas e peças especiais e fornecedores. A maior premiação é a viagem para o Salão do 
Móvel de Milão. Mais informações: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

Inscrições para a 3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design terminam hoje

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo atendeu a importante pleito da ASPACER. O Diário Oficial do Estado divulgou no 
último dia 30, a Portaria CAT 71, de 29 de junho de 2015, que fixa novo valor mínimo para cálculo do ICMS nas operações com 

revestimento cerâmico classificado com  “Extra” ou “Tipo A”. De acordo com o artigo primeiro, da Portaria de 1º de julho de 2015 a 31 
de dezembro de 2015, o Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços  de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente sobre operações efetuadas com revestimentos cerâmicos, classifica-
dos como “Extra” ou “Tipo A”, na posição 6908 da Nomenclatura Comum do Mercosul – Sistema Harmonizado – NCM/SH, deverá ser 
calculado sobre o valor mínimo de R$ 5,33/m².

Pleito da ASPACER é atendido pela Secretaria da Fazenda do Estado

As vendas do varejo de material de construção cresceram 6% em junho, na comparação com o mês de maio. Já na relação junho de 
2015 sobre junho de 2014, o desempenho foi 10% superior. O aumento ocorreu em todas as regiões do país, com destaque para 

o Sul (12%) e o Nordeste (9%), seguidos pelo Norte (8%), pelo Centro-Oeste e Sudeste (com 6% cada). Os dados são do estudo mensal 
realizado pelo Instituto de Pesquisas da Universidade Anamaco com o apoio da Abrafati, Instituto Crisotila Brasil, Anfacer, Afeal e Sia-
mfesp. O levantamento ouviu 530 lojistas das cinco regiões do país entre os dias 25 a 29 de junho e a margem de erro é de 4,3%. Entre 
as categorias pesquisadas, os destaques foram para louças sanitárias e metais sanitários, que tiveram aumento de vendas da ordem de 
6% cada. Fechaduras e ferragens e telhas de fibrocimento tiveram desempenho 5% superior. Tintas apresentaram um índice de 4% de 
aumento. Já revestimentos cerâmicos e cimentos ficaram estáveis no período. Fonte: Anamaco

Vendas de material de construção crescem 6% em junho

A Viva Cerâmica iniciou suas atividades em julho de 2012, e 
desde então, vem propor ao mercado uma nova concep-

ção na fabricação de pisos e revestimentos cerâmicos. A empresa 
que completará três anos no próximo dia 06, possui duas unida-
des: uma em funcionamento na cidade de Santa Gertrudes/SP 
(Filial) com a capacidade instalada mensal de aproximadamente 
1.000.000m², e outra em construção na cidade de Cordeirópolis/
SP (Matriz), onde está sendo montado um dos parques fabris com 
as últimas tecnologias que existem para o setor. Aliada a profis-
sionais capazes de transformar em realidade ideias e sonhos, vem 
com pioneirismo, inovação, empreender todos os seus esforços 
no desenvolvimento de produtos que atendam completamente 
as necessidades de nossos clientes, aliando simplicidade, deli-
cadeza, estilo, beleza, qualidade e durabilidade aos produtos. A 
ASPACER e o SINCER desejam prosperidade e muito sucesso à 
empresa.

Parabéns Viva Cerâmica

ASPACER participa Consulta Pública de discussão de temas para a revisão do Plano 
Diretor do Munícipio de Rio Claro

A ASPACER, através do presidente Benjamin Ferreira Neto e dos diretores Almir Guilherme e Luís Fernando Quilici, esteve ontem, 
02, no Auditório do Núcleo Administrativo Municipal, em Rio Claro, e junto a outros setores, participou de Consulta Pública para 

debater questões sobre o uso e a ocupação do solo nas zonas rural e urbana do município, com objetivo de colaborar com a revisão do 
Plano Diretor, para que juntos, criem propostas para a exploração sustentável das áreas do município. O próximo passo será levar essas 
considerações para Audiência Pública, ainda sem data para ser realizada. 

A Imerys Ceramics, líder mundial em soluções minerais e 
mobília de forno, inaugurou sua nova plataforma de blen-

dagem no último dia 18. O projeto em Rio Claro foi iniciado em 
agosto de 2014 e a partida efetiva do processo, ocorreu em 3 de 
novembro de 2014. A empresa identificou a oportunidade de con-
tribuir significativamente junto aos clientes da região de Rio Claro, 
oferecendo novas tecnologias e produtos especiais. Em Rio Cla-
ro a empresa beneficia diferentes minérios e realiza processo de 
blendagem controlada. A unidade através da grande diversidade 
e disponibilidade de minérios desenvolve produtos especiais: ele-
vada qualidade e estabilidade técnica, garantindo aos clientes se-
gurança em suas operações. Adicionalmente, vale a pena destacar 
a significativa vantagem que seus clientes passam a ter quanto a 
questão de estoques locais. Em 2015, a Imerys Ceramics foi patro-
cinadora do Forn&Cer 2015.

Correção: Imerys Ceramics inaugura nova 
plataforma de blendagem em Rio Claro


