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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

A 3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design bateu recorde no número de inscritos. Quarenta e sete empresas se inscreveram: 
09 da categoria fornecedores, 10 da categoria pastilhas e peças especiais, 12 porcelanato e 16 da categoria via seca. A ASPACER 

receberá os painéis de 20 a 31 de julho. Empresas do sudeste, nordeste, norte e sul, estão participando. 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 pro-
dutos das empresas do segmento cerâmico. As categorias são: fabricante, 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.

3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design: recorde de inscrições 

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), assinou no último dia 07, um decreto que autoriza a Empresa Metropolitana de 
Águas e Energia (Emae) a lançar um edital de chamamento para a construção de seis usinas termoelétricas. O decreto faz parte de 

um pacote energético lançado pelo governo estadual. As seis usinas a gás serão instaladas na área da Termelétrica Piratininga, na região 
de Interlagos, na Zona Sul da capital paulista. Juntas, irão produzir 1,5 mil Megawatts de energia. Ao todo, serão lançadas seis licitações 
para propostas de construções das termoelétricas. O custo estimado varia entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão cada usina. As primeiras 
usinas devem ficar estar funcionando em 24 e 48 meses após a publicação do edital. As propostas devem ser analisadas no prazo de 90 
dias. Cada uma das usinas fornecerá entre 5 e 6 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Fonte: Assessoria de Imprensa do Governo do Estado de SP.

Governo lança pacote energético e SP vai ganhar seis usinas a gás

O governador também anunciou o projeto do Gasoduto Rota 4, que ligará a exploração de gás no pré-sal na Bacia de Santos até 
os sistemas de distribuição de gás no estado. O projeto que será implantado pela iniciativa privada deve ficar pronto em 7 anos. 

“Enquanto ele está sendo implantado, nós vamos trazer gás natural liquefeito, o chamado GNL. Esse gás pode vir de navio a uma tempe-
ratura de 250 graus negativos”, afirmou João Carlos de Souza Meirelles, secretário de Energia. “O consumo total [de energia] do estado 
de São Paulo hoje é de 55 mil megawatts. A produção é de 25 mil megawatts, então nós importamos e é um risco”, afirmou Meirelles. 
Fonte: Assessoria de Imprensa do Governo do Estado de SP.

Gasoduto Rota 4 entrará em funcionamento em 7 anos

Dias 10 e 11 de agosto, simultaneamente à 3ª edição do Prê-
mio Nacional ASPACER de Design, acontece o 4º Fórum de 

Design para Revestimentos Cerâmicos. Em breve, a ASPACER irá 
divulgar o tema das palestras, voltadas aos profissionais da área 
de desenvolvimento e criação das cerâmicas. O evento é gratuito. 
Mais informações com Maria Fernanda: fernanda@aspacer.com.
br.

4º Fórum Nacional de Design para 
Revestimentos Cerâmicos acontecerá 
dias 10 e 11 de agosto

Italian Techynology Award 2015

Até 31 de julho, estão abertas as inscrições para alunos e profissionais participarem, através de artigos do Italian Technology Award 
2015. O objetivo é estimular a produção científica, voltada à ampliação industrial cerâmica, bem como divulgar a avançada tecno-

logia italiana. Os temas dos artigos deverão tratar de eficiência energética, economia de água e manufatura aditiva na indústria cerâmica 
de revestimento. Os autores dos 16 melhores trabalhos provenientes de vários países ganharão um curso de uma semana na Itália e par-
ticiparão de discussões de aspectos sobre o setor produtivo italiano, com visitas técnicas a empresas e centros de pesquisas dos setores 
de atuação dos contemplados. No Brasil, serão selecionados dois artigos. Mais informações: www.ice-sanpaolo.com.br ou daob@ufscar.
br (Prof. Anselmo Boschi).

Economistas de instituições financeiras reduziram a projeção 
de alta do IPCA em 2016, depois de ter ficado inalterada por 

seis semanas seguidas, ao mesmo tempo em que passaram a ver 
que o Banco Central vai voltar a cortar a taxa básica de juros mais 
tarde do que o esperado antes. Pesquisa Focus do BC mostrou 
ainda nesta segunda-feira que, pela mediana, as expectativas para 
a Selic --hoje em 13,75 por cento ao ano-- para o final deste ano 
foram mantidas em 14,50 por cento, mas elevaram as contas para 
a inflação no período a 9,04 por cento, pouco acima dos 9 por cen-
to do levantamento anterior. Para o final de 2016, os especialistas 
reduziram a projeção de avanço do IPCA a 5,45 por cento, ante 
5,50 por cento. Para 2017, não houve mudanças na expectativa, 
de alta de 4,70 por cento. Fonte: Agência Reuters.

Economistas reduzem projeção de 
inflação em 2016 na pesquisa Focus; 
veem corte dos juros mais tarde

Em razão do feriado estadual de 09 de julho – Revolução Constitucionalista de 1932, não haverá expediente na ASPACER e no SINCER, 
amanhã, 09 e sexta-feira, 10, retornando os trabalhos normalmente no dia 13, segunda-feira, às 08h.

Feriado


