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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório

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

BOLETIM
INFORMATIVO

A ASPACER promove hoje, 18, encontro com os prefeitos, vices e vereadores eleitos para o mandato 2017/2020 das cidades 
de Santa Gertrudes, Rio Claro, Cordeirópolis, Ipeúna, Iracemápolis e Corumbataí. Além dos futuros membros da Câmara 

Municipal, a partir das 17h, prefeitos e vice-prefeitos eleitos destes municípios, serão recebidos na sede da entidade pelo presi-
dente Benjamin Ferreira Neto, diretores e conselheiros da associação e demais empresários do setor cerâmico de revestimento. 
Ao todo, cerca de 40 autoridades dos novos executivos e legislativos estarão na sede da ASPACER para conhecerem a dinâ-
mica do setor cerâmico de revestimento que se destaca não só no país, como no mundo, responsável por empregar cerca de 
9.500 pessoas de forma direta e 250 mil de forma indireta.

ASPACER realiza encontro com prefeitos, vices e vereadores eleitos da região

O Ministério das Cidades, em parceria com a Caixa Econômica Federal, anunciou nessa semana a contratação de uni-
dades na faixa 1,5 do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que atenderá famílias com renda mensal de até R$ 

2.350. A previsão da Pasta é contratar 40 mil unidades até o fim desse ano. As aquisições na faixa 1,5 do MCMV estão abertas 
para empreendimentos contratados pela Caixa desde outubro. O teto para financiamento varia de acordo com a região 
entre R$ 70 mil a R$ 135 mil. O governo federal também anunciou a redução nas taxas de juros do financiamento imobiliário. 
Fonte: CBIC

Novos Contratos da faixa 1,5 do Minha Casa, Minha Vida sinalizam melhoria 
para Construção Civil

No último dia 12, a indústria de Pisos Avaré completou 25 anos, com equipamentos de altíssima tecnologia, unindo qua-
lidade, variedade, sofisticação e beleza. A empresa está presente em todo o Brasil, além de países como: Colômbia, 

Argentina, Uruguai, África, Bolívia, Caribe e entre outros países. A ASPACER e o SINCER desejam mais sucesso e prosperidade à 
Indústria de Pisos Avaré.

Parabéns Indústria de Pisos Avaré

A organização inova a cada ano.  No dia 02 de dezembro, a sede da ASPACER e do SINCER, será transformada com uma 
decoração requintada, proporcionando um clima descontraído entre os convidados, para receber o cantor sertanejo 

Daniel. Reserve sua mesa: (19) 3545-9600, com Ana Paula.

Cantor Daniel estará na Confraternização 2016

Categoria de 6 a 7 anos: 1º lugar - Daniel Ferracini do Nascimento – Grupo Incopisos – funcionário Sidnei do Nascimento e 
2º lugar - Sthefany Ferreira da Silva – Grupo Embramaco - funcionário Alex Ferreira da Silva. Categoria de 08 a 09 anos: 1º 

lugar - Matheus Pim Buoro – Cerâmica Villagres – funcionária Cinthia Pim Buoro e 2º lugar – Ana Cristina Santos Nunes – cerâmi-
ca Ceral – funcionária Adcleide dos Santos Germano. Categoria de 10 a 11 anos: 1º lugar - Gabrielle Caroline Santoantonio – 
Grupo Incopisos - funcionário Emerson Matos Pinto e 2º lugar - Asheley Nicole Domingos – empresa Urnas Bignotto – funcionária 
Patrícia Aparecida Cesário Domingos. Confira a cobertura completa na próxima edição da Revista ASPACER.

ASPACER revela os ganhadores do 4º Concurso de Desenho Infantil

02 de Dezembro de 2016
RESERVE SUA MESA

Show com Daniel


