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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 organização inova a cada ano. Hoje, a partir das 20h30, 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. Mais informações: (19) 3545-9600, com Ana Paula.

ASPACER apresenta hoje show com o cantor Daniel

A Vidrados com sua unidade fabril localizada em Ipeúna-SP é equipada para realizar rigorosos testes e controle de maté-
rias-primas para o setor cerâmico, necessários para proporcionar o êxito dos produtos fornecidos e consequentemente, 

a satisfação de seus clientes. A empresa formalizou sua participação na 9ª edição do Forn&Cer, que acontecerá de 20 a 22 
de junho de 2017 na sede da ASPACER.  Mais informações sobre o Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâmicas: (19) 
3545-9600. Falar com Ana Paula.

Vidrados confirma participação no Forn&Cer 2017

No próximo dia 03, a cerâmica Unigrês completará 19 anos.  A constante atualização do seu parque fabril e permanente 
treinamento da equipe, garantem à marca alta competitividade e excelente qualidade. A ASPACER e o SINCER dese-

jam mais sucesso e realizações à renomada empresa.

Parabéns Cerâmica Unigrês

Parabéns a Cerâmica Lume é o que desejam a ASPACER e o SINCER. A Lume produz Pisos e Revestimentos Cerâmicos e foi 
fundada no dia 08 de dezembro, a fim de proporcionar ambientes saudáveis e elegantes para você e sua família. Com 

design diferenciado, observando as tendências mundiais, a Lume também atende às exigências de um mercado internacio-
nal com preços adequados e qualidade ímpar.

Cerâmica Lume completa 16 anos

O ministério das Cidades apresentou no dia 29 de novembro, as regras de transição do programa habitacional Minha 
Casa, Minha Vida (MCMV). Segundo a pasta, a meta é ampliar os níveis de qualidade das edificações, o que irá be-

neficiar as famílias contempladas por novas moradias, além de aprimorar o programa por meio de novas regras. Pelas novas 
regras, conjuntos com duas ou mais unidades habitacionais poderão ser considerados empreendimentos do MCMV. A pavi-
mentação poderá ser feita com concreto, paralelepípedo, asfalto ou outras práticas de pavimentações adotadas em vias 
públicas. Além disso, pessoas físicas ainda poderão participar do programa, desde que as unidades habitacionais sejam ven-
didas até 31 de dezembro de 2018, com alvará de construção concedido até junho de 2017, e vistoriadas ao menos uma fez 
pelo Agente Financeiro do FGTS, antes da alienação. Outra mudança diz respeito à pavimentação definitiva, que foi dispensa-
da para habitações isoladas ou que integrem conjuntos de, no máximo, 12 unidades. O prazo para que os empreendimentos 
se adaptem às novas regras é 31 de dezembro de 2018. Fonte: Ministério das Cidades

Ministério das Cidades apresenta novas regras de transição do MCMV
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