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No dia 17 de outubro de 1999, foi fundada a Associação 
Paulista das Cerâmicas de Revestimento, a ASPACER. 

Localizada em Santa Gertrudes, atualmente a entidade repre-
senta 29 indústrias cerâmicas e 36 empresas da cadeia pro-
dutiva, responsável por 12,3 mil empregos diretos e 200 mil 
indiretos. “Construída ao longo desses 18 anos, a história da 

ASPACER completa 18 anos de história

Corretora de Seguros patrocina projeto da ASPACER e se torna a mais nova 
sócia colaboradora da Associação

A AS VITAE é uma empresa também voltada ao rico interior 
do Estado de São Paulo, onde atua a partir de seu escritório 

em Rio Claro. Bastante versátil, ela opera em todos os ramos de 
seguros como transportes, seguros patrimoniais, de responsabili-
dade, bem como “affi nity”, “worksite”, seguros pessoais e merca-
do intermediário. A empresa administra grandes contas em todo 

Indústria de Materiais de Construção volta a ter crescimento após mais de 04 
anos

O Índice da ABRAMAT – Associação Brasileira das Indús-
trias de Materiais de Construção registrou crescimento de 

0,1% em setembro comparado ao mesmo mês do ano anterior– 
Embora seja um aumento pequeno, é algo que não era obser-

o Estado de São Paulo, buscando sempre a melhor alternativa de 
custo/benefício aos seus clientes. 

A AS VITAE confi rmou patrocínio para a 5ª edição do Concurso 
de Desenho Infantil da ASPACER e é a mais nova sócia colabo-
radora da Associação. Mais informações sobre a empresa: www.
ascunhabueno.com.br 

vado desde fevereiro de 2014. Os dados indicam as vendas da 
indústria ao varejo como principal responsável pelo resultado, 
com esse segmento apresentando 4% de aumento nas vendas 
no acumulado do ano.

Ministério da Fazenda divulga os índices para o cálculo do FAP para 2018

Foi publicada no dia 28 de setembro, no Diário Ofi cial da 
União, a Portaria 420 do Ministério da Fazenda, que divulga 

a lista de valores de frequência, gravidade e custo, por Subclasse 
da Classifi cação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), para 
cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) vigente para 
2018. O FAP está disponível no Ministério da Fazenda, podendo 
ser acessado nos sites da Previdência Social www.previdencia.
gov.br e da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) www.
receita.fazenda.gov.br. Caso os estabelecimentos (CNPJ com-

pleto) não concordem com o FAP atribuído pelo Ministério da 
Fazenda, poderão apresentar contestação no período de 1 a 30 
de novembro, por meio de formulário eletrônico, perante a Sub-
secretaria do Regime Geral de Previdência Social (SRGPS) da 
Secretaria de Previdência (SPREV) do Ministério.  

Da decisão proferida pela SRGPS caberá recurso, exclusiva-
mente por meio eletrônico, no prazo de 30 dias, contado da data 
da publicação do resultado do julgamento no Diário Ofi cial da 
União. 

ASPACER é marcada por feitos que a coloca hoje como uma 
entidade empresarial de altíssima representatividade, com pre-
sença nos mais importantes fóruns nacionais e internacionais, 
levando sua contribuição para a melhoria do ambiente de negó-
cios do nosso país”, destaca Benjamin Ferreira Neto – presidente 
da ASPACER.

DIOGO
NOGUEIRA 24 NOV

Jantar de Confraternização

20h30
Não perca!

Feriado de 12 de outubro

Informamos que, devido ao feriado de Nossa Senhora Apa-
recida, não teremos expediente amanhã, 12 e 13, sexta-

-feira. Retornaremos às atividades normais no dia 16, segunda-
-feira, à partir das 08h.


