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Ex-presidente do conselho de 
administração da ANFACER é 
homenageado

No último dia 14, a Aspacer (Associação Paulista das Cerâ-
micas de Revestimento) junto aos ceramistas do Polo Ce-

râmico de Santa Gertrudes, prestaram uma homenagem ao presi-
dente do conselho da cerâmica Gail, Michael Rump Gail, pela sua 
atuação à frente da presidência do conselho de administração da 
ANFACER (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para 
Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres), no período de 
2011 a 2014. Na ocasião, foi entregue uma placa, confeccionada 
em cerâmica vermelha à Michael. 

Em meio à crise energética atual, as duas térmicas acionadas em caráter emergencial - Cuiabá [Termelétrica Mário Covas] e Uruguaia-
na - estão sem produzir um megawatt sequer desde o início do mês, por falta de suprimento de gás natural, combustível utilizado 

pelas usinas. Com a interrupção da geração das térmicas, o Sistema Interligado Nacional (SIN) está deixando de receber 730 MW médios, 
volume que acaba se traduzindo em um consumo maior de água dos reservatórios hidrelétricos do país. Fonte: Valor Econômico.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Térmicas de Cuiabá e Uruguaiana deixam de gerar energia

Brasil perde espaço entre 
os países exportadores

As exportações do Brasil caíram US$ 
13,861 bilhões entre 2011 e 2013. 

Ao mesmo tempo, as importações subi-
ram US$ 13, 378 bilhões, segundo dados 
da OMC. O país perdeu US$ 5,3 bilhões 
em exportações para a União Europeia 
em crise, enquanto as importações origi-
nárias da Europa subiram US$ 4 bilhões 
no período. Fonte: Jornal Valor Econômico.

Karina Pisos e Revestimentos completará 19 
anos

No próximo dia 24, a Karina Pisos e Revestimentos fará 19 
anos de fundação. Atuante desde 1995, a empresa conso-

lidou sua marca no mercado de pisos e revestimentos cerâmicos. 
Seu moderno parque fabril está instalado em área construída de 
20.000 m², estrategicamente localizado na cidade de Cordeiró-
polis, região central do Estado de São Paulo, no entroncamento 
das principais rodovias do país: Washington Luiz, Bandeirantes e 
Anhanguera. Atualmente gera 220 empregos diretos e tem ca-
pacidade produtiva para 1.200.000 m²/mês. A Aspacer e o Sincer 
desejam mais anos de sucesso e de prosperidade a essa renoma-
da empresa.

Com o compromisso do governo de vetar seis itens controversos contidos no texto, o plenário do Senado aprovou em votação sim-
bólica no último dia 15, o projeto de lei de conversão (PLV 2/2014), proveniente da Medida Provisória 627/2013, que altera regras 

de tributação para subsidiárias de empresas brasileiras no exterior. O projeto segue agora para sanção presidencial.  Fonte: Valor Econômico.

Com garantia de veto a Refis, Senado aprova MP 627

O Operador Nacional do Sistema Elé-
trico (NOS) prevê que o nível dos re-

servatórios das hidrelétricas do subsistema 
Sudeste/Centro-Oeste, o principal do país, 
alcance 36,9% no fim do mês. O número, 
que faz parte da mais recente revisão sema-
nal da operação do sistema, é ligeiramente 
superior ao divulgado na semana passada, 
de 36,3%, mais ainda inferior à previsão ini-
cial do órgão para o fim deste mês, de 40,6%. 
O baixo nível dos reservatórios tem aumen-
tado o uso de energia térmica, mais cara. Fon-
te: Folha de S.Paulo.

Reservatórios seguem com 
nível baixo

Dia 09 de maio, a partir das 20h, o 
evento Mérito Cerâmico com o 

tema Copa do Mundo, deverá atrair cer-
ca de 600 profissionais do setor em um 
evento de premiação e muita descontra-
ção. A banda 5ª Avenida será a grande 
atração musical. Mais informações, com 
Ana Paula: (19) 3545-1145.

Mérito Cerâmico: banda 
5ª avenida será atração 
musical

Devido ao feriado de Paixão de Cristo e Tiradentes, as diretorias da ASPACER e do SINCER informam que não haverá expediente nas 
entidades nos dia 18 de abril (sexta-feira) e 21 de abril (segunda-feira), retornando os trabalhos normalmente às 08h do dia 22 de 

abril (terça-feira).

Feriado prolongado


