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Aspacer e Sincer parabenizam a Cerâmica 
Carmelo Fior

No próximo dia 03, a Carmelo Fior completa 25 anos. Com 
um extenso portf ólio entre pisos e revesti mentos de diver-

sos formatos e designers, a Cecafi  busca atender seus consumi-
dores oferecendo produtos de alta qualidade e muito bom gos-
to. Com uma linha de produtos, especialmente produzidos para 
trazer um toque a mais de beleza nos ambientes, a Cecafi  é uma 
empresa com tradição, experiência e a segurança que seus clien-
tes merecem. 

O setor de óleo e gás, aquecido por conta do pré-sal, vive uma boa fase de inovação. Empresas da cadeia produti va investem em cen-
tros de pesquisa, criam produtos e processos, estreitam parcerias com a cadeia e fornecedores e expandem instalações industriais. 

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí veis (ANP) mostram os investi mentos obrigatórios das petroleiras em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação somarão cerca de R$ 30 bilhões nos próximos dez anos. Fonte: Revista Valor – edição abril.

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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Mais estí mulo a cadeia produti va

Está confi rmada presença 
vip para o Mérito 
Cerâmico 2013

O ex-jogador de futebol, campeão 
brasileiro Antônio de Oliveira Fi-

lho, o Careca, será a presença vip no 
evento Mérito Cerâmico, que terá como 
tema “Copa do Mundo”. O ex- atleta fará 
a entrega do troféu aos colaboradores 
das cerâmicas. O evento Mérito Cerâmico 
será dia 09 de maio, a parti r das 20h, na 
sede da Aspacer. Mais informações com 
Ana Paula: anapaula@aspacer.com.br.

Feriado – 1º de maio

O Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é comemorado em 1º de maio em diversos países do mundo, sendo feriado no Brasil, Por-
tugal, Rússia, e França, entre outros. Por conta desta data, a Aspacer e o Sincer não terão expediente na próxima quinta-feira (01) 

e sexta-feira (02), retornando os trabalhos em período normal, na segunda-feira (05), à parti r das 08h.

A Aspacer será sede do treinamento 
OTGM – Ordenamento Territorial Ge-

omineiro no Estado de São Paulo – Bases 
conceituais e técnicas. O objeti vo é capacitar 
sindicatos, associações, empresas e órgãos 
de governos ligados diretamente à minera-
ção sobre o “ordenamento territorial geomi-
neiro”. As vagas são limitadas. Mais informa-
ções: roberto@aspacer.com.br.

Aspacer está com inscrições 
abertas para o treinamento 
OTGM 

A renomada arquiteta e design de 
interiores Brunete Fraccaroli fará 

parte do corpo de jurados do 2º Prêmio 
Nacional Aspacer de Design. O evento 
acontecerá no dia 11 de agosto, na sede 
da Aspacer. Profi ssionais das áreas de 
criação e desenvolvimento de cerâmicas 
de todo o país podem concorrer ao Prê-
mio. Informações e inscrições: www.aspa-
cer.com.br/premioaspacer.

Brunete Fraccaroli no 2º 
Prêmio Nacional Aspacer 
de Design

Grupo Embramaco: 40 anos de história

Fundada em 03 de maio de 1974, o Grupo Embramaco é 
formado pelas marcas Acro, Cepar, Esther, Smaltcolor e Du-

ramax. Sediada em Santa Gertrudes – SP, o Grupo é conhecido 
e reconhecido no Brasil e nos países para os quais exporta seus 
produtos como uma empresa com qualidade, muita tecnologia e 
inovação. Através de investi mentos constantes em tecnologia e 
pesquisas, aposta também na contratação e manutenção de pro-
fi ssionais especializados, o que garante os melhores pisos e reves-
ti mentos do mercado. A Aspacer e o Sincer parabenizam o Grupo 
pelos 40 anos de fundação.

IVA-ST dos revesti mentos cerâmicos se mantém até 31 de maio

A Portaria CAT nº 54/2014, publicada hoje, 30, no Diário Ofi cial do Estado, prorroga a Portaria CAT nº 121/2012 que incide sobre a 
base de cálculos do ICMS para materiais de construção e seus congêneres, incluindo os itens da posição 69.07 e 69.08 - Ladrilhos 

e placas de cerâmica, exclusivamente para pavimentação ou revesti mento. Segundo a nova Portaria, até 31 de maio de 2014, o IVA-ST 
prati cado conti nuará o mesmo. A parti r de 1º de junho, valerá um novo IVA-ST, a ser divulgado pela Secretaria da Fazenda.


