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Viva Cerâmica – Parabéns

A

Viva Cerâmica iniciou suas atividades em 6 julho de 2012, propondo ao mercado uma nova concepção na fabricação de pisos e
revestimentos cerâmicos. Com duas unidades em funcionamento, uma em Santa Gertrudes, com capacidade instalada mensal de
aproximadamente 1.000.000 m² e outra em construção na cidade de Cordeirópolis (matriz), onde está sendo montado um dos parques
fabris com as últimas tecnologias que existem para o setor. A Aspacer e o Sincer parabenizam a Viva Cerâmica pelos dois anos de fundação, desejando mais anos de sucesso.

Setor cerâmico investe mais em
porcelanato

Portaria prorroga IVA de produtos da
construção civil

O

O

setor cerâmico está mais agressivo nos investimentos em
porcelanato, para enfrentar a importação do produto e
atender à demanda, principalmente, de incorporadoras para os
empreendimentos em fase de acabamento. Do total de R$ 957
milhões de aportes programados pelas indústrias de revestimentos cerâmicos para 2014 e 2015, 70% são direcionados para a
produção de porcelanatos, segundo a Associação Nacional dos
Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e
Congêneres (Anfacer). Fonte: Valor Econômico

Diário Oﬁcial do Estado, publicou no último dia 28, portaria CAT 84 de 27 de junho de 2014, prorrogando até 31 de
outubro deste ano, o IVA (Índice sobre o Valor Acrescentado) a ser
praticado para produtos de construção civil. Novo IVA deverá ser
divulgado para vigência a partir de 1º de novembro de 2014.
Fonte: Consulcamp.

Gás do RN atrai investimentos para o
setor

E

mpresas do setor de cerâmica analisam a instalação de fábricas em Goianinha, distante cerca de 50 quilômetros de Natal
(RN).O aporte em cada unidade poderá chegar a R$ 250 milhões.
Uma das companhias interessadas, a paraibana Elizabeth, já solicitou licença prévia ambiental para iniciar a fabricação de pisos e
revestimentos cerâmicos no município, segundo o “Diário Oﬁcial
do Estado”. Incentivos como a redução nas tarifas de gás natural
e o abatimento de até 75% no ICMS a pagar são alguns dos motivos que atraíram as empresas, aﬁrma Silvio Torquato, secretário
de Desenvolvimento Econômico do Estado. Fonte: Folha de S.Paulo.

Inscrições para o 2º Prêmio Nacional
Aspacer de Design continuam

A

s inscrições para o 2º Prêmio Aspacer Nacional de Design
seguem até a próxima sexta-feira, 11 de julho. O evento realizado pela ASPACER com o apoio do CCB – Centro Cerâmico do
Brasil, acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto e já conta com 21
inscritos. O principal objetivo é valorizar os talentos envolvidos nas
áreas de criação das indústrias cerâmicas nacionais e fornecedores
de todo o país. Inscrições e informações através do site da Aspacer: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

Pressão política faz Petrobras comprar distribuidora de gás

A

Petrobras pagou 70% acima do valor estimado pelo mercado ao comprar uma distribuidora de gás no interior de São Paulo em
2011, um negócio que ilustra a forma como pressões de natureza política muitas vezes, inﬂuenciam as decisões da estatal. Fonte:

Folha de S.Paulo.

Jogo do Brasil – Expediente Aspacer e Sincer

D

evido ao jogo pela Copa do Mundo, de Brasil contra Colômbia hoje, às 17h, o expediente das entidades será encerrado às 16h30,
retomando os trabalhos normalmente, na segunda-feira, 07, às 08h.

Feriado 09 de julho

N

a próxima quarta-feira, 09, devido ao feriado estadual “Revolução Constitucionalista de 1932”, não haverá expediente na sede da
Aspacer e do Sincer. Os trabalhos serão retomados no dia 10, a partir das 08h.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

