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ASPACER apoia ﬁm da “guerra
dos portos”

Forn&Cer 2012 – espaços
100% comercializados

esta semana, a Comissão de Constituição e Justiça do
Senado realizou audiência pública para discutir a proposta de Resolução nº 72, que se aprovada, impedirá os Estados de conceder incentivos ﬁscais para a importação de mercadorias, como ocorre hoje especialmente em Santa Catarina
e Espírito Santo. A ASPACER manifestou seu apoio para o ﬁm
da “guerra dos portos”, defendendo o setor cerâmico paulista,
através de ofícios encaminhados aos senadores Romero Jucá
(PMDB/RR), relator da proposta de Resolução e aos senadores
do estado de São Paulo, Eduardo Suplicy (PT), Marta Suplicy
(PT) e Aloysio Nunes Ferreira (PSDB).

altando três meses para o evento, 100% dos espaços
foram comercializados e este ano, a participação de empresas internacionais será maior, quando comparada aos anos
anteriores.
Mesmo com todos os espaços comercializados, a direção da
ASPACER e do SINCER trabalham no sentido de encontrar alternativas para atender a solicitação de todas as empresas, que
ainda desejam participar do Forn&Cer 2012, que acontecerá
de 19 a 22 de junho, na sede da ASPACER.
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Prêmio ASPACER de Design contará com júri qualiﬁcado

O

s proﬁssionais de criação e desenvolvimento das empresas serão avaliados por um “time” de grandes proﬁssionais da
área, de 23 a 27 de abril: Vera Barrero – Revista Arquitetura e Construção; Cristiane Teixeira – Revista Minha Casa; Ruth
Fingerhut– Designer; Renata Rubim – Designer; Joao Rieth – Designer; Anselmo Boschi – Universidade Federal de São Carlos; Fábio
Melchiades Universidade Federal de São Carlos; Paulo Sérgio Gonçalves, coordenador do curso de técnico em cerâmica do SENAI/
RC; Marcos Antonio Seraﬁm, designer do Centro Cerâmico do Brasil e Rodrigo Ramos, arquiteto e designer de produtos. Cerca de
27 empresas estão inscritas. A 3ª edição do Prêmio é uma realização da ASPACER, SINCER e CCB. Mais informações através do site:
www.aspacer.com.br.

Licença para dar início ao Eia Rima

O

s mineradores da Fazenda Goiapá receberam Licença Prévia (LP) da Cetesb/SP e agora darão início aos trabalhos para
obtenção de Licença de Instalação (LI) decorrente do Estudo de Impacto Ambiental /Relatório de Impacto Ambiental (Eia
Rima). Neste caso o licenciamento ambiental apresenta uma série de procedimentos especíﬁcos ao setor cerâmico, que através de
empenho da ASPACER e órgãos ambientais foram liberados para extração sustentável.

Reunião sobre Gás Natural

O

ntem, quinta-feira, 22, Sérgio Luiz da Silva, diretor vice-presidente de mercado de grandes consumidores, GNV e suprimento
de gás da Comgás (Companhia de Gás de São Paulo), participou de encontro na sede da ASPACER e do SINCER com proﬁssionais do setor que integram o Comitê do Gás Natural, grupo criado para fazer um acompanhamento detalhado sobre o assunto.
Também participaram da reunião, membros da presidência e diretoria das entidades.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

