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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Alerta para a data de entrega dos paineis da 3ª edição do Prêmio 
ASPACER de Design
A data para entrega dos trabalhos da 3ª edição do Prêmio ASPACER de Design foi prorrogada para o dia 23 de abril. O grupo de 

jurados, formado por profi ssionais conceituados na área de design e desenvolvimento, estará reunido na sede da ASPACER 
no dia 26 de abril para realização do julgamento. Mais informações, através do site: www.aspacer.com.br.

Forn&Cer 2012 abre espaço para palestras e workshops

O maior evento organizado pela ASPACER e SINCER, o Forn&Cer (Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmi-
ca e  Mineração) está caminhando para ser mais uma vez um grande sucesso. Nesse senti do, as enti dades 

abrem espaço, no período da feira, para a realização de palestras que envolvam assuntos de interesse da cadeia produ-
ti va. Já confi rmaram presença, palestrantes da: ARSESP, DNPM, Comgás, Elektro, Senai/RC, dentre outras enti dades.

Escassez de gás preocupa empresas e Estados do Sul

A capacidade atual de suprimento de gás natural nos Estados da Região Sul está prestes a ati ngir seu limite e o descasamento 
entre oferta e demanda em futuro próximo - 2014 ou 2015, dependendo do Estado - preocupa os empresários da região. 

Indústrias já colocam o suprimento de gás como um elemento decisivo no momento de escolher o local para a expansão das suas 
ati vidades. As distribuidoras de gás dizem que a oferta disponível pode atender o crescimento  da demanda, mas reconhecem 
difi culdades para a incorporação de novos clientes intensivos à rede consumidora. (Fonte: Valor Econômico)

Guerra dos portos rumo à votação – ASPACER apoia projeto

O líder do PT no Senado, Walter Pinheiro (BA), acredita que o Senado tem condições de aprovar, em defi niti vo, a proposta de 
resolução que reduz e uniformiza as alíquotas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações 

interestaduais de produtos importados (número 72). A ASPACER manifesta seu apoio para o fi m da “guerra dos portos”, defen-
dendo o setor cerâmico paulista, através de ofí cios 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).

Governo dará subsídio de R$ 25 mil em programa habitacional

O governo federal fi xou em R$ 25 mil o valor do subsídio a cada unidade habitacional em municípios com até 50 mil habitantes 
no âmbito da segunda fase do programa “Minha Casa, Minha Vida”, no caso de famílias com renda de até três salários 

mínimos, conforme portaria publicada no Diário Ofi cial da União de quarta-feira, dia 11. A segunda etapa do programa do governo 
federal prevê a contratação de 2 milhões de moradias até 2014, sendo 60% para famílias com renda mensal de até três salários 
mínimos. (Fonte: Valor Econômico)


