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Aspacer/Sincer participam de Encontro Internacional de Energia

O

rganizado e realizado pela FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), aconteceu nos dias 06 e 07 de agosto,
em São Paulo, o 13º Encontro Internacional de Energia. O setor cerâmico de revestimento paulista esteve representado por
Luís Fernando Quilici, Diretor Superintendente da Aspacer. Na pauta de discussão, temas como a prorrogação das concessões do
setor elétrico brasileiro e o planejamento estratégico para indústria de gás no país, foram destaque. No painel sobre gás, a criação
da Frente Parlamentar Mista Pró-Gás Natural que envolve Câmara Federal e o Senado, foi o assunto de maior repercussão. A Frente Parlamentar Mista Pró-Gás Natural foi idealizada pela Aspacer e têm como coordenador o deputado federal Mendes Thame
(PSDB/SP). Também participou do evento a presidente da PETROBRAS, Maria da Graça Foster.

ANAMACO vê queda nas vendas de materiais de construção

O

s meses de abril, maio e junho foram fracos e os dados de julho, obtidos pelo Jornal “Valor Econômico” nessa semana, mostraram
retração de 3% no volume vendido, sobre o mesmo intervalo de 2011, segundo pesquisa da ANAMACO (Associação Nacional dos
Comerciantes de Material de Construção). Redes como Leroy Merlin, C&C e Telhanorte já identiﬁcaram o desaquecimento do ritmo
de vendas. Dentro do portfólio dos produtos mais vendidos nas lojas de material de construção, estão, o cimento, tintas e revestimentos, respectivamente. Com o objetivo de ampliar o leque de produtos oferecidos aos consumidores e aumentar o faturamento,
26% das lojas de materiais de construção no Brasil, já vendem algo além de itens para construção – 5% delas oferecem utilidades
domésticas como panelas, pratos e copos.

Santa Gertrudes completa 64 anos e altera funcionamento da
Aspacer e do Sincer

N

a próxima quinta-feira (16), a cidade de Santa Gertrudes completa 64 anos de emancipação política-administrativa. Reconhecida internacionalmente como a “Capital da Cerâmica de Revestimento”, Santa Gertrudes tornou-se centro do maior
polo cerâmico das Américas e 2º maior do mundo. Hoje estão instaladas na cidade as seguintes cerâmicas pertencentes ao quadro
associativo da Aspacer e do Sincer: Almeida, Buschinelli e Cia Ltda, Celva, Villagrês/Lineart, Embramaco, Formigrês, Nardini, RVDB,
Majopar/Cedasa, Incopisos e Viva, que recentemente iniciou suas atividades. Em virtude do feriado do próximo dia 16 (quintafeira), a Aspacer e o Sincer não terão expediente, retornando ambas entidades ao seu funcionamento normal dia 17 (sexta-feira).

Período de ações do Fórum de Eliminação da Silicose será
encerrado em setembro

E

m reunião do Fórum Insteristitucional Permanente da Indústria de Revestimentos Cerâmicos de Santa Gertrudes, realizada
no dia 08 (quarta-feira) na sede da Aspacer, ﬁcou deﬁnido pela coordenação do grupo atuante, que as ações do Fórum de
Eliminação da Silicose serão encerradas no mês de setembro. Ao longo dos últimos dois anos a Coordenação do Forum, que tem a
participação da FUNDACENTRO, Ministério Público do Trabalho, INSS, Sindicato dos Trabalhadores/Federação dos Trabalhadores,
IPT, Unicamp, esteve sob responsabilidade da Aspacer. Durante esse período, o Fórum produziu o Manual de Controle da Poeira,
a II Jornada sobre Sílica e a Silicose na Indústria de Revestimentos Cerâmicos, vídeo institucional sobre o controle da poeira e uma
Oﬁcina de Trabalho, reunindo um contingente de 304 pessoas que participaram das atividades do grupo.

Novo pedido de REFIS é protocolado pela Aspacer

A

Aspacer protocolou junto a Secretária Estadual da Fazenda, no último dia 06 (segunda-feira), pedido para que o governo
do estado de São Paulo crie novo REFIS, ou PPI (Programa de Parcelamento Incentivado), permitindo ao setor cerâmico de
revestimento e demais setores industriais, condições mais favoráveis de renegociação de débitos de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). O mesmo pedido também foi protocolado junto a FIESP (Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo), solicitando da entidade empenho nas negociações junto ao governo do estado para que novo REFIS seja implantado o
mais rapidamente.

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

