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Governo federal aprova uso do FGTS para compra de material
de construção

O

governo federal aprovou na última quarta-feira (24) as regras para ﬁnanciamento da compra de materiais de construção
com uso do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). A nova linha de crédito, estará disponível para cotistas do fundo com vínculo empregatício ativo, independentemente da renda e de acordo com a capacidade de pagamento. Será exigido, no
mínimo, três anos de trabalho sob o regime do fundo de garantia, que deverá ter pelo menos 10% do valor ﬁnanciado. Este é um
incentivo a mais para a indústria de materiais de construção, que até o mês de setembro de 2012, teve um acréscimo nas vendas
de 1,3%, bem abaixo da previsão de crescimento de 3,4%, feito pela Abramat, associação que representa o setor no país.

Plano Diretor Minerário Regional será apresentado ao setor dia 01
de novembro

O

Plano Diretor Minerário Regional do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, elaborado desde agosto de 2011, pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), em conjunto com diversas outras entidades, será apresentado aos representantes do setor
mineral da região no próximo dia 01 de novembro (quinta-feira), às 10h30, na sede da Aspacer. Nesse encontro o geólogo Marsis
Cabral Junior, do IPT, coordenador dos estudos sobre o Plano Diretor Minerário Regional, fará uma apresentação geral dos resultados do trabalho.

“As Sete Maravilhas do Mundo Moderno” é tema da Confraternização
2012

A

ASPACER está em contagem regressiva para a grande confraternização do setor no dia 30 de novembro, a partir das 20h, na
sede da entidade. Aliada ao tema “As Sete Maravilhas do Mundo Moderno”, a decoração pretende mais uma vez surpreender os cerca de 800 convidados. A grande atração ﬁcará por conta do grupo “Inimigos da HP”. Noite mais do que especial e de
excelente qualidade para o “Maior Polo cerâmico das Américas”.

Aspacer e associadas marcam presença na Construir-Rio 2012

E

mpresas associadas da Aspacer seguem com os últimos preparativos para a Construir-Rio, que ocorre de 07 a 10 de novembro, na capital ﬂuminense. As cerâmicas Almeida, Unigrês, Cristofoletti e Incefra associadas da Aspacer participam do evento.
Segundo os representantes das empresas que estarão expondo na Consruir Rio, o estado do Rio de Janeiro é um dos locais do país
onde os investimentos públicos e privados em infraestrutura, construção civil e obras de grande porte estão concentrados, por isso a
importância de divulgar o revestimento produzido no maior centro cerâmico das Américas. O evento é aberto ao público, das 13h às
21h, no espaço de exposições Rio-Centro. Mais informações: www.feiraconstruir.com.br/rio.

MME vai ﬁrmar acordo técnico com a Aspacer

O

Ministério de Minas e Energia (MME), através da secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM), pretende
ﬁrmar um acordo de cooperação técnica com a Aspacer. O acordo com a duração de cinco anos tem por ﬁnalidade apoiar o
desenvolvimento de base sustentável industrial do setor de cerâmica de revestimento. Uma minuta do acordo já foi recebida pela
Aspacer, e obteve uma resposta positiva de entidade. Aguarda-se para os próximos dias, o anúncio da data de assinatura do termo de
cooperação técnica entre a SGM e a Aspacer.

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

