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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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Chegou o Mérito Cerâmico 2013

É hoje o grande dia. A partir das 20h, profissionais das cerâmicas, empresários, fornecedores e autoridades estarão reunidos 
na sede da Aspacer para o grande evento: Mérito Cerâmico. Ao todo, 46 colaboradores receberão o troféu das mãos da mo-

delo e capa de revistas, Lizi Benites e de um fornecedor do setor cerâmico. A banda Rod Hanna será a grande atração musical da 
noite. Além dos troféus, os homenageados participarão de sorteio de cinco televisores 42´´ LED.

Através do site: www.aspacer.com.br/fornecer, já é possível fazer as inscrições para o grande encontro da cadeia produtiva 
do setor cerâmico: o Forn&Cer 2013, que acontece de 18 a 21 de junho, das 14h às 20h na sede da Aspacer. Sete mil metros 

quadrados de área de exposição, 90 expositores e expectativa de 10 mil visitantes na sede da Aspacer. Mais informações sobre o 
evento no próprio site ou com Ana Paula: anapaula@aspacer.com.br.

Credenciamento online - Forn&Cer 2013

Prêmio Aspacer Nacional de Design

Pela primeira vez, o Prêmio atingirá todas as empresas cerâmicas do país. Na próxima semana, a Aspacer irá encaminhar o regu-
lamento às empresas. Nos dias 12 e 13 de agosto, será realizada a 1ª edição em âmbito Nacional. O Prêmio Aspacer de Design 

é realizado pela Aspacer e conta com apoio do CCB – Centro Cerâmico do Brasil. O principal objetivo é descobrir e estimular os novos 
talentos da área de criação das indústrias cerâmicas. Além disso, para os organizadores do evento, a intenção é “incentivar a inovação 
de produtos e valorizar o trabalho desenvolvido por esses profissionais.

Reunião Crédito Cerâmico

Grupo de Excelência – Serviço de Crédito Cerâmico realizará no dia 13 de maio, à partir das 08h, mais um encontro do Grupo de 
Excelência - Serviço de Crédito Cerâmico na sede da Aspacer. As reuniões acontecem pelo menos uma vez por mês e reúnem 

os colaboradores das cerâmicas. Mais informações sobre as reuniões do GE com a Maria Fernanda, através do (19) 3545-1145.

Governo pode desistir de reforma no ICMS

A nova versão de reforma do ICMS, aprovada no último dia 07 pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, represen-
tou uma derrota para as regiões Sul e Sudeste e desagradou o governo Dilma, que já avalia retirar o apoio à proposta de sua 

própria autoria. A presidente pediu à sua equipe que refaça as contas do que a União terá de bancar com as mudanças para tomar 
uma decisão final. A alteração que mais desagradou ao governo ampliou o alcance da alíquota de 7% do ICMS interestadual sobre os 
produtos que deixam as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e no Estado do Espírito Santo para serem vendidos no resto do país.                  
Fonte: Folha de S.Paulo.


