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Setor cerâmico sofre mais um reajuste ordinário do gás

A

Arsesp – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - deﬁniu os valores dos reajustes das tarifas
do gás natural canalizado para as distribuidoras Comgás (Companhia de Gás de São Paulo), no dia 28 de maio. Os novos valores entraram em vigor no dia 31 de maio, conforme estabelecem os contratos de concessão e seguem até maio de 2014. O índice
de reajuste para as grandes indústrias (consumo entre 1.000.000 m³/mês e 10.000.000 m³/mês) que incluem o setor cerâmico é de
6,06% e 6,02%, respectivamente. Fonte: Arsesp.

Tudo pronto para o Forn&Cer 2013

O

6º Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâmicas será de 18 a 21 de junho, das 14h às 20h. São 90 expositores e a
expectativa de 8.000 visitantes. Além da presença de empresas nacionais, países como: Espanha, Itália, Alemanha, França,
China e Suíça, estarão participando. Credenciamento através do: www.aspacer.com.br/fornecer

Todo o setor cerâmico está convidado para a palestra de
Roberto Macedo

O

economista Roberto Macedo é ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, estará na sede da Aspacer para
a abertura oﬁcial do Forn&Cer no dia 17 de junho, às 19h45. Proﬁssionais do setor cerâmico, expositores e autoridades estão
convidados a participar da palestra, que tem como tema: Conjuntura Econômica e Perspectivas. Cerca de 300 pessoas são esperadas.
Mais informações: www.aspacer.com.br/fornecer

5º Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento

O

s assuntos da 5ª edição do Congresso da Indústria Cerâmica de Revestimento, que acontecerá de 18 a 21 de junho, serão:
Decoração Digital, Energia, Recursos Humanos, Design, Mercado e Qualidade. É necessário inscrição para participação. Valor
individual: R$ 50,00, que dá livre acesso ao Congresso. A grade de palestras está disponível no site: www.aspacer.com.br/congresso

Inscrições para a 1ª edição do Prêmio Nacional Aspacer de
Design seguem até 21 de junho

E

stão abertas as inscrições da 1ª edição do Prêmio Nacional Aspacer de Design. Os participantes são necessariamente, funcionários responsáveis pelos setores de criação e desenvolvimento de produtos de indústrias cerâmicas e fornecedores. Empresas de
todo o Brasil poderão participar nas categorias: fabricante e fornecedor. A Aspacer receberá os painéis de 29 de julho a 05 de agosto.
O julgamento acontecerá no dia 12 de agosto. Mais informações sobre o Prêmio: www.aspacer.com.br/premioaspacer

DER apresenta obras de melhorias na Rodovia SP-316

D

anilo Dezan, diretor regional do DER – Departamento de Estradas de Rodagem esteve em Santa Gertrudes para “Apresentação
do Projeto de Obras na SP 316”. A Aspacer requereu a ação junto ao governador Geraldo Alckmin no ﬁnal de 2012. Participaram do encontro o prefeito de Santa Gertrudes, Rogério Pascon, os vereadores da Câmara, presididos pelo presidente Nivaldo Antônio
da Rocha e o deputado estadual Aldo Demarchi. Após visita a Santa Gertrudes, a comitiva seguiu para o município de Cordeirópolis
para reunião com os representantes do legislativo. As obras devem começar em breve.

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

