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2º Fórum Nacional de Design reúne os melhores

O

2º Fórum foi considerado um sucesso de público. Cerca de 100 pessoas participaram em cada um dos dois dias de evento
e movimentaram a sede da Aspacer. Palestras voltadas aos proﬁssionais dos setores de criação e desenvolvimento das cerâmicas chamaram a atenção pelo excelente conteúdo e pela maneira que foram abordados. Um evento para ﬁcar para a história
das entidades.

1º Prêmio Nacional Aspacer de Design

C

om a participação de 23 trabalhos, nas categorias via seca, via úmida, pastilhas/peças especiais e fornecedores, o 1º Prêmio
Nacional Aspacer de Design foi encerrado com a entrega da premiação aos primeiros e segundo colocados, dentro de cada
categoria: Via Seca: 1º Lugar – Cerâmica Formigres (Miguel Felippe Capobianco) e 2º Lugar – Cerâmica Incenor (Camila Lamberti),
Porcelanato: 1º Lugar – Portobello Shop (Gabriele Berleze) e 2ºLugar – Cerâmica Villagres (Nathalia Maule Brigido), Pastilhas/Peças
especiais: 1º Lugar – Cerâmica Incefra (Camila Lamberti) e 2º Lugar – Cerâmica NGK (Rodnei Carrião Portella) e Fornecedor: 1º
Lugar – Esmaltec (Renata Rigato Betume) e 2º Lugar – Glazetech (Karina Joaquim).

Santa Gertrudes completa 65 anos e altera funcionamento da
Aspacer e do Sincer

N

a próxima sexta-feira (16), a cidade de Santa Gertrudes completa 65 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, sexta-feira, a Aspacer e o Sincer
não terão expediente, retornando ambas entidades ao seu funcionamento normal dia 19 (segunda-feira), às 08h.

Fazenda deposita R$ 648 milhões em repasses de ICMS aos
municípios paulistas

O

governo do Estado de São Paulo depositou na última terça-feira, 13/8, R$ 648,43 milhões em repasses de ICMS para os 645 municípios paulistas. O repasse feito pela Secretaria da Fazenda é referente ao montante arrecadado no período de 05/8 a 09/8.
Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação
do Índice de Participação dos Municípios (IPM) deﬁnido para cada cidade. Os municípios paulistas já haviam recebido R$ 277,67 milhões no primeiro repasse do mês, efetuado em 6/8, referente à arrecadação do período de 29/7 a 2/8. Com os depósitos efetuados
nesta terça-feira, o valor acumulado distribuído às prefeituras no mês de agosto é de R$ 926,11 milhões. Fonte: Governo do Estado

32º Leilão de Biodiesel - 524,8 milhões de litros comercializados
e deságio médio de 26,1%

N

o 32º Leilão de Biodiesel da ANP, concluído no último dia 09/08, foram arrematados 524,8 milhões de litros de biodiesel, sendo
99,5% deste volume oriundos de produtores detentores do selo Combustível Social. O preço médio foi de R$ 1,856/litro e o
valor total negociado atingiu o patamar de R$ 974 milhões, reﬂetindo num deságio médio de 26,1% quando comparado com o preço
máximo de referência médio (R$ 2,512/litro). Com o total comercializado, veriﬁca-se que o mercado de óleo diesel prevê uma comercialização de cerca de 10,5 bilhões de litros de B5 para o quinto bimestre de 2013. Fonte: ANP

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

