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Aspacer e Sincer já deram início à divulgação do 1º Concurso de 
Desenho Infanti l
As inscrições poderão ser feitas entre 01 a 31 de outubro de 2013. O 1º Concurso de Desenho Infanti l, com o tema: “Natal e 

Ano Novo” é voltado para os fi lhos dos funcionários das empresas associadas e sócio-colaboradas da Aspacer e do Sincer. 
Os premiados terão seus desenhos transformados em cartão para as festi vidades de fi nal de ano. Nas condições estabelecidas no 
regulamento serão premiados os primeiros e segundo lugares, divididos em três categorias: de 06 a 07 anos, de 08 a 09 anos e de 
10 a 11 anos.

Em parceria com a UNAR – Centro Universitário de Araras a Aspacer está expondo desde o dia 24 de setembro, no Saguão da 
Biblioteca da Universidade, das 09h às 22h, os painéis do 1º Prêmio Nacional Aspacer de Design. A exposição segue até o dia 

08 de outubro e é voltada para estudantes e profi ssionais de Engenharia de Produção; Engenharia Civil; Arquitetura e Urbanismo; 
profi ssionais de nível técnico e população em geral. A entrada é gratuita.

UNAR sedia exposição dos Painéis do 1º Prêmio Nacional Aspacer 
de Design

Projeto Susten´arte segue com muitas novidades

Com 76 inscritos que agora passarão por um processo de avaliação seleti va para a montagem de duas turmas, com 20 pessoas 
cada, o Projeto Sustent’Arte, parceria entre o SESI, SENAI, ASPACER e Prefeitura Municipal de Santa Gertrudes está surpreen-

dendo. No últi mo dia 24 de setembro, a equipe de design do SENAI de São Bernardo do Campo, responsável pela criação e desenvol-
vimento das peças a serem confeccionadas, esteve reunida com as enti dades parceiras para a apresentação do resultado das análises 
dos resíduos fornecidos pelas empresas parti cipantes dessa primeira fase do Projeto, as cerâmicas: Almeida, Villagres, Lineart, Ceral 
e Celva e, também, para apresentar as primeiras ideias de produtos a serem produzidos. O resultado será divulgado em dezembro.

Aspacer parti cipa de Audiência Pública para debater o setor de 
gás natural no Brasil
O Requerimento, de autoria dos deputados Antônio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP), Alfredo Kaefer (PSDB-PR) e Vaz de Lima 

(PSDB-SP) propôs um debate sobre o gás natural, convencional e não convencional, no tocante a sua produção, transporte, 
comercialização e incidência de tributos, que se realizou no últi mo dia 24, na Câmara dos Deputados, em Brasília. A Aspacer esteve 
representada pelo diretor superintendente Luís Fernando Quilici, que apresentou a situação atual do polo cerâmico de Santa Gertru-
des: “o custo do gás para algumas empresas subiu 48% em dois anos, até maio, o que levou ao fechamento de empresas associadas 
ao grupo”.

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

Pagar tributos custou à indústria R$ 24,6 bilhões em 2012

A indústria de transformação gastou R$ 24,6 bilhões somente para pagar tributos no ano passado, valor que representa 10% 
da folha de pagamento do setor e o dobro do que investi ram em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso equivale a dizer 

que, para cada R$ 1.000 desembolsados no pagamento de impostos, a indústria gastou mais R$ 64,90 em burocracia. Fonte: Folha 
de S.Paulo.


