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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

De 16 a 19 de junho acontecerá na sede da ASPACER e do SINCER o 8º Forn&Cer (Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica 
e Mineração), que reúne os maiores e melhores fornecedores da cadeia produti va. A empresa PricewaterhouseCoopers Auditores 

Independentes, da cidade de Campinas, é o mais novo patrocinador do evento. Mais informações sobre reserva de espaços e proposta 
de patrocínio: (19) 3545-1145, com Ana Paula

Faltam 53 dias para o Forn&Cer. Evento conta com novo patrocinador!

O contribuinte só tem até o dia 30 de abril para entregar a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física e poderá ser feita por 
meio do programa de transmissão Receitanet. Ele é disponibilizado no site da Receita Federal online, para quem possui certi fi cado 

digital ou por meio do serviço “Fazer Declaração”, para tablet e smartphone. Está obrigado a apresentar declaração quem recebeu, em 
2014, rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.816,55 ou rendimentos isentos – não tributáveis ou tributados somente na fonte – cuja 
soma seja superior a R$ 40 mil. Mais informações: htt p://idg.receita.fazenda.gov.br.

Prazo para entrega do Imposto de Renda acaba dia 30 de abril

A Prefeitura Municipal de Cordeirópolis realizou no últi mo dia 22 de abril, a apresentação do Projeto de Recuperação Florestal da 
Bacia Hidrográfi ca do Ribeirão Tatu (Promata).  O objeti vo é preservar nascentes e ampliar assim a recarga dos mananciais do 

município. Na apresentação serão expostas todas as etapas de execução do projeto que já está em andamento. Nesta primeira fase já 
foi feito, por exemplo, o trabalho de cartografi a de toda área que envolve a Bacia Hidrográfi ca do Ribeirão Tatu. Fonte: Assessoria de Imprensa 
– Prefeitura de Cordeirópolis.

Cordeirópolis lança programa para recuperação da bacia do Tatu

A ANFACER (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâ-
mica para Revesti mentos, Louças Sanitárias e Congêneres) 

criou o Selo da Qualidade para o Porcelanato que tem como re-
ferência a certi fi cação de acordo com a Norma ABNT NBR 15.463 
(Norma do Porcelanato) a qual estabelece os requisitos técnicos 
do produto: baixa absorção de água; resistência a fl exão, ao gre-
tamento, ao manchamento, ao ataque químico, a abrasão, assim 
como característi cas dimensionais precisas. O Selo se insere den-
tro do Programa de Qualidade para o Porcelanato, que tem como 
objeti vo proteger o consumidor, esti mular a certi fi cação dos pro-
dutos cerâmicos, combater a não conformidade intencional, evi-
tar o uso indevido da terminologia “porcelanato” e atender aos 
programas governamentais que visam fomentar a conformidade 
de materiais para a construção civil. O Selo foi lançado durante a 
13ª edição da Expo Revesti r que aconteceu no início do mês de 
março e passa a ser concedido pela Anfacer a parti r do mês de se-
tembro de 2015. Mais informações: www.porcelanatocerti fi cado.
com.br ou  porcelanatocerti fi cado@anfacer.org.br.

Anfacer lança Selo da Qualidade para o 
Porcelanato

Grupo Rocha completará 63 anos

No próximo dia 1º de maio, o Grupo Rocha completará 63 
anos de fundação. Suas origens remontam a 1952, quando 

foi criada a Cerâmica São José, para a fabricação de ti jolos e te-
lhas. Posteriormente, a empresa passou a fabricar elementos va-
zados, ti jolos laminados e blocos cerâmicos, sob a marca Triunfo. 
No ano de 1969, iniciou-se a produção de ladrilhos cerâmicos es-
maltados, com produção de 60.000 m²/mês. Em 1976, implantou-
-se o processo de esmaltação e produção biqueima. O processo 
de produção em monoqueima passou a predominar em 1987. Em 
1998, foi ofi cialmente criada a Cerâmica Rocha LTDA., uti lizando o 
nome fantasia de Rochaforte, passando a capacidade de produção 
de 600.000 m²/mês para 890.000 m²/mês. Com uma capacidade 
produti va atual de 3.000.000 m²/mês, a Rochaforte conta com re-
presentantes em todo o território nacional, além de exportar para 
países das três Américas.

Os profi ssionais do setor cerâmico e da cadeia produti va, além do delicioso jantar e decoração de primeira qualidade, terão bons 
moti vos para parti ciparem do evento Mérito Cerâmico 2015. Dia 08 de maio, a parti r das 20h30, a sede da ASPACER será palco da 

8ª edição do Mérito Cerâmico, evento que homenageia os colaboradores das cerâmicas. Show: Geração Anos 80 – com Maurício Gaspe-
rini (Ex-Rádio Taxi) e Kiko Zambianchi.  Mais informações para reservas de mesas: (19) 3545-1145, com Ana Paula.

Mérito Cerâmico 2015 – Faltam 14 dias!

A ASPACER dá as boas vindas à Mendesfort que acaba de fechar parceria com a enti dade e passa a integrar o quadro de sócios cola-
boradores. A Mendesfort é uma empresa dedicada à Prestação de Serviços nas áreas de Portaria e Limpeza, situada no município 

de Santa Gertrudes. Fundada no ano de 2000, dedicou-se exclusivamente até o ano de 2012, na Prestação de Serviço de Portaria, e desde 
2013, ampliando sua área de atuação no mercado, passou a prestar serviço na área de Limpeza e Conservação, uti lizando produtos de 
desempenho e tecnologia das mais modernas, com colaboradores treinados e capacitados. Mais informações sobre a empresa: www.
mendesfort.com.br.

Empresa Mendesfort é a mais nova Sócia Colaboradora da ASPACER


