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Faltam 25 dias para o Forn&Cer!

D

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

e 16 a 19 de junho acontecerá na sede da ASPACER e do SINCER o 8º Forn&Cer (Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica
e Mineração). O evento reúne os maiores e melhores fornecedores da cadeia produtiva. Mais informações sobre reserva de espaços e proposta de patrocínio: (19) 3545-1145, com Ana Paula.

Doze trabalhos já estão inscritos para a 3ª
edição do Prêmio Nacional ASPACER de
Design

N

os dias 10 e 11 de agosto, acontecerá na sede da ASPACER e
do SINCER, o 3º Prêmio Nacional ASPACER de Design. Doze
trabalhos já estão inscritos, das empresas: Cerâmica Unigres, Formigres, Cristofoletti (via seca e via úmida), Vidro Real, Vidrados BS,
Colortech, Grupo Rocha, Pisoforte Revestimentos Cerâmicos, Cerâmica Serra Azul (Arielle), Cecaﬁ e Smalticeram. O principal objetivo do evento é revelar os novos talentos do setor, ligados à área
de criação e desenvolvimento de produtos das empresas do segmento cerâmico. As categorias estão divididas em: fabricante (via
seca, porcelanato e pastilhas e peças especiais) e fornecedores.
Informações e inscrições: www.aspacer.com.br/premioaspacer

ASPACER sedia encontro do CCB para
falar de Normas Técnicas

N

o último dia 21, a ASPACER sediou reunião do CCB – Centro
Cerâmico do Brasil, com colaboradores da área da qualidade de empresas da região, do Sul e Nordeste, para falar sobre as
“Mudanças atuais ocorridas nas Portarias do Inmetro e do Programa Setorial da Qualidade e seus impactos”. As adequações referentes a placas cerâmicas e embalagens, são novas regras impostas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia,
com prazo para serem cumpridas até este ano, ou no máximo em
2016, dependendo da particularidade de cada Norma. Mais informações no CCB: (19) 3545-9090.

ASPACER realiza treinamento sobre Bloco K

A

Receita Federal, recentemente fez a inclusão do “Bloco K – Controle de Produção e do Estoque”, a qual tem como obrigação o seu
início em janeiro de 2016 para todos os contribuintes do ICMS. Neste bloco a empresa terá que prestar informações relacionadas
aos insumos e produtos que possui em estoque, bem como apresentar todas as informações relacionadas à produção de seus produtos.
Estas informações devem ser apresentadas tanto para insumos e produtos em controle da empresa quanto em controle de terceiros.
Visando essas mudanças, no dia 18 de maio, foi realizada reunião na sede da ASPACER, com a ﬁnalidade de esclarecimentos sobre o Bloco K pela empresa PricewaterhouseCoopers (PWC). Ao todo, 68 proﬁssionais participaram do encontro, das empresas: Delta Cerâmica,
Cecaﬁ, Urnas Bignotto, Cerâmica Villagres, Embramaco, Incopisos, Cerâmica Almeida, CRM Soluções, Viva Pisos e Revestimentos, Unigres,
Cerâmica Cristofoletti, Cerâmica Ramos, Grupo Rocha, Cerâmica Nardini, Alfagrês, Cerâmica Lef, Indústria de Pisos Avaré, Grupo Cedasa,
Cerâmica Formigrês, Escritório São Luiz, ASPACER, TH Buschinelli, Majopar, Grupo Cedasa, Artec e Master Contabilidade.

Cade intima Petrobras a rever contrato de gás

O

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) impôs uma derrota ao consórcio Gemini, parceria entre a Petrobras e a
White Martins que vende gás natural liquefeito em regiões não atendidas por gasodutos no país. Em despacho publicado no Diário Oﬁcial da União (DOU), o órgão antitruste determinou que a Petrobras aplique, em suas vendas de gás à Gemini, a mesma fórmula
aplicada na venda às distribuidoras de gás canalizado. A decisão é uma vitória da Comgás, concessionária que abastece parte do estado
de São Paulo, para quem o contrato de venda para a coligada representa concorrência desleal. A distribuidora paulista não quis comentar o assunto. A empresa acusa a Petrobras de usar sua posição dominante no mercado de gás natural para privilegiar a parceria com a
White Martins, inviabilizando o surgimento de concorrentes. A própria Comgás inaugurou, em março, sua primeira operação de venda
de GNC, para a Mineração Jundu, no município de Analândia (SP), ainda não atendido pela infraestrutura de distribuição de gás. Também
chamado de “gasoduto virtual”, o modelo de entrega de gás em caminhões tem por objetivo fomentar o consumo em locais isolados para
viabilizar a construção de ramais. Fonte: Brasil Econômico.

System/Tosilab conﬁrmam patrocínio para o 4º Fórum Nacional de Design para
Revestimentos Cerâmicos

A

Tosilab, empresa italiana que representa o Grupo System, se destaca no setor cerâmico como sinônimo de tecnologia de ponta, design exclusivo e novas tendências em máquinas de decoração digital. Juntas, as empresas anunciaram patrocínio para o 4º Fórum
Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos, evento que acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto, na sede da ASPACER, voltado ao
aperfeiçoamento dos proﬁssionais das áreas de criação, designers e desenvolvedores de produtos das empresas do setor cerâmico. Mais
informações de patrocínio, com Ana Paula: (19) 3545-1145.

Banco de Currículos tem mais de 600 proﬁssionais cadastrados

O

site da ASPACER possui uma área para viabilizar o acesso das empresas aos proﬁssionais disponíveis no mercado. Atualmente, o
Banco de Currículos conta com 697 cadastros disponíveis às empresas do setor cerâmico e cadeia produtiva. Através do acesso
online rápido e fácil à aba “Trabalhe no Setor”, é possível visualizar o currículo dos interessados em ingressar no segmento: www.aspacer.
com.br/vagas.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

