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3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design: entrega dos trabalhos segue até o
dia 31

A

entrega de painéis da 3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design segue até o dia 31, próxima sexta-feira. Esse ano houve recorde no número de inscritos: quarenta e sete empresas: 09 da categoria fornecedores, 10 da categoria pastilhas e peças especiais,
12 porcelanato e 16 da categoria via seca. Empresas do sudeste, nordeste, norte e sul, estão participando. A maior premiação é a viagem
para o Salão do Móvel de Milão. Mais informações: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

4º Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos reunirá especialistas
em decoração e design

Dilma Rousseff inaugura usina de etanol
em Piracicaba

ias 10 e 11 de agosto, simultaneamente à 3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design, acontecerá o 4º Fórum
de Design para Revestimentos Cerâmicos. Palestrantes confirmados: Fábio Galeazzo – Designer de Interiores e Consultor em Tendências, Celaine Refosco – Artista Plástica e Designer, Alexandre
Keese – Especialista em Adobe Photoshop da América Latina, o
arquiteto Alexandre Brunato, Sofia Martellini – Especialista em
Moda, Sérgio Fernandes – Designer Gráfico da Tosilab, o Designer
Gustavo Greco e Renata La Rocca - Arquiteta. O evento é gratuito.
Inscrições no site: www.aspacer.com.br/cursos-e-palestras

presidente Dilma Rousseff (PT) esteve na última quarta-feira, 22, na cidade de Piracicaba para a inauguração de
uma usina de produção de etanol de segunda geração da empresa
Raízen. A nova usina fará operação exclusiva para este tipo de produto, também conhecido como 2G. Foram investidos cerca de R$
230 milhões no projeto, que deu início aos trabalhos em novembro de 2014. Além de Dilma, o governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin também participou do evento. Fonte: Assessoria de imprensa
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Centro Cerâmico do Brasil será inaugurado em setembro

N

o próximo mês de setembro, a nova unidade do Centro Cerâmico do Brasil será inaugurada. O valor do investimento total será de
R$ 3.700.000,00 e a área construída será de 1490 m². Do valor total a ser investido, a FINEP financiou, a fundo perdido, um valor de
R$ 663.245,75. Além da área de certificação de sistemas e produtos e do mais completo laboratório de ensaios de placas cerâmicas para
revestimento, a sede do CCB também contará com os Laboratórios de Desempenho de Edificações em pisos, paredes e coberturas, Laboratório de telhas e blocos cerâmicos, Laboratório de telhas e blocos de concreto e Laboratório de Argamassas colantes e de rejuntamento.

Plano Diretor de Rio Claro promove encontros com o setor de Mineração

C

onforme acordado na Consulta Pública realizada em 13 de julho, após reunião específica com o setor da Mineração realizada ontem, 23, outro encontro está agendado para próxima terça-feira, 28, no Auditório do refeitório do Núcleo Administrativo (NAM)
- Rua 6, 3265 - Alto do Santana. O debate tem a coordenação da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Sepladema) e obedece ao calendário estabelecido por vários setores da sociedade para que possam se manifestar com sugestões e propostas
ao documento. O Plano Diretor passa por nova revisão e será encaminhado à Câmara Municipal. Ele é o documento que estabelece as
diretrizes e normas para a organização do desenvolvimento do município. Mais informações: SEPLADEMA: (19) 3522-1997/3522-1998.

Portaria prorroga o percentual de IVA para cálculo do ICMS/ST

A

Portaria CAT 82/2015, divulgada no Diário Oficial de 21 de julho, prorrogou até 31 de julho de 2016, o percentual de IVA (Imposto
sobre o Valor Acrescentado,) atualmente utilizado para cálculo do ICMS/ST nas operações internas com materiais de construção.
A medida inclui revestimentos cerâmicos.

Prévia da inflação oficial tem a maior taxa para julho desde 2008

A

prévia da inflação oficial perdeu força e ficou em 0,59% em julho após avançar 0,99% no mês anterior, segundo dados divulgados
nesta quarta-feira (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mesmo tendo desacelerado, a taxa é a maior para
o mês de julho desde 2008. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 6,9% e em 12 meses, de 9,25% - o maior resultado para o período desde
dezembro de 2003, quando atingiu 9,86%. O mercado financeiro estima que a inflação feche 2015 em 9,15%, conforme aponta o boletim
Focus, do Banco Central. Se confirmada a estimativa para o IPCA, a inflação de 2015 atingirá o maior patamar desde 2003, quando ficou
em 9,3%. Fonte: IBGE
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