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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

Evento que reúne os maiores empresários do setor cerâmico e da cadeia produtiva, além de autoridades e profissionais do segmen-
to, este ano, será realizada dia 27 de novembro, na sede da ASPACER e do SINCER. O evento mais uma vez, deve ficar na história do 

setor. Adesões a mesas e convites com Ana Paula, gerente comercial: (19) 3545-1145 e-mail: anapaula@aspacer.com.br.

Confraternização 2015

A Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento divulga nota oficial sobre o impacto do transporte de cargas nas vias urbanas 
e estradas rurais da região:

“ASPACER lamenta o fato de se atribuir única e exclusivamente ao setor cerâmico e de extração de argila o desgaste das vias de circu-
lação urbanas, pontes e estradas rurais, quando é de conhecimento público que esses espaços são usados também para o transporte de 
matérias primas e produtos acabados de outras atividades econômicas, em especial pelo setor da cana-de-açúcar. Em relação ao caso do 
transporte dos produtos acabados (pisos, azulejos, faixas e pastilhas cerâmicas), essa atividade é de responsabilidade dos compradores 
desses produtos, como a rede varejista de materiais de construção ou consumidores finais. A indústria de revestimentos cerâmicos não 
realiza o transporte de produtos acabados. Cada município tem o poder de legislar e fiscalizar o transporte de carga na sua respectiva 
área de abrangência, e que via-de-regra o transporte de matéria-prima do segmento cerâmico segue com rigor a legislação vigente. Des-
de 2009, a ASPACER lidera o pleito junto ao Governo do Estado para a obtenção do asfaltamento de aproximadamente 16 km de estradas 
vicinais nos municípios de Rio Claro e Santa Gertrudes. Segundo informações obtidas junto ao DER (Departamento de Estradas de Roda-
gem) do Estado de São Paulo, os projetos técnicos do asfaltamento das estradas vicinais foram concluídos, e o trabalho agora se concen-
tra na obtenção das licenças ambientais dessas obras, etapa essa que antecede a realização das licitações para a execução dos serviços 
de asfaltamento. Para concluir a ASPACER permanece à disposição dos governos locais da região, para que juntos, setores produtivos e 
prefeituras, possam exercer o trabalho de convencimento do Estado e da União sobre a necessidade de investimentos em infraestrutura 
na nossa região”. A nota completa poderá ser lida no site da entidade no endereço eletrônico www.aspacer.com.br

ASPACER – Nota Oficial

O governo anunciou na última segunda-feira (14) um pacote 
de R$ 66,2 bilhões para garantir a meta de superávit primá-

rio de 0,7% do PIB em 2015. Quase metade dos recursos – R$ 32 
bilhões – depende da recriação da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF), considerada politicamente in-
viável há duas semanas pelo próprio Executivo. De tudo o que foi 
proposto, R$ 62,2 bilhões depende de aprovação do Congresso 
Nacional. O aumento de receitas não se restringe à CPMF. Redu-
ções de benefícios fiscais e elevação de outros tributos somarão 
mais R$ 7,7 bilhões. Além disso, o governo quer ficar com 30% das 
receitas do “Sistema S” (SESI, SESC, SENAC, SEBRAE), estimadas 
em R$ 6 bilhões, para financiar gastos com a Previdência Social. 
Com isso, 62% de todo o esforço anunciado será coberto por mais 
tributação. Fonte: Valor Econômico

Governo anuncia pacote com recriação da 
CPMF

1º Encontro Sematech será no dia 24 na ASPACER

A Sematech, maior distribuidora das máquinas SEM no Brasil irá realizar no próximo dia 24 (quinta-feira) a primeira edição do encon-
tro na Praça de Eventos da ASPACER, das 17h às 22h. Associados da entidade são convidados especiais. Confira a programação e 

confirme a sua participação ligando para o telefone 0800 940 1920.

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou a 
Cecrisa Revestimentos Cerâmicos a continuar utilizando a 

marca Portinari, desde que mantenha o desenho da assinatura do 
pintor. O julgamento da disputa entre a fabricante catarinense e 
a família de Cândido Portinari foi concluído na quarta-feira (16). A 
questão foi parar na justiça depois que a Cecrisa tentou registrar o 
nome do pintor (marca nominativa) no Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial (INPI). Desde a década de 80, a fabricante usa 
o nome e a assinatura do pintor em uma de suas marcas. No STJ, 
a fabricante pedia o registro da marca nominativa Portinari. Já a 
família pretendia retomar a propriedade das marcas mistas. Fonte: 
Valor Econômico

Tribunal autoriza Cecrisa a usar marca 
Portinari

A Tracbel de Sumaré (KM 116 da Rodovia Anhanguera) realiza nos dias 18 (sexta-feira) e 19 (sábado), das 8h às 18h um grande feirão 
de equipamentos. Máquinas Volvo, Pneus Michelin, Motores Volvo Penta, Carregadeiras e Escavadeiras SDLG, toda linha de peças 

e serviços a preços especiais. Haverá teste-drive de equipamentos a disposição, um belo churrasco, equipe do Banco Volvo para ajuda na 
aprovação de crédito e muito mais. Mais informações com o consultor de vendas Michel Sathler Duarte através do telefone (19) 9.9293-
8834.

Feirão Tracbel 


