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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório

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

BOLETIM
INFORMATIVO

Como parte integrante do projeto de proporcionar 
maior divulgação e visibilidade das empresas e pro-

dutos do nosso setor, a editora Caras em parceria com a 
ASPACER, lançará um caderno especial dentro da Revista 
Arquitetura e Construção com a cobertura do 4ª Prêmio 
Nacional ASPACER de Design, que acontecerá nos próxi-
mos dia 1 e 2 de agosto, na sede da Associação. Além de 
apresentar um panorama do mercado cerâmico e uma 
análise sobre as tendências da área, cada vez mais atenta 
à importância do bom design, a reportagem dará desta-
que aos vencedores. Cada produto e marca selecionados 
serão abordados com imagens e informações sobre com-
posição e fabricação, textos que serão enriquecidos com 
entrevistas de especialistas como os profissionais da ASPA-
CER e do Centro Cerâmico do Brasil e os integrantes do júri, 
além dos próprios criadores agraciados. Mais informações 
sobre como participar: kiko.neto@editoracaras.com.br ou 
(11) 2197-2011.

Editora Caras em parceria com 
a ASPACER divulgará a 4º Prêmio 
Nacional ASPACER de Design

Nos próximos dias 1 e 2 de agosto, acontece na sede da ASPACER, o 4º Fórum Nacional ASPACER de Design e 5º Fórum 
de Design para Revestimentos Cerâmicos. O evento conta com atividades que envolvem palestras, painéis e debates, 

voltados para a troca de experiências entre os participantes. Aproveite esse momento para ser mais criativo. Faça a diferença! 
Público Alvo: Designers – Desenvolvedores de produtos – Marketing - Comercial – SAC. Evento Gratuito! Participe. Programação 
e inscrições: www.aspacer.com.br/participe/cursos-e-palestras

Eventos de Design movimentarão a sede da ASPACER na próxima semana

Desde o dia 1º de julho, empresas com mais de cinco 
funcionários passam a ser obrigadas a usar certificação 

digital. A partir de 1º de janeiro de 2017, a regra passa a valer 
para os negócios que possuem mais de três funcionários. Para 
empresas do Simples Nacional com mais de cinco funcioná-
rios, a certificação digital deverá ser exigida para entrega da 
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (GFIP) e declarações do Sistema de Escrituração Digi-
tal das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSo-
cial). A medida faz parte da agenda do governo, que desde 
dezembro de 2015 vem ampliando a exigência da adoção 
da identidade digital para as Pessoas Jurídicas (PJs). Na épo-
ca, o governo incluiu as empresas com mais de dez funcio-
nários. Em janeiro de 2016, estendeu a necessidade para a 
rotina operacional das PJs com mais de oito empregados e, 
agora, torna o requisito ainda mais abrangente.

Certificado Digital agora é obrigatório

O gás natural possui elevado poder calorífico, alto rendimento energético e baixa 
emissão de poluentes se comparado a outros combustíveis fósseis, o que torna 

sua utilização essencial para garantir um crescimento econômico sustentável do país. 
O insumo pode ter diversos usos, destacando sua utilização em sistemas de refrigera-
ção, na cogeração, como combustível veicular através do GNV, na conversão de ge-
radores a diesel, dentre outras aplicações. Nesse contexto, a FIESP promoveu no último 
dia 28, o Workshop Infraestrutura – Energia – Usos Múltiplos do Gás Natural, para discutir 
os principais usos do gás natural e as oportunidades e os desafios nesse segmento. A 
ASPACER participou, através de Luís Fernando Quilici, diretor de relações institucio-
nais e governamentais. Na ocasião, Quilici ministrou uma palestra falando sobre o uso 
do gás natural no setor cerâmico de revestimento paulista. Também participaram do 
evento: João Carlos de Souza Meirelles - Secretário de Energia do Estado de São Paulo, 
Ricardo Pinto - Diretor do Deinfra/Fiesp, Sérgio Luiz da Silva - Diretor de Planejamento e 
Suprimento da Comgás, Newton Duarte – Presidente da Cogen e Marcelo Mendonça 
- Gerente de Planejamento Estratégico e Competitividade da Abegás.

Gás Natural: ASPACER é destaque na FIESP

01 e 02 | agosto | 2016

A Caixa vai reformular a linha de crédito para compra de material de construção, o Construcard. O banco deve anunciar 
incremento de recursos, taxas menores e estuda até mesmo permitir que o empréstimo seja usado para financiar o custo 

com a mão de obra. A reformulação do Construcard faz parte de uma série de medidas que a Caixa adotou nos últimos dias 
para incentivar o setor da construção. Para as famílias, o banco dobrou o limite de financiamento dos imóveis de R$ 1,5 milhão 
para R$ 3 milhões, e aumentou o porcentual que pode ser financiado. Às construtoras, destinou R$ 10 bilhões ao reabrir uma 
linha específica e passou a permitir que as operações sejam fechadas com 80% da execução das obras. As mudanças entra-
ram em vigor nesta semana. Ao contratar o financiamento do Construcard, a Caixa envia um cartão (desde o fim de 2015, 
com chip) que tem prazo de seis meses para o cliente comprar os produtos, como tijolos, esquadrias, pisos, telhas e tintas. O 
crédito pode ser usado para construir, reformar ou ampliar um imóvel. Fonte: Estado de S.Paulo

Caixa vai incrementar linha de crédito para compra de material de construção

Marcelo Mendonça - ABEGÁS, Sérgio Luiz da Silva – 
COMGÁS, João Carlos de Souza Meirelles - Secretário 
de Energia do Estado de São Paulo, Luís Fernando 
Quilici – ASPACER/ SINCER e Ricardo Pinto - Deinfra/
FIESP


