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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

A Secretaria de Estado da Habitação publicou na última terça-feira, 30, o edital de licitação da PPP (parceria público-
-privada) para 11 mil moradias populares na Fazenda Albor, de 2,8 milhões de m². Localizada na divisa entre Guarulhos, 

Arujá e Itaquaquecetuba, a área estadual receberá investimento de cerca de R$ 2,8 bilhões -R$ 1,8 bilhão da iniciativa privada. 
Os recursos públicos serão de aproximadamente R$ 977,5 milhões, em prestações anuais de R$ 39,1 milhões durante 25 anos. 
O edital fi cará disponível para consulta pública por 45 dias. O vencedor será a empresa que apresentar o projeto com maior 
abatimento no investimento público. A empresa poderá erguer unidades de mercado popular (para quem ganha até R$ 10 
mil), que dão mais retorno fi nanceiro, e vender áreas para comércios, serviços e indústrias leves. Fonte: Folha de S.Paulo

Governo de São Paulo lança edital de PPP para moradia popular

O primeiro dia de encontro com os candidatos a prefeito na sede da ASPACER, aconteceu na última segunda-feira, 29. O 
presidente da ASPACER, Benjamin Ferreira Neto, assim como diretores, conselheiros e associados da entidade, recebe-

ram Alcir Russo, do PV e Sérgio Santoro, do PRB, em encontros separados. Até as eleições a ASPACER promoverá essa atividade 
inédita com os candidatos a prefeito dos municípios de Rio Claro, Santa Gertrudes e Cordeirópolis. Pela primeira vez, a asso-
ciação abre espaço para que cada candidato, de forma individual, apresente suas propostas direcionadas aos respectivos 
municípios, assim como também ações voltadas para o setor cerâmico de revestimento e mineração. O próximo bate-papo 
com candidatos a prefeito de Rio Claro acontecerá no dia 12 de setembro: às 16h30 com Mário Zaia, SD e Gustavo Perissionot-
to, do PMDB, às 17h30.

Novo bate-papo com prefeituráveis de Rio Claro  acontece dia 12/09

No dia 26 de agosto, foram apresentadas as peças confeccionadas pelas alunas do Projeto Sustent´Arte da cidade de 
Cordeirópolis/SP. O evento aconteceu no Centro Cultural Ataliba Barrocas. Com objetivo de que a atividade artesanal 

tenha valores apreciativos no campo da sociabilidade, da integração comunitária, do incentivo à criatividade, independên-
cia econômica e social, reduzindo o descarte de materiais, a ASPACER, SESI e Prefeitura investem no Projeto, que foi iniciado 
no município de Cordeirópolis em setembro de 2015 e que desenvolve produtos artesanais personalizados utilizando a técni-
ca do mosaico a partir da reutilização dos resíduos de cerâmicas de revestimento. As empresas que aderiram ao projeto no 
município são: Ceral, Cecafi , Grupo Rocha, Incefra e Unigrês, que apesar de pertencer ao município de Limeira, foi autorizada 
pela prefeitura de Cordeirópolis a participar. A próxima etapa incluiu a capacitação dos alunos que participaram das ofi cinas 
artísticas, visando o desenvolvimento de peças criadas e desenvolvidas pelo SENAI Mario Amato, de São Bernardo do Campo, 
SP, para em seguida seguir para produção em maior escala (linha de produção). 

Cordeirópolis lança ofi cialmente o projeto Sustent´Arte

A ASPACER dá as boas a EFI – Eletronics for Imaging, especializada em tecnologias e ferramentas de software e impres-
são digital a jato de tinta. A empresa acaba de fechar parceria com a entidade e passa a integrar o quadro de sócios 

colaboradores. Atualmente, a ASPACER conta com a participação de 36 empresas da cadeia produtiva do setor cerâmico, 
que através dessa parceria, possuem diversas vantagens relacionadas a todos os serviços oferecidos pela associação em prol 
do setor cerâmico de revestimento paulista. Conheça as vantagens de ser um sócio colaborador da ASPACER. Mais informa-
ções no site: www.aspacer.com.br/conheca/socios-colaboradores ou através da gerente comercial Ana Paula. Contatos: 
(19) 3545-9600 ou e-mail: anapaula@aspacer.com.br

EFI é a mais nova sócia colaboradora da ASPACER

25 e 26 de Outubro de 2016
Santa Gertrudes / SP


