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Prêmio Nacional de Design repercute nos principais jornais da região e do sul do
Brasil

O

evento que apresentou as últimas tendências em revestimentos cerâmicos, organizado pela ASPACER, será destaque na imprensa regional e do sul do país no próximo final de
semana. A 5ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design,
que contou com recorde de participantes (56), apresentará os

trabalhos ganhadores, assim com os designers responsáveis por
eles.
Acompanhe os jornais: Cidade de Rio Claro, O Semanal – de
Cordeirópolis e A Tribuna – de Criciúma – SC, nas edições de
amanhã e domingo.

Sustent´Arte será tema de livro produzido pelo SESI

O

Projeto Sustent´Arte, aplicado nas cidades de Santa
Gertrudes e Cordeirópolis, que tem por objetivo que a
atividade artesanal tenha valores apreciativos no campo da
sociabilidade, da integração comunitária, do incentivo à criatividade, reduzindo o descarte de cacos cerâmicos e contribuindo para a preservação do meio ambiente será tema de livro
produzido pelo SESI e deve ser lançado ainda esse ano.
Além da história do projeto e dos cases de sucesso, a obra
trará o depoimento dos parceiros da iniciativa, como a ASPACER, além dos depoimentos dos alunos. “A iniciativa se torna

extremamente importante para o setor cerâmico de revestimento, uma vez que os resíduos gerados pela indústria, que
não são poluentes ao meio ambiente, são reaproveitados,
promovendo o setor através do desenvolvimento de produtos
com apelo comercial, estimulando a qualificação da comunidade do entorno das cerâmicas, formada por familiares dos
colaboradores e pessoas em situação de vulnerabilidade social, visando o empreendedorismo e a promoção de geração
de renda”, destaca Benjamin Ferreira Neto – presidente da
ASPACER.

Exportações de revestimentos cerâmicos crescem no primeiro semestre de 2017

A

pesar da instabilidade na economia do País, as exportações brasileiras de revestimentos cerâmicos cresceram no
primeiro semestre de 2017. No Brasil, comparando o período
deste ano com 2016, as vendas para o mercado externo foram maiores em 15%. Para o estado de São Paulo também foi
representativa a comparação com o ano anterior: um aumento de 19% em produtos exportados no primeiro semestre de
2017. Quando se fala em Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, as

exportações mais uma vez se destacam. Dentre aos produtos
industrializados, os revestimentos cerâmicos ocupam o primeiro
lugar na pauta das exportações nos municípios de Rio Claro,
Cordeirópolis e Santa Gertrudes.
Ainda no acumulado de janeiro a junho nas principais cidades
da região, as altas representaram 20%, 12% e 14%, respectivamente comparando o primeiro semestre de 2017 ao mesmo
período de 2016.

Uniforme e segurança geram créditos
de Cofins

ASPACER participa de evento sobre
gás natural

A

Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf) entendeu que o uniforme de uso obrigatório e os equipamentos de segurança devem ser considerados
insumos no setor de construção civil, o que garante aos contribuintes, o direito de aproveitar créditos de PIS e Cofins. Fonte:
Jornal Valor Econômico.

A

ASPACER, através de Luís Fernando Quilici, diretor de relações institucionais e governamentais participou do Minicurso: Mercado livre e estratégias de gerenciamento de riscos
para petróleo, gás e derivados, na cidade do Rio de Janeiro
– RJ. Na oportunidade, foram discutidos as mudanças no setor
e seus desafios.
Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
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