BOLETIM

INFORMATIVO
Sexta-feira, 24 de Janeiro de 2014

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

Gail completa 202 anos
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Atenção às empresas associadas e sóciocolaboradoras que participarão da Expo
Revestir 2014

empresa Gail, fundada por Georg Phillip Gail, em 1812, na
Alemanha, iniciou sua trajetória na fabricação de fumo. Em
1887 a família dedicou-se a um novo segmento fabril, com destaque para a produção de tijolos e telhas, evoluindo anos mais
tarde para a fabricação de cerâmicas para revestimento. No Brasil,
a empresa se instalou na década de 70. Atualmente é referência
em sistemas completos para áreas industriais, piscinas e fachadas,
denominada Gail – Arquitetura em Cerâmica. No próximo dia 27
(segunda-feira) a Gail completa 202 anos. A Aspacer e o Sincer parabenizam seus executivos, diretores e colaboradores, desejando
mais um ano de pleno sucesso.

urante a Expo Revestir, que acontecerá de 11 a 14 de março,
no espaço Expo Transamérica em São Paulo, 19 indústrias
cerâmicas associadas à Aspacer estarão participando: Alfagrês;
Almeida; Atlas; Buschinelli; Cecaﬁ; Cristofoletti; Embramaco; Formigres; Gail; Grupo Cedasa; Incefra; Lanzi; Porto Ferreira; REVDB Revestimentos Cerâmicos do Brasil; Rocha Forte; Savane; Unigrês;
Via Rosa (Lef) e Villagres. As empresas sócio-colaboradoras da entidade participantes são: Enaplic e NGK do Brasil.

Setor de materiais cresce menos do que o
esperado em 2013

Ano começa aquecido e traz otimismo para
a indústria de revestimentos cerâmicos

indústria de materiais de construção cresceu menos do que
o esperado no ano passado, mas ainda assim o faturamento
conjunto dos fabricantes chegou ao patamar recorde de R$ 137,5
bilhões. Esse desempenho foi resultado da expansão de 3% na
comparação com 2012, além da inﬂação, segundo o presidente
da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção
(Abramat), Walter Cover. Fonte: Valor Econômico.

ara alguns setores da indústria, 2014 começou com ritmo
de encomendas, mais aquecido que o de 2013 e perspectiva de aumento de produção. O tom mais otimista nas projeções
para o ano aparece também para os representantes do setor de
revestimentos cerâmicos, que prevêem alta na produção e vendas
neste ano, motivada pela continuidade do aumento do consumo.
Segundo a Anfacer - Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, o setor deve crescer 5% em 2014 sobre
2013. Fonte: Valor Econômico
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Pesquisa da Arsesp avalia serviço de distribuição de gás natural

A

Arsesp – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – iniciou nesta semana pesquisa pioneira no Brasil
para mensurar e conhecer o nível de satisfação dos usuários dos serviços de distribuição de gás canalizado do Estado. Do total aproximado de 1,2 milhão de unidades nas três concessionárias – Comgás, Gás Natural São Paulo Sul e Gás Brasiliano Distribuidora – a grande
maioria das quais concentrada nos segmentos residencial, comercial, industrial e automotivo, a pesquisa vai ouvir exatamente 5.281
usuários e seus resultados serão publicados em maio. A Fundap – Fundação do Desenvolvimento Administrativo – será a responsável pelo
trabalho. A Arsesp está investindo R$ 250 mil no trabalho. Fonte: Assessoria de Imprensa Arsesp.

Rede Globo exibe matéria sobre o Polo
Cerâmico de Santa Gertrudes

ATENÇÃO: Contribuição Sindical vence no
próximo dia 31

o último dia 21, a EPTV – São Carlos, ﬁliada a Rede Globo
de Televisão, veiculou matéria sobre a expectativa otimista
para 2014 no polo cerâmico de Santa Gertrudes. As diﬁculdades
enfrentadas nos últimos anos, como: estoques cheios, concorrência e alto preço do gás, de acordo com a notícia, devem ser driblados com um novo planejamento das empresas. A matéria está
disponível no: www.g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao

Sincer informa que a Contribuição Sindical para 2014, ﬁxada anualmente, conforme determinação do artigo nº 578
da CLT deverá ser recolhida até o dia 31 de janeiro (sexta-feira).
Caso não tenha recebido o guia de recolhimento em tempo hábil,
favor consultar o site do Sindicato: www.sincer.com.br, através do
link: Contribuição Sindical, ou entrar em contato com Ana Cristina,
pelo telefone (19) 3545-1145.
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Aspacer contrata consultoria para acompanhar revisão tarifária do gás natural

T

endo em vista que em maio de 2014 será realizado o 4º ciclo tarifário da Comgás (Companhia de Gás de São Paulo), a Aspacer se
antecipou e contratou uma empresa de consultoria, com objetivo de acompanhar e avaliar tecnicamente à revisão da tarifa do gás
natural fornecido pela Companhia.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

