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A economia brasileira passou a crescer baseada no consu-
mo. Como consequência, a desindustrialização precoce 

impulsionou um aumento de importações, redução na parti ci-
pação do País na exportação de manufaturados para mercados 
internacionais e perda de dinamismo na geração de emprego 
industrial. Para alertar a sociedade a respeito dessa grave e ur-
gente situação, o SINCER e a ASPACER, unem-se a FIESP em 
uma manifestação (Grito de alerta contra a desindustrialização 
e emprego) no próximo dia 4 de abril, em frente à Assembleia 
Legislati va em São Paulo.

SINCER e ASPACER apoiam mobilização 
contra a desindustrialização do Brasil

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Prêmio ASPACER de Design 
tem recorde de inscrições

26 empresas e 27 parti cipantes estão inscritos na 3ª edição 
do Prêmio ASPACER de Design. Este ano, a associação 

conseguiu ati ngir pela primeira vez esses números.Com rela-
ção ao ano passado, um aumento de 42% de parti cipantes.

O prazo para a reti rada dos painéis termina hoje e a entrega 
dos trabalhos segue até o dia 19 de abril. O grupo de jurados, 
formado por profi ssionais conceituados na área de design e 
desenvolvimento, estará reunido na sede da ASPACER no dia 
26 de abril para realização do julgamento. Mais informações, 
através do site: www.aspacer.com.br.

Forn&Cer 2012 apresentará alta tecnologia

100% dos espaços comercializados. A direção da ASPACER e do SINCER comemora a grande parti cipação de empresas de di-
versos segmentos e serviços, principalmente tecnologia de ponta. Impressão digital marcará presença com toda força. Para 

as empresas que ainda desejam parti cipar, os organizadores trabalham no senti do de encontrar espaços alternati vos. O Forn&Cer 
2012 acontecerá de 19 a 22 de junho, na sede da ASPACER.

Ponto eletrônico muda e amplia o custo de empresas

Após cinco adiamentos, deve entrar em vigor em 2 de abril o novo sistema de registro de ponto eletrônico. São obrigadas a 
instalá-lo todas as empresas que já usam o ponto eletrônico e têm mais de dez empregados, como prevê a portaria 1.510 

do Ministério do Trabalho, editada em agosto de 2009.A justi fi cati va do governo federal para a adoção do novo sistema é evitar 
fraudes na marcação da jornada. Mais informações: www.mte.gov.br.

SINCER e ASPACER em reunião com ministro Mantega

Na últi ma segunda-feira (26), o ministra da Fazenda, Guido Mantega, esteve reunido na FIESP com presidentes, delegados e 
executi vos de sindicatos, tratando de ações em defesa da indústria nacional. Dentre as medidas que deverão ser anunciadas 

em detalhes nos próximos dias, pelo governo federal, está à desoneração da folha de pagamento para o setor industrial e deso-
neração das exportações.

Feriado de Paixão de Cristo

As diretorias da ASPACER e do SINCER informam que devido ao feriado santo de Paixão de Cristo, não haverá expediente nas 
enti dades na próxima sexta-feira (06), retornando os trabalhos normalmente às 8h do dia 09 de abril, segunda-feira.


