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A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) 
anuncia para fevereiro o início de duas obras em Rio Claro. 

Na Rodovia Washington Luís (SP-310) serão implantadas vias mar-
ginais entre o km 172 e o 176 da pista norte, e do km 170 ao 176 na 
pista sul. A ampliação deverá ser concluída até fevereiro de 2017. 
Já, na Rodovia Fausto Santomauro (SP-127) haverá implantação de 
uma passagem sob a rodovia no km 1,5, que deve ser entregue em 
2016. Fonte: Jornal Cidade de Rio Claro.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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ARTESP anuncia obras nas rodovias da 
região

Metade da classe C diz ter perdido poder 
de compra

Com infl ação mais alta, crédito restrito, juros maiores e pio-
ra do mercado de trabalho, o consumo da classe C, que 

sustentou a economia nos últi mos anos, perde o fôlego e tende 
a declinar ainda mais nos próximos meses. Dados da CNC (Con-
federação Nacional do Comércio) e do Data Popular, sinalizam a 
desaceleração das compras nessa fati a da população e apontam 
maior endividamento das classes mais baixas, além de perspecti va 
de preços maiores e de um orçamento mais apertado. Segundo o 
Banco Central, as concessões de todas as modalidades de crédito 
desaceleraram, mas as mais usadas pela classe C foram as mais 
afetadas. Fonte: Jornal Folha de São Paulo.

O mercado parece não cansar de comprar dólares e chegou a empurrar a moeda para acima dos R$ 2,43, em nova máxima desde fe-
vereiro. A disparada das cotações, que ganhou ainda mais força na tarde do dia 25, torna a chamar atenção do mercado, na medida 

em que impõe novamente ao real o tí tulo de divisa emergente com o pior desempenho frente ao dólar. Na semana, a moeda brasileira já 
perde quase 2%, elevando a queda no mês 7,7% e, no ano, a 2,5%. Fonte: Jornal Valor Econômico.

Dólar supera R$ 2,43 pela 1ª vez desde fevereiro 

Colorobbia Brasil é o mais novo Sócio Colaborador da Aspacer. A empresa está presente no país desde 1977, é um colorifí cio do Gru-
ppo Colorobbia, um dos principais grupos industrias italiano, protagonista mundial da cerâmica há quase um século. Produz e co-

mercializa materiais para a indústria cerâmica, com sua produção central localizada em Itati ba, e sede comercial e atendimento ao cliente 
em Rio Claro, no estado de São Paulo, em Conde, no estado da Paraíba e em Criciúma, no estado de Santa Catarina. Mais informações 
sobre o grupo: www.colorobbia.com.br

Novo Sócio Colaborador da Aspacer: Colorobbia Brasil

Reservatórios chegam a pior nível desde 
2005

Os reservatórios das usinas hidrelétricas devem fechar o 
mês de setembro no nível mais baixo desde que a série do 

ONS (Operador Nacional do Sistema) começou a ser publicada em 
2005. Neste momento, os reservatórios do Sudeste e Centro-Oes-
te, que abastecem 70% do país, estão em 27% e devem cair até 
novembro. Para especialistas, o resultado deixa o país em uma si-
tuação delicada. “Se o nível esti ver em 15% ou 18% como se ima-
gina [no mês de novembro], não há como admiti r nenhum ti po de 
manobra. Ou seja, não chovendo o sufi ciente a parti r daí, o gover-
no terá que lançar mão de uma medida de redução de consumo”, 
afi rmou Alexei Macorin Vivan, presidente da Associação Brasileira 
de Concessionárias de Energia. Fonte: Jornal Folha de São Paulo.

A ASPACER e o SINCER, com o apoio de suas empresas associa-
das e parceiros, promoverão o “2º Concurso de Desenho In-

fanti l” para servir como cartão de Natal e Ano Novo dessas enti da-
des no ano de 2014 com o tema “Natal e Ano Novo”. As inscrições 
serão efeti vadas automati camente com a entrega dos desenhos, 
no período entre 01 e 31 de outubro de 2014 no Departamento 
Pessoal ou Departamento de Recursos Humanos da empresa asso-
ciada. Poderão inscrever-se fi lhos e/ou enteados de funcionários 
das empresas associadas à ASPACER e ao SINCER e que tenham 
na data da entrega dos desenhos, entre 06 e 11 anos de idade. 
Mais informações: fernanda@aspacer.com.br ou pelo telefone (19) 
3545-1145.

2º Concurso de Desenho Infanti l ASPACER 
/ SINCER

A Aspacer está comercializando o evento Confraternização 2014, que acontecerá no dia 28 de novembro, a parti r das 20h30, na sede 
da enti dade. Mais informações e reservas de lugares: anapaula@aspacer.com.br ou através do telefone (19) 3545-1145.

Confraternização 2014: reserve seu lugar


