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Parabéns às Secretárias do setor cerâmico

O

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

Dia da Secretária é comemorado anualmente em 30 de setembro. A data foi criada para homenagear as proﬁssionais da área,
realçando a importância do seu trabalho para o bom funcionamento das empresas. A Aspacer e o Sincer parabenizam todas as
secretárias do setor cerâmico, que com muita dedicação e responsabilidade desenvolvem diariamente seu trabalho.

CNI: Índice de expectativa do consumidor sobe 1,3% em setembro

O

Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) cresceu 1,3% entre agosto e setembro, atingindo 109,7 pontos neste mês
ante 108,3 pontos no mês anterior, informou a Confederação Nacional da Indústria (CNI). A alta indica uma queda na preocupação
do consumidor. Em comparação com setembro de 2013, o INEC caiu 0,4%. De acordo com a entidade patronal, “o resultado de setembro
parece conﬁrmar a tendência de recuperação do indicador”. A CNI apontou que esse é o segundo maior resultado do indicador no ano,
perdendo apenas para janeiro. O indicador é calculado a partir de seis componentes de expectativa: inﬂação, emprego, situação ﬁnanceira, endividamento, renda pessoal e compra de produtos de alto valor.

Eleições 2014

N

o próximo dia 05, acontecerá o 1º turno das eleições 2014,
das 08h às 17h, hora local. O segundo turno está programado para acontecer dia 26 deste mês. O pleito vai eleger presidente
e vice-presidente da República, deputados federais, senadores,
governadores e vice-governadores, deputados estaduais; governador, vice-governador e deputados do Distrito Federal. Mais informações: www.justicaeleitoral.jus.br.

Análise de universidade atesta qualidade
da água em Cordeirópolis

E

studo feito pela Universidade Estadual Paulista (Unesp),
mostra que a água captada em Cordeirópolis durante o
racionamento é potável e de boa qualidade. A pesquisa foi feita
por meio de um trabalho voluntário realizado pelo Laboratório
de Hidrogeologia e Hidrogeoquímica nesse mês de setembro. O
laboratório da Unesp é também credenciado pela Anvisa. Fonte:
Assessoria de Imprensa de Cordeirópolis.

Villagres comemora 20 anos

E

m busca de um constante aperfeiçoamento e novidades, a
cerâmica Villagres investe em novas opções de fabricação,
como o uso de massa clara atomizada e as modernas impressões
HD, que prometem ainda mais qualidade e design no produto oferecido. A empresa comemora no próximo dia 6, 20 anos, considerada uma das melhores do setor no Brasil e exporta, mensalmente,
um total de 50 mil m² para países como Estados Unidos, Austrália,
México e países do Mercosul e América Central. A Aspacer e o Sincer desejam mais anos de sucesso.

SERGAS estará representada na sede da
Aspacer

N

o próximo dia 08, a SERGAS (Sergipe Gás S/A), através do
presidente Mauricio Araújo Ramos, do assessor Ricardo
Nunes, junto ao prefeito de Socorro – SE, Fábio Henrique Santana
de Carvalho, estará na sede da Aspacer para uma reunião com o
presidente da entidade, Heitor Almeida e com os diretores da associação. O objetivo do encontro é discutir o assunto gás natural e
novas oportunidades para o setor cerâmico na região Nordeste do
país. A SERGAS é uma Companhia de direito privado, sociedade de
economia mista, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura
e possui atribuições de adquirir, armazenar, transportar, distribuir,
comercializar e prestar serviços correlatos na área de energias renováveis e gás.

Começaram as inscrições para o 2º Concurso de Desenho Infantil ASPACER / SINCER

D

esde o dia 1º de outubro, a Aspacer e o Sincer estão com inscrições abertas para o “2º Concurso de Desenho Infantil”. Poderão
inscrever-se ﬁlhos e/ou enteados de funcionários das empresas associadas às entidades, entre 06 e 11 anos de idade. Através do
concurso, serão escolhidos os cartões de festividades de ﬁnal de ano. O tema do Concurso é “Natal e Ano Novo”. As inscrições seguem até
o 31 de outubro e serão efetivadas automaticamente com a entrega dos desenhos no Departamento Pessoal ou Departamento de Recursos Humanos da empresa associada. Mais informações: fernanda@aspacer.com.br ou pelo telefone (19) 3545-1145.

Confraternização 2014 será dia 28 de novembro. Reserve esta data!

A

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

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

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

