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

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

Conti nuam as inscrições para a Rede 
Escolar SESI-SP

Seguem até o próximo dia 10, as inscrições para o ingresso 
de alunos na Rede Escolar SESI-SP. Interessados acessar o 

site: www.sesi.org.br. Para preenchimento da fi cha são necessá-
rios: RG do candidato a vaga, Carteira Profi ssional do Responsá-
vel legal com o CNPJ atualizado da insti tuição com que o mesmo 
mantém vínculo empregatí cio; CPF; Tutela ou guarda defi niti va ou 
provisória em vigência; Declaração de Escolaridade do candidato 
e Comprovante de Residência. Informações ou dúvidas: inscrições.
escolasesi@sesisp.org.br ou 0800-55-1000.

Em novembro de 1923, a família Almeida iniciou suas ati vi-
dades em Santa Gertrudes fabricando ti jolos e telhas para 

milhares de prédios em nosso país. Hoje, 91 anos depois, a Cerâ-
mica Almeida se destaca entre os maiores produtores de pisos e 
revesti mentos do Brasil. A Aspacer e o Sincer desejam mais anos 
prósperos à empresa.

Cerâmica Almeida completa 91 anos

A Aspacer e o Sincer promovem este ano, o“2º Concurso de Desenho Infanti l” com 82 inscritos, um aumento de 50% de parti cipação 
com relação ao ano passado, que foram 55 inscritos. O julgamento dos trabalhos por especialistas em arte e criação acontece hoje.  

O tema dos desenhos é “Natal e Ano Novo” e o concurso é voltado para fi lhos e/ou enteados de funcionários das empresas associadas às 
enti dades, entre 06 e 11 anos de idade, divididos em categorias. Através do concurso, serão escolhidos os cartões de festi vidades de fi nal 
de ano. A cerimônia de entrega da premiação e festa para as crianças e seus familiares acontecerá no próximo dia 13, à parti r das 19h.

Concurso de Desenho possui 82 inscritos e acontece na próxima semana

Aspacer assina convênio com a UNIMEP

No últi mo dia 6, a Aspacer, através da Coordenadora de Ma-
rketi ng Insti tucional da enti dade, Maria Fernanda Rodri-

gues dos Santos, esteve na Universidade Metodista de Piracicaba 
(UNIMEP) para a assinatura de um convênio com objeti vo de pro-
mover cursos de qualifi cação e treinamento aos profi ssionais das 
cerâmicas e cadeia produti va do setor. Parti ciparam da assinatura 
o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda e Design 
Gráfi co, Renato Elston; Belarmino César Costa, Diretor do curso 
de Comunicação, Carlos Zem – Coordenador Geral dos Cursos de 
Pós-Graduação e Lato Sensu, Marcos Serafi m, Professor e Gerente 
da Área de Inovação do CCB (Centro Cerâmico do Brasil) e o reitor 
da Universidade, Gustavo Alvim.

A BRASIF, ao longo de mais de 40 anos de história, preza pela excelência de seus produtos e serviços, com o objeti vo de sati sfazer 
os clientes em primeiro lugar. Em 1965 nasceu à primeira empresa BRASIF. Inicialmente no setor de produtos siderúrgicos, suas 

ati vidades se estendem aos mais variados segmentos. Contando sempre com a confi ança de seus clientes, força de seus colaboradores e 
parceiros e olhar voltado para o futuro, a BRASIF cresceu e se transformou em uma referência de qualidade e inovação, nos seus diversos 
setores de atuação. Mais informações: www.brasifmaquinas.com.br.

BRASIF é a nova sócio-colaboradora da Aspacer

A Indústria de Pisos Avaré atua no mercado há anos, com 
equipamentos de altí ssima tecnologia. Unindo: qualidade, 

variedade, sofi sti cação e beleza, a cerâmica está presente em pa-
íses como: Brasil, Colômbia, Argenti na, Uruguai, África, Bolívia, 
Caribe, entre outros. No próximo dia 12, a Pisos Avaré completará 
23 anos. A Aspacer e o Sincer parabenizam a empresa, desejando 
mais anos de sucesso.

Parabéns Indústria de Pisos Avaré 

As vendas do varejo de material de construção cresceram 2% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Na 
relação outubro de 2014 sobre setembro de 2014, o setor não apresentou crescimento. Os dados são do estudo mensal realizado 

pelo Insti tuto de Pesquisas da Universidade Anamaco com o apoio da Abrafati , Insti tuto Crisoti la Brasil, Insti tuto Aço Brasil, Anfacer, Afeal 
e Siamfesp. O levantamento ouviu 530 lojistas das cinco regiões do país entre os dias 28 e 30 de outubro e a margem de erro é de 4,3 
pontos percentuais. De acordo com o estudo, no acumulado do ano o setor apresenta crescimento de 1,5%. Já no acumulado dos últi mos 
12 meses, o desempenho está 2% superior ao mesmo período anterior. Fonte: Anamaco

Vendas de material de construção crescem 2% em outubro

O lucro da Comgás recuou 1,1% no terceiro trimestre em relação a um ano antes, para R$ 154,2 milhões. O resultado foi impactado 
principalmente pela queda de 2,3% na receita líquida, para R$ 1,64 bilhão. A crise hídrica em São Paulo respingou também nos 

resultados da distribuidora de gás. No relatório que acompanha o balanço, a diretoria afi rma que a queda de 2,2% no consumo residencial 
foi infl uenciado pela seca, que reduziu a demanda por gás para aquecimento de água. No setor industrial, o mais representati vo para a 
companhia, houve redução de 6,2% no consumo, refl eti ndo a desaceleração da economia. Fonte: Valor Econômico.

Comgás tem lucro menor


