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Sindicatos aprovam 8% de reajuste salarial para categoria

O

s sindicatos SITICECOM representado pelo Presidente, Ademar Rangel da Silva e o SINCER representado pelo Presidente, Heitor
Ribeiro de Almeida Neto, envolvendo a categoria de empregados e empregadores da categoria “cerâmicas de revestimentos e
mobiliário”, se reuniram na sede do SINCER e acordaram sobre o índice de reajuste anual que servirá de base para o aumento salarial dos
empregados e convencionar outras cláusulas sociais. O valor aprovado foi de 8%. A Convenção é válida pelo prazo de um ano a partir de
1º de novembro de 2014, data base, com todos os efeitos de instrumento legal aceita pelos Tribunais do Trabalho.

Terranobre - Grupo F&A é a mais nova sócio-colaboradora da Aspacer

A

Terra Nobre Produtos Cerâmicos – Grupo F&A, possui vários anos no mercado com produtos de alta qualidade em Engobes e Granilhas. Este ano, a empresa promoveu a ampliação do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de novas matérias-primas e produtos, com investimento para aumentar sua capacidade produtiva de 2.000 para 4.000 ton./mês. O resultado da parceria da equipe de colaboradores está na satisfação de seus clientes. A empresa é a mais nova sócio-colaboradora da Aspacer. E-mail: terranobre1@gmail.com

Escola SENAI/Rio Claro oferece mão de
obra qualiﬁcada

A

Escola SENAI “Manoel José Ferreira” de Rio Claro, através do
Núcleo de Tecnologia Cerâmica qualiﬁca proﬁssionais para o
setor cerâmico. “Sabemos que a demanda por técnicos é grande
e nós temos muitos alunos prontos para oferecer ao mercado de
trabalho e hoje, a realidade é que o setor acaba contratando em
outros locais. O proﬁssional que o setor precisa está no SENAI –
Rio Claro”, destaca Paulo Sérgio Gonçalves, coordenador técnico
do curso de cerâmica da entidade. Informações: paulosergio@
sp.senai.br ou telefone: (19) 3522-4050.

Aspacer agradece às empresas que
apoiaram o 2º Concurso de Desenho
Infantil Aspacer/Sincer

U

ma grande festa foi realizada ontem, dia13, na sede da Aspacer e do Sincer para a entrega da premiação aos participantes. As empresas que apoiaram o evento, participando com desenhos, foram: Alfagrês, Almeida, Cecaﬁ, Cristofoletti, Formigres,
Nardini, Ceral, Villagres, Delta, Embramaco, Incefra, Incopisos, Karina Pisos, Lef, Majopar, Grupo Rocha, TH Buschinelli, Unigres, Viva
Pisos e Revestimentos, Indústria de Urnas Bignotto e Esmaltec.

Ganhadores do 2º Concurso de Desenho
Infantil Aspacer/Sincer:

Crise do setor elétrico contabiliza prejuízo
maior que o racionamento de 2001

s ganhadores do “2º Concurso de Desenho Infantil Aspacer/
Sincer, tema Natal e Ano Novo” que contou com 84 inscritos, são: categoria de 06 a 07 anos: 1º lugar - Kaiky Brito da Silva,
2º lugar - Pedro Guilherme Romero Reis, 3º lugar – Giovana Milani
Candido, 4º lugar – Breno Franco Neves e 5º lugar– Ana Beatriz
Dantas Pinhatti. Categoria de 08 a 09 anos: 1º lugar - Guilherme
Marcolino Coelho, 2º lugar – Amanda de Andrade, 3º lugar – Estevão da Silva Tavares, 4º lugar – Lana de Moraes Dias e 5º lugar
- Ana Clara Meyer. Categoria de 10 a 11 anos: 1º lugar – Leonardo
de Oliveira da Silva, 2º lugar – Felipe Gabriel Custódio Leal, 3º lugar – Bruno Bazotti Marques de Brito, 4º lugar – João Pedro da Silva Meyer e 5º – Amanda Rodrigues da Silva. Os primeiros lugares
de cada categoria terão seus desenhos impressos nos cartões de
Natal e Ano Novo da Aspacer e do Sincer.

pesar de não ter havido corte físico, a crise do setor elétrico
brasileiro já contabiliza um prejuízo duas vezes maior que
o ocasionado pelo racionamento de 2001. Segundo o Tribunal de
Contas da União (TCU), o racionamento custou RS$ 35 bilhões,
enquanto cálculos estimam que desde a publicação da Medida
Provisória (MP) 579 em 2012 já foi perdido o montante de R$ 105
bilhões, isso sem contar os R$ 10 bilhões reivindicados pela transmissão. A análise foi feita pelo vice-presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel), Paulo Cezar
Tavares, durante encontro promovido pela Associação Brasileira
das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (ABESCO).

O

A

Fonte: Abesco

Show de Emmerson Nogueira – faltam apenas 14 dias

O

interprete e multi-instrumentista Emmerson Nogueira será a atração principal da Confraternização da Aspacer e do Sincer, que será
realizada dia 28 de novembro, a partir das 20h30. Ainda dá tempo de participar! Mais informações: anapaula@aspacer.com.br ou
através do telefone (19) 3545-1145.

Governo paulista vai propor R$ 6 bi para ampliar rede

O

secretário de Energia de São Paulo, Marco Antônio Mroz, disse que o governo estadual vai propor que as três distribuidoras paulistas de gás natural - Comgás, Gas Natural Fenosa e Gas Brasiliano - invistam cerca de R$ 6 bilhões na expansão da rede ao longo
dos próximos cinco anos. A diretriz do novo ciclo quinquenal de investimentos das concessionárias, segundo Mroz, é criar demanda para
o gás do pré-sal, estimular a entrada de novos fornecedores no mercado e, com isso, reduzir a dependência do gás da Petrobras. Com a
expansão sugerida, o governo paulista espera criar demanda para viabilizar a construção de um novo gasoduto, inicialmente batizado de
Rota 4, que prevê escoar a produção do pré-sal da Bacia de Santos para a costa paulista. Fonte: Valor Econômico.
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