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3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design: entrega dos trabalhos começa dia
20

A

entrega de painéis da 3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design começa dia 20, próxima segunda-feira. Esse ano houve
recorde no número de inscritos: quarenta e sete empresas: 09 da categoria fornecedores, 10 da categoria pastilhas e peças especiais, 12 porcelanato e 16 da categoria via seca. A ASPACER receberá os trabalhos até o dia 31 de julho. Empresas do sudeste, nordeste,
norte e sul, estão participando. A maior premiação é a viagem para o Salão do Móvel de Milão. Mais informações: www.aspacer.com.br/
premioaspacer.

System/Tosilab e Esmaltec confirmam
patrocínio para o 3º Prêmio Nacional
ASPACER de Design

4º Fórum Nacional de Design para
Revestimentos Cerâmicos reunirá
especialistas em decoração e design

Tosilab, empresa italiana que representa o Grupo System,
se destaca no setor cerâmico como sinônimo de tecnologia de ponta, design exclusivo e novas tendências em máquinas
de decoração digital. Juntas, as empresas anunciaram patrocínio
para o 3º Prêmio Nacional ASPACER de Design Outra parceira da
entidade, que está apostando no evento é a Esmaltec, empresa
sediada em Rio Claro, especializada em Insumos Cerâmicos. O
evento acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto, na sede da ASPACER, voltado ao aperfeiçoamento dos profissionais das áreas de
criação, designers e desenvolvedores de produtos das empresas
do setor cerâmico.

ias 10 e 11 de agosto, simultaneamente à 3ª edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design, acontecerá o 4º Fórum
de Design para Revestimentos Cerâmicos. Palestrantes confirmados: Maria Beatriz Ardinghi – Arquiteta e Designer, Fábio Galeazzo
– Designer de Interiores e Consultor em Tendências, Celaine Refosco – Artista Plástica e Designer, Alexandre Keese – Especialista
em Adobe Photoshop da América Latina e o arquiteto Alexandre
Brunato. O evento é gratuito. Mais informações com Maria Fernanda: fernanda@aspacer.com.br.
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CNI: 60% das indústrias cortaram empregos

E

m meio à crise econômica e queda da demanda, 60% das indústrias extrativas e de transformação reduziram a mão de obra e o
número de empregados nos últimos seis meses, informou Confederação Nacional da Indústria (CNI). As demissões continuarão nos
próximos seis meses. Entre as medidas adotadas pelas empresas para enfrentar as dificuldades financeiras e a queda de produção, principais justificativas adotadas pelas empresas para as demissões, estão a redução de turnos, promoção do uso do banco de horas e não
renovação dos contratos por prazo determinado e férias coletivas não programadas. Segundo a pesquisa, 36% das empresas entrevistadas
afirmaram que pretendem reduzir o número de empregados, em grande parte através dos planos de demissão voluntária. As empresas de
médio porte foram as que mais reduziram o número de empregados, com 54%. Já as de grande porte, foram as menos atingidas, 48%. Nas
pequenas, o percentual foi de 49%. A Sondagem Especial Emprego na Indústria foi feita entre os dias 1º e 15 de abril, com 928 pequenas
empresas, 835 médias e 544 grande empresas. Fonte: Estado de S.Paulo.

Medida que reduz jornada de trabalho e salários é publicada

O

Governo Federal publicou no Diário Oficial da União a medida provisória 680, que reduz a jornada de trabalho de funcionários
de empresas com dificuldades financeiras temporárias. O Programa de Proteção ao Emprego (PPE) propõe diminuir em até 30%
as horas de trabalho, com redução proporcional do salário pago pelo empregador. No novo programa, a diferença do salário será parcialmente compensada pelo governo, que vai pagar ao trabalhador 50% da perda, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) – fundo que já está deficitário. Essa compensação está limitada a R$ 900,84, correspondente a 65% do valor do maior benefício do
seguro-desemprego, hoje em R$ 1.385,91. As empresas terão até o final do ano para aderir ao programa. Segundo o governo, o objetivo
é manter os empregos e preservar o saldo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) do trabalhador, preservando todos os benefícios trabalhistas, inclusive o seguro-desemprego. Fonte: G1

Petrobras estuda vender participação em gestora de malha de gasodutos

A

Folha de S.Paulo destaca que a Petrobras estuda privatizar parte da Transportadora Associada de Gás (TAG), subsidiária da estatal
que controla a malha de gasodutos no País. Segundo o jornal, possíveis investidores têm sido procurados para avaliar a aquisição
de pelo menos 49% a até 80% do capital da TAG – no último caso, o sócio privado deteria o controle da companhia. O valor de mercado
da empresa varia entre US$ 3,8 bilhões e US$ 5,2 bilhões, de acordo com a reportagem.

Energia no mercado livre

O

forte aumento das tarifas de energia das distribuidoras neste ano, fruto do realismo tarifário, fez ressurgir o movimento de migração dos consumidores industriais e comerciais para o mercado livre. O custo da energia no mercado livre atualmente está entre
12% e 22% menor que no ambiente cativo. Fonte: Jornal Valor Econômico.
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