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

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

BOLETIM
INFORMATIVO

A Confraternização 2015, evento que reúne os maiores empresários do setor cerâmico e da cadeia produtiva, além de autoridades 
e profissionais do segmento, este ano, será realizada dia 27 de novembro, na sede da ASPACER e do SINCER. O evento mais uma 

vez, deve ficar na história do setor. Adesões a mesas e convites com Ana Paula, gerente comercial: (19) 3545-1145 e-mail: anapaula@
aspacer.com.br.

Garanta sua mesa para o evento Confraternização 2015

O consumo de máquinas e equipamentos no Brasil voltou a cair em julho e a expectativa do setor é que o indicador que representa 
um dos termômetros da atividade industrial do país termine o ano em baixa de até 15%, segundo a entidade que representa os 

fabricantes, Abimaq (Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos). O consenso aparente recuou 3,4% em julho ante um ano antes, 
para R$ 11 bilhões, acumulando queda de 4,6% em julho. Fonte: Jornal Estado de S.Paulo.

Venda de equipamentos volta a cair em julho

A ASPACER pensando em ampliar os benefícios aos seus as-
sociados está implantando um novo projeto que é a Coo-

perativa de Crédito Mútuo dos Funcionários das Empresas de 
Cerâmicas - CoopASPACER, para os funcionários das empresas 
apoiadoras. Sua sede inicialmente será na própria ASPACER, em 
sala privativa para melhor atender os cooperados (associados) e 
para preservar o sigilo das informações. Dependendo da deman-
da dos associados e dos recursos da capitalização, a associação es-
tudará a opção de abrir ponto de atendimento em cada Cerâmica 
apoiadora. Para se associar e usufruir dos benefícios da Coopera-
tiva de Crédito o funcionário da empresa apoiadora deverá entrar 
em contato com a CoopASPACER para fazer seu cadastro prévio, 
sendo necessárias cópias atualizadas do RG, CPF, comprovante de 
endereço e holerite. Mais informações com a Sra. Luana: coope-
rativa@aspacer.com.br

CoopASPACER já está funcionando

ANP aprova inscrição de mais 22 empresas para a 13ª rodada de licitações

A ANP aprovou no último dia 24, mais 22 inscrições de empresas para a 13ª Rodada de Licitações. O total de inscritas até o momento 
é de 34 empresas, considerando-se as 12 aprovadas na semana passada. No dia 28, data da próxima reunião da Comissão Especial 

de Licitação da 13a. Rodada, serão analisadas outras solicitações de inscrição. Ao todo, serão analisados pedidos das 39 empresas que 
pagaram a taxa de participação. As 34 inscritas cumpriram todos os requisitos previstos na seção 4 do edital e estão aptas a participar da 
licitação. Nesta rodada, diferente das anteriores, o processo de qualificação só será feito para as empresas vencedoras. A relação das 22 
empresas com inscrição aprovada ontem (24/8) foi publicada na edição de hoje (25/8) do Diário Oficial da União (DOU). A lista completa 
das inscritas está disponível no endereço: http://www.brasil-rounds.gov.br/round_13/portugues_R13/inscricaon.asp. Fonte: ANP

No segundo trimestre de 2015, a crise da indústria brasileira 
ficou mais aguda no seu principal centro. De acordo com 

números do IBGE, a produção industrial no estado de São Paulo, 
que havia recuado 5,7% nos três primeiros meses deste ano, en-
colheu 11,5% no acumulado abril-junho último – taxas calculadas 
com relação a iguais períodos de 2014. No semestre, a atividade 
produtiva paulista caiu 8,7%. Por ser o maior e mais diversificado 
parque industrial do País, a evolução da produção industrial em 
São Paulo dá não somente a dimensão da grave crise pela qual a 
indústria nacional vem passando, mas também aponta para um 
final de ano que poderá ser um dos piores da história recente. A 
crise da indústria brasileira já é a mais longa desde pelo menos 
2003, ano de início da série de dados do IBGE.

Indústria no Primeiro Semestre de 2015: 
Grande Queda em São Paulo e o Pior 
Resultado no Emprego


