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Confraternização 2015

N

ovembro está chegando e com ele a nossa Festa de Confraternização. Será na última sexta-feira do mês, dia 27, às 20h30, na sede
da ASPACER e do SINCER. Reservas e informações com a Ana Paula, Gerente Comercial, pelo telefone (19) 3545-1145 e/ou pelo
e-mail: anapaula@aspacer.com.br.

Ceral comemora 21 anos

A

Cerâmica Ramos completa 21 anos no mês de setembro e
tem motivos de sobra para comemorar. O grupo encontra-se em plena expansão: partiu em março deste ano a segunda
linha voltada exclusivamente para produção de pequenos formatos para fachadas e piscinas, oferecendo ao mercado produtos
exclusivos com decorações em alta definição. O grupo prepara-se
também para inaugurar, no final do ano, sua quarta linha de pisos
e revestimentos, o que elevará sua produção mensal a 3.500.000
m². Estas ampliações possibilitam a Ceral lançar novos produtos e
formatos no mercado e ganhar cada vez mais notoriedade no segmento da construção civil. A ASPACER e o SINCER parabenizam a
empresa pelos 21 anos que serão completados no próximo dia 15.

Grupo Cristofoletti – 39 anos de fundação

N

esse mês, o Grupo Cristofoletti, comemora 39 anos de dedicação, transparência e comprometimento com seus colaboradores, clientes e fornecedores. O compromisso com o meio
ambiente, qualidade e design de seus produtos, mantêm a busca constante por novas tecnologias. Está sempre preparado para
novos desafios, mantendo o compromisso na valorização de seus
produtos: Cristofoletti, Cristalle, Realce e Realce Porcelanato. A
ASPACER e o SINCER parabenizam a empresa pelos 39 anos que
serão completados no dia 16.

Retirada do desconto do gás natural leva Petrobras à CME da Câmara

C

onfirmada para o dia 17 de setembro, às 10h, na Câmara dos Deputados, em Brasília, Audiência Pública promovida pela Comissão
de Minas e Energia (CME), para obter esclarecimentos e discutir acerca da retirada dos descontos praticados para o preço do gás
natural nacional e os impactos de tal medida sobre a competitividade da indústria no Brasil, em atendimento ao Requerimento 47/2015
de autoria do Deputado Federal Antonio Carlos Mendes Thame. Convidados para o evento: Rodrigo Carvalho Nogueira Vilanova, Gerente-Executivo de Gás e Energia da Petrobras; Lucien Belmonte, representante do Fórum das Associações Empresariais Pró-Desenvolvimento
do Mercado de Gás Natural; Augusto Salomon, Presidente da ABEGÁS; Claudemir Bragagnolo, Presidente da SULGÁS; e representantes
da ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria Química) e da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Agência vê mais risco de calote e tira nota de bom pagador do Brasil

A

agência de avaliação de risco Standard & Poor’s (S&P) cortou, na quarta-feira (9), a nota do Brasil de “BBB-” para “BB+”. Com isso, o
país perdeu o chamado “grau de investimento”, ou seja, deixou de ser considerado um bom pagador, um lugar recomendável para
os investidores aplicarem seu dinheiro. Além de retirar do Brasil o grau de investimento, a S&P sinalizou que a situação pode piorar ainda
mais, ao manter a perspectiva negativa para a nota brasileira. A decisão da S&P deve elevar os custos de financiamento para o governo
e para as empresas locais. Também pode reduzir o fluxo de entrada de dólares no país, deixando a moeda ainda mais cara. O dólar já
acumula alta de mais de 40% ante o real neste ano. Fonte: UOL Economia.

Economistas esperam queda maior do PIB e inflação de 9,29% em 2015

D

e acordo com a pesquisa Focus, realizada semanalmente pelo Banco Central, economistas consultados ampliaram a expectativa da
queda do PIB para 2,44% em 2015. Na semana passada, esperava-se queda de 2,26%. A previsão para 2016 é de que o PIB encolha
0,50%. Na semana anterior, esperava-se redução de 0,40%. A inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deve terminar o ano em 9,29%, segundo as novas previsões. Há uma semana, esperava-se que fechasse em 9,28%. Para o ano que
vem, a expectativa foi ampliada para 5,58% ante 5,51% na semana anterior.
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