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Parabéns Cerâmica Alfagrês

E

m funcionamento desde 1997, localizada no município de Ipeúna - SP, a Alfagrês iniciou seu trabalho com produto de
características diferenciadas no Polo cerâmico do estado de SP, o chamado semi-grês. Desde então, como todas as indústrias paulistas, a empresa vem se modernizando. Devido principalmente a forte concorrência, tanto interna quanto externa, os
investimentos são uma realidade em todos os departamentos, desde a seleção de matéria- prima até a mão-de-obra qualificada, investindo em profissionais cada vez mais especializados e comprometidos com a qualidade dos produtos e atendimento
da marca Alfagrês. A ASPACER e o SINCER parabenizam a empresa pelos 19 anos que serão completados no próximo dia 20
de janeiro.

Cerâmicas associadas à ASPACER são expositoras da 14ª edição da Expo Revestir

P

romovida pela Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres
(ANFACER), a 14ª Expo Revestir será de 1 a 4 de março, no Transamérica Expo Center, em São Paulo e deve atrair mais
de 60 mil profissionais entre arquitetos, designers de interiores, lojistas, construtores, revendedores, engenheiros e compradores
nacionais e internacionais. Cerâmicas associadas e sócio colaboradoras à ASPACER que serão expositoras do evento: Alfagrês,
Gruppo SRS, Atlas, TH Buschinelli, Carmelo Fior, Cerâmica Almeida, Cerâmica Villagres, Cristofoletti, Embramaco, Grupo Formigres, Grupo Cedasa, Grupo Fragnani, Grupo Rocha, Incopisos, Jatobá, Lanzi, NGK do Brasil, Porto Ferreira, Savane, Smalticeram,
Strufaldi Revestimentos Cerâmicos, Cerâmica Unigrês e Grupo Lef – Via Rosa. Mais informações: www.exporevestir.com.br.

Material de construção tem primeira
queda em 12 anos

Pagamento da Contribuição
Sindical segue até 31 de janeiro

s vendas no varejo de material de construção caíram
5,8% em 2015, com faturamento atingindo R$ 56,5 bilhões no ano, segundo a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco). Foi a primeira retração registrada pelo segmento nos últimos 12 anos.
Para 2016, a previsão é de alta de 6%, considerando a base
de comparação fraca em 2015. Segundo a entidade, em
dezembro houve uma retração de 7%. O levantamento ouviu 530 lojistas entre 23 e 29 de dezembro. A Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat),
que inclui demanda no varejo e construtoras, informou que
as vendas diminuíram 12,6% em 2015. Com isso, o setor recua
ao patamar registrado em 2007. Para 2016, a expectativa é
de uma retração de 4,5%, que deve ser “puxada” pela piora
nas vendas às construtoras. O resultado em 2015 ficou abaixo
das estimativas da entidade, que previa retração de 11%,
percentual que foi sendo revisado para baixo durante o ano
com a piora no cenário econômico e político. A Abramat iniciou o ano passado prevendo queda de 9%. Fonte: Jornal Valor

s empresas que fazem parte das diferentes categorias
econômicas representadas pelo SINCER têm até 31 de
janeiro para fazerem o recolhimento compulsório, sem multa,
da contribuição sindical de 2016. No site do SINCER é possível
ter acesso à tabela de contribuição sindical patronal de 2016
e de anos anteriores e emitir a guia. O não recolhimento no
prazo prevê multa de 10% do valor principal no primeiro mês
em atraso, com adicional de 2% nos meses subsequentes –
além de juros e mora de 1% ao mês. Além disso, a empresa
inadimplente não poderá obter junto às repartições públicas
alvará de localização e de funcionamento. Do total recolhido, 60% é destinado ao sindicato, 5% à Confederação, 15%
à Federação e 20% ao Ministério do Trabalho, cujo valor é
direcionado para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Acesse o site: www.aspacer.com.br
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Cooperativa fecha parceria com Consultório Odontológico

P

ensando na saúde bucal de seus cooperados, a CoopAspacer – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Empresas de Cerâmica firmou parceria com a Dra. Ana Carolina Murari. Alguns procedimentos oferecidos aos
associados: clínica geral, estética, clareamento, extrações e restaurações. Benefícios: financiamento do tratamento direto com
a Cooperativa e juros de 1,5% ao mês com 12 meses para pagar. Avaliação e orçamento grátis. Mais detalhes direto na Cooperativa: atendimento de terça a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 16h, ou através do telefone: (19) 3545-1145.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-1145 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

