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Abvidro é a sucessora da ASPACER na coordenadoria do Fórum do Gás

E

m reunião realizada na quarta-feira, 23, em Brasília, Lucien Belmonte, superintendente da Abvidro – Associação Técnica
Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro foi eleito o novo coordenador do Fórum do Gás Natural. Luís Fernando Quilici,
Diretor de Relações Institucionais e Governamentais da ASPACER estava na coordenadoria da entidade desde março de 2015.
O Fórum do Gás é um grupo constituído por 14 entidades empresariais de âmbito nacional e que representam segmentos da
cadeia produtiva da indústria do gás natural no Brasil. Nesse momento o Fórum do Gás trabalha para apresentar ao Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Ministério de Minas e Energia e Ministério da Fazenda, uma proposta
de utilização do gás natural como instrumento de competitividade para o país.

Mérito Cerâmico 2016 – garanta seu
lugar nesse importante evento do setor

N

o dia 6 de maio, ceramistas, empresários do setor cerâmico, cadeia produtiva e autoridades têm um encontro
marcado na sede da ASPACER e do SINCER, para mais uma
edição do evento Mérito Cerâmico. Na oportunidade, proﬁssionais do setor serão premiados e receberão um troféu por
seu desempenho na função que atuam nas empresas. Informações para adesão de mesas e convites, com Ana Paula,
gerente comercial. Telefone: (19) 3545-1145. E-mail: anapaula@aspacer.com.br

Reserve seu espaço para o Forn&Cer
2017 com preços diferenciados

A

ASPACER já deu início a comercialização da 9ª edição
do Forn&Cer , Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâmicas, que será realizado de 20 a 22 de junho de
2017, em Santa Gertrudes. O objetivo é que as empresas participantes se antecipem e reservem um lugar privilegiado no
evento, que reúne empresas nacionais e internacionais fornecedoras de máquinas, equipamentos e serviços para o setor cerâmico de revestimento e para aquelas empresas que
fecharem contrato antecipado, serão praticados preços diferenciados. Mais informações sobre o evento e reserva de
espaços, com a gerente comercial Ana Paula, através do telefone: (19) 3545-1145 ou email: anapaula@aspacer.com.br.

Prejuízo da Petrobras foi o 2º maior da história de empresas de capital aberto

O

prejuízo da Petrobras em 2015 foi de R$ 34,8 bilhões, o segundo maior da história das empresas de capital aberto brasileiras. Apesar disso, a Vale lidera o ranking de perdas, tendo registrado prejuízo de R$ 44,2 bilhões em 2015. Os dados
constam em levantamento da consultoria Economática. Em 2014, a Petrobras já havia registrado prejuízo recorde, de R$ 21,587
bilhões, mas no ano passado a companhia conseguiu piorar ainda mais o resultado. Esta é apenas a segunda vez desde o
início do século que a estatal reporta prejuízo anual. Parte do saldo negativo foi explicado pelos ajustes nos ativos imobilizados,
processo conhecido como impairment, no total de R$ 49 bilhões. No ranking dos 20 maiores prejuízos, aparecem em seguida os
resultados do Banco Nacional em 1995 (- R$ 26,4 bilhões) e do Banco do Brasil em 1996 (- R$ 24,8 bilhões). Fonte: Estado de S.Paulo.

Pessimismo diminui no setor de construção, aponta CNI

E

m março, o índice de expectativas para o nível de atividade da construção civil registrou 40,6 pontos. Em fevereiro, foi
de 39,8 pontos. As expectativas melhoraram ligeiramente, mas o setor ainda mantém o pessimismo, segundo a pesquisa
Sondagem da Indústria da Construção, divulgada no último dia 21, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice
de perspectivas para compra de insumos e matérias-primas subiu de 38,1 pontos em fevereiro para 39,3 pontos neste mês. O indicador de expectativas para o número de empregados foi de 38,5 pontos para 39,2 pontos no período. O único índice que se
manteve estável foi o de expectativas de novos empreendimentos e serviços, em 38,1 pontos. De acordo com a metodologia
da pesquisa, o índice varia de 0 a 100 pontos, sendo que valores abaixo de 50 pontos sinalizam pessimismo. A pesquisa aponta
que a indústria da construção civil apresentou queda na atividade e no nível de emprego em fevereiro. Enquanto isso, o índice
de evolução do nível de atividade passou de 33,6 pontos em janeiro para 35,2 pontos em fevereiro, o indicador de número de
empregados variou de 33,8 pontos para 35,5 pontos no mesmo período. Fonte: Valor Econômico.

Feriado de Paixão de Cristo

D

evido ao feriado de Paixão de Cristo, a ASPACER e o SINCER informam que não haverá expediente nas entidades amanhã, 25, retornando os trabalhos normalmente no dia 28 (segunda-feira), a partir das 08h.
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Tel.: (19) 3545-1145 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

