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Forn&Cer – garanta seu espaço!

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. Empresas que já confirmaram participação: Enaplic,
WM Comercial, SRS, Cardall, Mapel, MCM Fornos e Gruppo Minerali. 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.

Processo de impeachment é aberto, e
Dilma é afastada por até 180 dias

Produção da indústria cresce em 10
dos 14 locais pesquisados em março

plenário do Senado Federal aprovou às 6h34 da última quinta-feira, 12, a abertura de processo de impeachment contra Dilma Rousseff (PT). Foram 55 votos a favor
e 22 contra. Com a decisão, a presidente fica afastada do
mandato por até 180 dias, até o julgamento final pelo Senado. Com o afastamento de Dilma, o vice Michel Temer
(PMDB) assume como presidente em exercício. Segundo
Renan Calheiros – presidente do Senado, a presidente vai
manter, no período em que estiver afastada, o direito à residência oficial do Palácio da Alvorada, segurança pessoal,
assistência saúde, remuneração, transporte aéreo e terrestre
e equipe a serviço do gabinete pessoal da Presidência. Agora, o Senado passará a colher provas, realizar perícias, ouvir
testemunhas de acusação e defesa para instruir o processo e embasar a decisão final. O julgamento será presidido
pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo
Lewandowski, que também comandará a Comissão Processante do Senado. O impedimento definitivo da presidente
depende do voto favorável de dois terços dos 81 senadores
(54), em julgamento que ainda não tem data para ocorrer.

ez dos 14 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) registraram alta na
produção industrial em março, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As maiores altas partiram das indústrias do Amazonas, cuja produção avançou
22,2%, e Bahia, onde o crescimento foi de 8,1%. Também tiveram expansão as produções da região Nordeste (4,1%),
Santa Catarina (3,8%), Paraná (2,8%), Ceará (2,6%), Rio de
Janeiro (2,2%) e São Paulo (1,5%). Ficaram abaixo da média
nacional, de alta de 1,4%, Minas Gerais (0,9%) e Pernambuco (0,4%). Na contramão, recuaram as produções de Goiás
(-4,3%), Pará (-3,2%), Espírito Santo (-1,7%) e Rio Grande do
Sul (-1,3%). Já em relação a março de 2015, a maioria dos locais mostrou queda nas produções, com destaque para Pernambuco (-24,4%) e Espírito Santo (-22,2%). Goiás (-14,3%),
São Paulo (-12,5%) também apontaram resultados negativos mais acentuados do que a média nacional (-11,4%). Na
contramão, mostraram altas as indústrias do Pará (7,3%) e de
Mato Grosso (4%). Fonte: IBGE
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Venda de imóveis novos registra alta no primeiro trimestre de 2016

D

e acordo com a Pesquisa do Mercado Imobiliário, realizada pelo Departamento de Economia e Estatística do Secovi-SP,
em março foram vendidas 1.070 unidades residenciais novas na cidade de São Paulo. O volume é 16% inferior ao total
vendido em março de 2015 (1.267 unidades) e 28% superior em relação a fevereiro (836 unidades). Com base nesses números,
o primeiro trimestre do ano registrou a comercialização de 2.856 unidades residenciais na cidade de São Paulo. Apesar de ser
4,4% superior ao volume de vendas de igual período de 2015, o resultado ficou abaixo da média de 5,5 mil unidades escoadas
entre 2004 e 2015. Fonte: Secovi - SP

Convênios médicos corporativos devem ter reajuste

A

s seguradoras e operadoras de plano de saúde estão negociando reajustes entre 18% e 20% para os convênios médicos
corporativos, neste ano, segundo a AON, consultoria que administra a carteira de cerca de 420 empresas que juntas têm
mais de 1 milhão de funcionários. O reajuste deste ano ficou acimados 16,25% proposto pelas seguradoras e operadoras em
2015. Fonte: Valor Econômico.
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