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ASPACER receberá candidatos de Rio Claro, segunda-feira (12)

A

té as eleições a ASPACER promoverá uma atividade inédita com os candidatos a prefeito dos municípios de Rio Claro,
Santa Gertrudes e Cordeirópolis. No próximo dia 12, Benjamin Ferreira Neto, presidente da ASPACER, assim como diretores, conselheiros e associados da entidade, receberão às 16h30, Mário Zaia (SD) e Gustavo Perissionotto, do PMDB, às 17h30,
em encontros separados, que apresentarão suas propostas. Mais informações com Carolina: (19) 3545-9600.

Candidatos a prefeito de Cordeirópolis
estarão na sede da ASPACER

Santa Gertrudes: candidatos a prefeito
participarão de encontro com setor

ia 13 de setembro o setor cerâmico tem um encontro
com os candidatos a prefeito de Cordeirópolis: Adinan
Ortolan, do PMDB, às 16h30, Wilson Diório, do PSDB, às 17h30
e Amarildo Zorzo, às 18h30. O objetivo é que os prefeituráveis
de forma individual apresentem suas propostas direcionadas
aos respectivos municípios, assim como também ações voltadas para o setor cerâmico de revestimento e mineração.

ando continuidade e ﬁnalizando o encontro com os
candidatos a prefeito da região, a ASPACER realizará
um bate-papo com candidatos a prefeito de Santa Gertrudes no próximo dia 14. As 16h30, a associação recebe Alex
Sandro Mendonça Pereira, do SD, às 17h30, Lázaro Noé da
Silva e às 18h30, Rogério Pascon. A atividade é voltada para
diretores, conselheiros e associados da entidade, que tenham interesse em ouvir as propostas dos candidatos.

ANFACER realizará seminário na sede
da ASPACER

Parabéns Grupo Ceral

D

A

ANFACER realizará dia 15 de setembro às 13h, seminário setorial orientado ao comércio internacional, com
objeitvo de mobilizar o setor para as questões do mercado
externo. Interessados entrar em contato com Aline Lunardon,
secretária da ANFACER até dia 12 por telefone (11) 31920600 ou e-mail: aline@anfacer.org.br

D

O

Grupo Ceral completa 22 anos no próximo dia 15 de
setembro. Sediado estrategicamente em Cordeirópolis, beneﬁcia-se da malha rodoviária existente para o escoamento de sua produção e do solo da região, rico em
argila, para a fabricação de pisos e revestimentos de alta
qualidade. A ASPACER e o SINCER desejam mais sucesso e
prosperidade à empresa.

Indústria dá sinais de reação, aponta Iedi

A

indústria começa a dar os primeiros sinais de reação. Um estudo elaborado pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) aponta que o pior da crise parece ter ﬁcado para trás para fatia signiﬁcativa do setor. O levantamento mostra que todos os setores continuam com retração na atividade, mas o que determina o cenário mais positivo é
a queda mais tênue. No trimestre encerrado em junho, por exemplo, a indústria de alta tecnologia, que inclui farmacêutica e
aeronáutica, caiu 5,9%. No início do ano, a retração chegava a quase 20%. A mesma lógica vale para o setor de média alta
tecnologia, que engloba veículos e máquinas e equipamentos. Em junho, a queda registrada foi de 7,9%. Fonte: Estado de S.Paulo.

Mercado melhora previsões para o PIB de 2016 e de 2017

O

mercado ﬁnanceiro está mais otimista com a economia brasileira. Dados do Boletim Focus, publicação semanal na qual
o Banco Central reúne as projeções de mais de 100 analistas, mostram que a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB)
melhorou tanto para 2016 quanto para 2017. A expectativa para o próximo ano, de acordo com essa pesquisa, foi revisada
para melhor pela segunda semana consecutiva – subiu de 1,20% para 1,23%. Também comparado ao que se esperava há um
mês (expansão de 1,10%), houve um avanço considerável. Fonte: Governo Federal

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

