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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

Nesta sexta feira, dia 16, o Secretário Nacional do Ministério dos Transportes – Luciano Castro esteve em Santa Gertrudes 
onde participou de uma reunião com a presidência e diretoria da ASPACER para tratar de recursos e aplicações do CIDE 

- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, principalmente da possibilidade da aplicação desse recurso na pavi-
mentação de alguns trechos como, estrada que segue do Distrito de Assistência, em Rio Claro, até a divisa de Santa Gertrudes 
- (1km), Rodovia 127, que se inicia na rotatória do Clube de Campo a término na Fazenda do Coxo - (3,7 km), estradas que se 
iniciam nos limites de Rio Claro com Santa Gertrudes até a entrada da Fazenda Itaúna - (8,2 km) e a Vicinal que une a Rodovia 
SP-316, próximo ao km 168 + 200 metros, até o início do campo argileiro da Fazenda Goiapá  - (3,8 km), ações que fazem parte 
da iniciativa do setor em diminuir o índice de material particulado (poeira) no ar do município e cidades da região.

Secretário Nacional dos Transportes visita sede da ASPACER

A Cerâmica Cristofoletti localizada no Distrito de Batovi completou 40 anos de história no setor cerâmico de revestimen-
to, no dia 16 de setembro. Se modernizando ao longo dos anos e ampliando e diversifi cando sua produção, hoje a 

empresa se destaca no maior Polo Cerâmico das Américas com um parque fabril com equipamentos de última geração. A 
ASPACER e o SINCER desejam mais sucesso e prosperidade à empresa.

Parabéns Cerâmica Cristofoletti 

Dia 19 de setembro o setor cerâmico tem um encon-
tro com os candidatos a prefeito de Cordeirópolis: 

Dr. Chistian Bianco de Carvalho, do DEM, às 16h30 e Carlos 
Cézar Tamiazo (Féio), do PPS, às 17h30. O objetivo é que os 
prefeituráveis de forma individual apresentem suas propostas 
direcionadas ao município, assim como também ações vol-
tadas para o setor cerâmico de revestimento e mineração.

Candidatos a prefeito de Cordeirópolis 
estarão na sede da ASPACER

25 e 26 de Outubro de 2016
Santa Gertrudes / SP

Para encerrar o encontro com os candidatos a prefeito 
das cidades da região, no dia 20 de setembro, Benja-

min Ferreira Neto, presidente da ASPACER, assim como dire-
tores, conselheiros e associados da entidade, receberão às 
16h30, Airton Moreira, do PSOL e às 17h30, João Teixeira Ju-
nior (Juninho da Padaria), do DEM, em encontros separados, 
para que apresentem suas propostas ao setor. Mais informa-
ções com Carolina: (19) 3545-9600.

Último dia bate papo: ASPACER 
receberá candidatos de Rio Claro

Nos meses de maio a agosto de 2016, o varejo de material de construção teve um desempenho 8% superior ao registrado 
no mesmo período de 2015, segundo pesquisa mensal da Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material 

de Construcão). Realizado pelo Instituto de Pesquisas da Anamaco, com o apoio da Abrafati, Instituto Crisotila Brasil, Anfacer e 
Siamfesp, o estudo ouviu 530 lojistas de todas as regiões do país entre os dias 24 a 30 de agosto. A margem de erro é de 4,3%. 
De acordo com a pesquisa, em agosto o setor teve retração de 9%, índice que foi 2% superior ao registrado no mesmo mês do 
ano passado. No acumulado do ano, o setor apresenta queda de 5% com relação ao mesmo período de 2015 e, no acumu-
lado dos últimos 12 meses, a queda é de 7%. No levantamento por categorias, as vendas de telhas de fi brocimento fi caram 
estáveis no mês, enquanto revestimentos cerâmicos tiveram retração de 5%, louças sanitárias queda de 6%, e tintas registraram 
desempenho de -9%.

Varejo de material de construção cresceu 8% no último quadrimestre


