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ASPACER sediará evento sobre Arranjos Produtivos Locais de base mineral

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

N

os dias 25 e 26 de outubro, a ASPACER será sede do evento nacional XIII Seminário de APL base mineral e X Encontro
da RedeAPLmineral, que têm como foco o debate sobre a Mineração e Ordenamento Territorial Geomineiro para Sustentabilidade dos APL de Base Mineral, considerados como importante fundamento para o alcance do desenvolvimento sustentável destes APLs no Brasil. Os eventos são iniciativa da RedeAPLMineral, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (SETEC/MCTI), Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação do Ministério de Minas e Energia (SGM/MME), Centro de Tecnologia Mineral do Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (CETEM/MCTI), Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (IBICT/MCTI), apoiados pelo Grupo de Trabalho Permanente
para Arranjos Produtivos Locais da Secretaria de Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria,

Parabéns Cerâmica Strufaldi

N

o próximo dia 04 de outubro, a Cerâmica Strufaldi situada em Tatuí – SP completará 21 anos. A empresa é caracterizada pela ética nos negócios, competência comercial e administrativa e tecnologia em equipamentos, o que confere
produtos de qualidade. A ASPACER e o SINCER desejam mais sucesso e prosperidade à empresa.

Villagres completará 22 anos de fundação

A

ASPACER e o SINCER parabenizam a cerâmica Villagres pelos 22 anos, que serão completados no próximo dia 06 de outubro. A empresa tem base na família Buschinelli e foi inaugurada para dar conta da maior demanda e atender o mercado
cada vez mais exigente. Especializada na fabricação do porcelanato, a Cerâmica Villagres é referência no setor cerâmico
pela valorização das pessoas, excelência de produtos e serviços, eficiência e inovação.

Caged: setor da construção fecha 22.113 vagas em agosto

D

ados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, divulgados no último
dia 23, revelam que em agosto houve perda de empregos formais de 22.113, porém inferior ao mesmo período do
ano passado (-25.069), sendo o segundo pior resultado para agosto desde 1992, só perdendo para 2015. Entre os setores
econômicos pesquisados, a construção foi o que registrou a maior perda de seu estoque em termos percentuais nas bases
anual e 12 meses, ficando atrás do setor agropecuário na base mensal, que registrou perda de 0,94% de seu estoque. O estoque da construção, na série sem ajuste, em agosto é de 2.494.478, na mesma série já foi de 3.281.278 em agosto de 2014.

Estimativa do mercado para o IPCA de 2016 tem nova queda

A

surpresa positiva com a prévia da inflação oficial, medida pelo IPCA-15, na semana passada, levou o mercado financeiro a reduzir novamente as projeções para a alta dos preços neste ano. Depois de o IPCA-15 subir 0,23% em
setembro, os analistas que alimentam o boletim Focus cortaram de 7,34% para 7,25% a previsão para o IPCA em 2016. Para
os próximos 12 meses a expectativa caiu de 5,20% para 5,16% e, para o fim de 2017 foi cortada a 5,07%, de 5,12%. Para 2016
a estimativa do PIB melhorou novamente de uma queda de 3,15% para retração de 3,14%. Para 2017, a previsão passou
de 1,36% para 1,30% - mesmo patamar em que estava há duas semanas. Para a taxa de câmbio no fim do ano, a previsão

Parabéns Secretárias

N

esse 30 de setembro, a ASPACER e o SINCER parabenizam à todas as secretárias do setor cerâmico de revestimento.
Muito sucesso e mais prosperidade para essa função que exige competência, dedicação e eficiência! Felicidades!

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

