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Unimed Rio Claro recebe o Certiﬁcado ONA 3

H

oje a partir das 20h e amanhã, 05, às 12h, a Unimed Rio
Claro realiza na sede da ASPACER um grande evento para
celebrar a Certiﬁcação ONA 3. A Organização Nacional de Acreditação (ONA) é uma entidade não governamental e sem ﬁns lucrativos que coordena um processo de certiﬁcação voltado para
a qualidade de serviços de saúde, que tem como foco principal a
segurança do paciente. Sua metodologia de acreditação é reconhecida pela ISQua (International Society for Quality in Health

Care), associação parceira da OMS e que conta com representantes de instituições acadêmicas e organizações de saúde de
mais de 100 países.
A acreditação ONA pode ocorrer em três níveis: o ONA 3 refere-se a “excelência em gestão, em que a instituição já deve demonstrar uma cultura organizacional de melhoria contínua com
maturidade institucional. Mais informações sobre a Unimed Rio
Claro: http://www.unimedrc.com.br/

Está chegando a 16ª edição do Mérito
Cerâmico

Vendas no varejo de construção
crescem 4% em abril

F

altam poucos dias, mas ainda dá tempo de participar. Dia
26 de maio, a partir das 12h, o setor cerâmico de revestimento tem um encontro marcado na sede da ASPACER. Durante toda a tarde de sábado, ceramistas, empresários do setor
cerâmico, cadeia produtiva e autoridades estarão reunidos para
homenagear os proﬁssionais do setor cerâmico de revestimento. A grande atração do evento será o cantor e compositor Dudu
Nobre. Informações, comercialização de mesas e convites com
Ana Paula: (19) 3545-9600.

O

varejo de material de construção fechou o mês de abril
com desempenho 4% superior ao mesmo período do ano
passado. Na comparação sobre março de 2018, no entanto,
o setor teve retração de 4%. Os dados são da Pesquisa Tracking mensal da Anamaco, que entrevistou 530 lojistas entre os
dias 24 a 27 de abril. No acumulado de janeiro a abril, o setor
apresenta alta de 4% - número superior ao apresentado no
mesmo período de 2017. “Os dados mostram que as empresas
ainda estão se recuperando quando o assunto é faturamento.
Isso porque está ocorrendo um crescimento nominal. Para ter
uma melhor avaliação, é importante a loja veriﬁcar como está a
inﬂação dos produtos que comercializa”, explica Cláudio Conz,
presidente da Anamaco. Segundo o estudo da Anamaco, todas as regiões do País apresentaram desempenho negativo na
comparação com março. Entre as categorias avaliadas, revestimentos cerâmicos apresentaram resultados positivos, muito
próximos de março, com crescimento em torno de 9%.

ASPACER apoia a M&T Expo 2018

A

M&T EXPO – Feira Internacional de Equipamentos para
Mineração e Construção completa 23 anos, com a realização de uma nova edição, de 5 a 8 de junho, das 13h às 20h no
São Paulo Expo, SP - Rodovia dos Imigrantes, KM 1,5.
Considerado o maior evento de negócios do setor na Amé-

rica Latina e uma das principais exposições do segmento em
nível mundial, a feira, promovida a cada três anos, tem sua
trajetória bem-sucedida ligada diretamente à evolução da área
de máquinas no Brasil. Mais informações: http://www.mtexpo.
com.br/

Acompanhe a agenda de Treinamentos na sede da ASPACER na próxima semana:
Reunião do Grupo de Excelência – SCC –Serviço de Crédito Cerâmico
Dia: 14/05
Hora: 08h
Reunião Grupo de Excelência – Recursos Humanos e
treinamento eSocial
Dia: 16/05
Hora: Das 08h às 12h

Reunião Grupo de Excelência dos Proﬁssionais de Saúde e Segurança do Trabalho e treinamento eSocial
Dia: 23/05
Inicio: 08h
Término: 17h
Programação sujeita a alteração.
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