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Vendas no varejo de material de construção crescem 7% em outubro

O

varejo de material de construção cresceu 7% no mês de
outubro, na comparação com setembro. Com relação ao
mesmo período do ano passado, o setor manteve-se estável.
Já no acumulado do ano, o segmento apresenta alta de 5,5%
sobre o mesmo período de 2017. Nos últimos 12 meses, há crescimento de 7%. Os dados são da Pesquisa Tracking mensal da
Anamaco, que entrevistou 530 lojistas entre os dias 24 a 30 de
outubro. Segundo o levantamento, quase todas as regiões do
País apresentaram crescimento, com destaque para o Centro-Oeste (18%) e Sul (17%). Norte e Sudeste cresceram 8% e
6%, respectivamente, enquanto o Nordeste apresentou queda
de 5%. Segundo o presidente da Anamaco, Cláudio Conz, o

aumento de vendas já era esperado no mês e foi inﬂuenciado
pelo otimismo do mercado ﬁnanceiro com relação às eleições.
“Em períodos de decisão, como as eleições de outubro, as pessoas tendem a segurar os gastos até que os rumos da economia
estejam mais deﬁnidos, mas havia um sentimento de otimismo
muito grande por parte do mercado ﬁnanceiro com a provável, e
agora conﬁrmada, eleição do candidato Jair Bolsonaro. Tivemos
queda do dólar de mais de 7% no mês e alta de mais de 6% na
Ibovespa, principal indicador da bolsa paulista. Esse otimismo
reﬂetiu nas lojas, as pessoas voltaram a comprar e a planejar
gastos com a casa”, explica.
Fonte: Assessoria de Imprensa ANAMACO

Seja também um patrocinador da Confraternização 2018

A

organização da Confraternização inova a cada ano. No
dia 24 de novembro, a sede da ASPACER será transformada com uma decoração requintada, proporcionando um
clima descontraído entre os convidados, para receber os integrantes do Capital Inicial. Com repertório diversiﬁcado que
faz um passeio pela trajetória da conhecida banda de rock, o
show pretende emocionar e marcar o público. Para quem é

patrocinador do evento como as empresas: Thymos Energia,
Grupo Santa Filomena, Esmaltec e Unimed Rio Claro, as vantagens são ainda maiores.
Ainda há tempo de ser um patrocinador e deixar sua marca
em evidência no evento que reúne os maiores empresários
do setor cerâmico. Informações: (19) 3545-9600, com Ana
Paula.

MCI segue com comercialização de espaços para o Forn&Cer 2019

N

este próximo ano, a ASPACER promoverá em Santa Gertrudes, mais uma edição do Forn&Cer, onde empresas da
cadeia produtiva do setor cerâmico estarão expondo as novidades nos diversos segmentos. Nesta edição, porém, a feira contará com uma grande novidade: o evento terá sua gestão feita
pela MCI uma das maiores organizadoras de eventos do mundo.
Os espaços para feira já estão sendo comercializados. O

Forn&Cer acontece durante os dias 11 a 13 de junho dentro
do espaço de exposições da ASPACER. O local conta com toda
infraestrutura para atender expositores e visitantes: climatização, posto médico, amplo estacionamento gratuito, conforto,
facilidades e restaurante.Mais informações sobre o evento com
Guilherme Becker (11) 3515-8703 | (11) 97077-6633, guilherme.
becker@mci-group.com.

Indústria espera aumento do emprego e do investimento após a modernização
das leis do trabalho

A

modernização da legislação trabalhista trouxe para o século 21 diversos aspectos da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), colocando-a em compasso com a realidade econômica e produtiva brasileira.
Atualizado e pautado pelo fortalecimento do diálogo, o novo
marco deve também contribuir para a criação de empregos,
para o investimento e para maior segurança jurídica nas relações entre empresas e empregados.

A conclusão é da Sondagem Especial: Reforma Trabalhista, da
Confederação Nacional da Indústria (CNI).
A pesquisa mostra que as expectativas dos empresários da
indústria são positivas quanto aos efeitos da nova legislação.
Entre aqueles que conhecem a Lei nº 13.467/17 de pelo menos
ouvir falar, 70% acreditam que ela contribuirá, certamente ou
provavelmente, para a geração de empregos.
Fonte: CNI

Minha Casa: Câmara aprova destinação de 25% dos recursos a municípios
menores

A

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou em 31 de outubro substitutivo a projeto de lei
(PL 1722/15), determinando que no mínimo 25% dos recursos do
programa Minha Casa, Minha Vida sejam aplicados em projetos
de habitações de interesse social situados em municípios com
menos de 50 mil habitantes. O projeto tramitou em caráter conclusivo pelas comissões designadas para analisá-lo e segue para

análise do Senado, a não ser que haja recurso assinado por 52
deputados para votação pelo Plenário da Câmara. A proposta havia sido apresentada pelo deputado Hildo Rocha (MDB-MA) e recebeu parecer favorável do relator, deputado Daniel Vilela (MDB-GO), que fez apenas alguns ajustes técnicos no texto. O projeto
altera a lei que criou o Minha Casa Minha Vida (11.977/09).
Fonte: Sinduscon

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