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Projeto Férias na ASPACER: inscrições prorrogadas

A

ASPACER em parceria com o SESI Rio Claro, realizará de
21 a 25 de janeiro de 2019, das 13h às 17h, a 2ª edição
do Projeto Férias na ASPACER, com o tema “A cidade que eu
quero para viver”. Esta atividade será voltada para os ﬁlhos
dos funcionários das cerâmicas associadas e das empresas sócias colaboradoras com idade de 05 a 12 anos. Essa ação de

Responsabilidade Social irá abordar de forma lúdica e diferenciada a consciência ambiental, através de Cinema, Artesanato,
Oﬁcinas, Meio Ambiente, Recreação e Esportes. As inscrições
devem ser feitas no departamento de Recursos Humanos das
empresas até o dia 09 de janeiro. Mais informações com Maria
Fernanda: (19) 3545-9600.

Unimed Rio Claro conﬁrma Patrocínio do Projeto Férias na ASPACER
Divulgue sua marca para o setor, sendo um patrocinador
da 2ª edição do Projeto Férias na ASPACER. A logomarca da
empresa estará em destaque em todas as peças que fazem
menção ao evento, incluindo camiseta, banner, divulgação

pós- evento e vídeo de cobertura, sempre respeitando o que
contempla cada cota.
Conheça mais sobre o evento clicando aqui. Mais informações com Ana Paula: (19) 3545-9600.

Ministro defende maior acesso ao mercado livre de energia

O

ministro Moreira Franco, de Minas e Energia, disse,
no último dia 05, que o sistema elétrico brasileiro foi
“organizado em uma realidade que não existe mais, em que
todos os membros eram públicos, da geração à distribuição”.
A declaração foi feita durante participação na abertura do Seminário Internacional de Comercialização de Energia Elétrica,
realizado pela Aneel, em São Paulo. Moreira ainda reforçou
que “o setor tem necessidade de muita mudança”. O evento

discute o modelo de formação de preço por oferta, o processo
de abertura do mercado nos Estado Unidos e na Europa, benefícios, riscos e desaﬁos da transição para mercado livre no
Brasil. Segundo Moreira, “agora, em uma sociedade em que o
mercado é livre, aberto, há concorrência, competição, busca
por melhor qualidade e preço, este modelo (atual do setor
elétrico brasileiro) não atende mais”.
Fonte: Ministério de Minas e Energia.

ASPACER participará de formatura da Escola SENAI

N

o próximo dia 19, a ASPACER, através de Maria Fernanda
Rodrigues dos Santos, marketing institucional, participará
da formatura da Escola SENAI Manoel José Ferreira, de Rio Claro,
presenteando os alunos (a) destaques no curso CAI - Operador

Ceramista de Placas de Revestimento e no curso Técnico em
Cerâmica.
A solenidade acontecerá à partir das 19h, na sede do SESI,
em Rio Claro.

Juros poderão voltar a subir a partir do segundo semestre de 2019, estima CNI

A

decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) de manter os juros básicos da economia em
6,5% ao ano está dentro das expectativas da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A previsão da indústria é que a taxa
se mantenha neste patamar nos próximos seis meses, pois tudo
indica que, diante da recuperação moderada da economia e do
elevado desemprego, a inﬂação continuará abaixo da meta ﬁxada pelo Banco Central. Os juros baixos, lembra o presidente

da CNI, Robson Braga de Andrade, são cruciais para estimular
o consumo das famílias e os investimentos das empresas. No
entanto, a manutenção das taxas a partir do segundo semestre
de 2019 dependerá do avanço das reformas, especialmente a da
Previdência Social, e do equilíbrio das contas públicas. Em um
cenário favorável ao andamento das reformas, a elevação dos
juros poderá ser desnecessária.
Fonte: CNI

Mais de 90% das empresas usam rodovias para transportar mercadorias para
exportação

Q

uase a totalidade das empresas exportadoras leva suas
mercadorias até os portos, aeroportos e pontos de fronteiras por meio de rodovias. Pesquisa da Confederação Nacional
da Indústria (CNI) mostra que 91,6% das empresas utilizam a

malha rodoviária para transportar os itens até o local de despacho para os países de destino, 3,8% utilizam o modal aéreo para
o transporte interno das mercadorias e 2,9% usam o marítimo.
Apenas 1,2% usa o ferroviário e 0,4%, usam o transporte ﬂuvial.
Fonte: CNI

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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