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O governador do estado de São Paulo, João Dória, jun-
to ao vice-governador Rodrigo Garcia, do secretário de 

planejamento e meio ambiente, Marcos Penido, do secretário 
da fazenda e planejamento, Henrique Meirelles e de repre-
sentantes de associações empresariais, Agência Reguladora 

ASPACER participa do anúncio de redução do reajuste em SP

Referência em qualidade e atendimento há 13 anos, a Dro-
garia Farmazul possui uma ampla estrutura, cinco lojas em 

Rio Claro e equipe treinada para realizar o melhor atendimento, 
com farmacêuticos de plantão 24h. Com serviço de entrega de 
medicamentos em Rio Claro e cidades da região, a empresa con-
ta com o maior estoque de medicamentos da região, oferece ser-
viços como o “Atenção Farmacêutica” (suporte gratuito para es-
clarecimentos sobre o uso de medicamentos), atendimento por 

Drogaria Farmazul é a nova sócia colaboradora da ASPACER

Começaram os preparativos para a 8ª edição do Congresso 
da Indústria Cerâmica de Revestimento (CICR). O evento 

será dias 12 e 13 de junho, na sede da ASPACER. No último 
dia 19, foi realizada a primeira reunião do Comitê Organizador. 
Participaram: Pablo Beloni e Celso Joaquim, respectivamente 
gerente de recursos humanos e gerente de desenvolvimento da 
cerâmica Villagres, Almir Guilherme – diretor executivo da AS-
PACER, Darci Peruchi Junior – gerente de qualidade da Cerâmica 
Carmelo Fior, Ana Paulo Menegazzo – diretora superintendente 
do Centro Cerâmico do Brasil (CCB), Fábio Melchiades – diretor 
do Centro de Revestimentos Cerâmicos (CRC), Hozana Paula 
Meneguelli – técnica em segurança de trabalho da Embramaco 

ASPACER inicia os preparativos para a 8ª edição do CICR

Durante o evento, Luís Fernando Quilici, diretor de relações 
institucionais e governamentais da ASPACER, foi o porta-

-voz das entidades empresariais. Dentre outras informações im-
portantes, Quilici destacou: “Energia é uma questão fundamental 
para a soberania nacional. É um fator de indução para o desen-
volvimento social e deve ser tratado com a máxima seriedade, 
nesse contexto estão inseridas as discussões sobre o gás natu-
ral, um energético importante para o desenvolvimento do país. 
Pela primeira vez um governo tem uma ação imediata, efetiva e 
transparente para discutir ações relacionadas ao gás natural no 
Brasil, no sentido de proporcionar a modifi cação do reajuste que 
foi feito, porque isso com certeza dará maior competitividade às 
indústrias do estado de São Paulo”. 

ASPACER é porta voz das associações industriais em evento sobre o gás natural 
em SP

e Maria Fernanda R. dos Santos – coordenadora institucional da 
ASPACER.

(ARSESP) e Distribuidora (COMGÁS) anunciou ofi cialmente 
hoje, 22, em evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, 
a redução do reajuste das tarifas do gás natural para o setor 
industrial de em média 37% para 23%, à partir do dia 1º de 
março.

O Índice de Confi ança do Empresário Industrial (Icei) caiu 
para 64,5 pontos neste mês. Mesmo assim, o indicador 

está 10,1 pontos acima da média histórica, que é de 54,4 pon-
tos. Os dados são de pesquisa divulgada nessa quarta-feira (20) 
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os indicadores 
variam de zero a cem pontos. Quando estão acima de 50 pontos 
mostram que os empresários estão otimistas. A queda de 0,2 
ponto em relação a janeiro interrompe uma sequência de quatro 
meses consecutivos de aumento da confi ança, mas ainda aponta 
uma percepção positiva do setor. O índice de condições atuais 
subiu 1,5 ponto em relação a janeiro e alcançou 55,6 pontos 
neste mês, o maior nível desde dezembro de 2010. O indicador 
de expectativas recuou 0,9 ponto frente a janeiro e fi cou em 

Confi ança do empresário industrial se mantêm acima da média histórica

69 pontos, mostrando que os empresários estão muito otimistas 
em relação ao desempenho das empresas e da economia nos 
próximos seis meses. A confi ança é maior nas grandes empre-
sas, segmento em que o ICEI alcançou 65,2 pontos. Nas médias 
empresas, o indicador foi de 64,2 pontos e, nas pequenas, de 
63,3 pontos. A pesquisa mostra ainda que os empresários do 
Sul estão mais otimistas. Naquela região, o Icei alcançou 66,6 
pontos. No Nordeste, a confi ança foi de 62,7 pontos, no Norte, 
de 64,5 pontos, no Sudeste, de 64,3 pontos, e, no Centro-Oeste, 
de 63,8 pontos. 

Esta edição do ICEI foi feita entre 1º e 13 de fevereiro com 
2.407 empresas. Dessas, 974 são pequenas, 891 são médias e 
542 são de grande porte.

WhatsApp e entrega de medicamentos 24h em Rio Claro, 
Santa Gertrudes, Ipeúna e Ajapi, por meio de sua loja ma-
triz e rede de fi liais. Nova sócia colaboradora da ASPACER, 
em breve, a Drogaria Farmazul oferecerá o Cartão Convênio 
Farmazul aos seus clientes. 

Mais informações pelo telefone (19) 3531-5800 ou na pá-
gina ofi cial da Farmazul no Facebook: www.facebook.com/
drogariafarmazul


