
Sexta-feira, 14 de Fevereiro de 2020   nº408

BOLETIM
INFORMATIVO

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

A Aspacer promoveu no último dia 12, um encontro com 
alunos do Grupo PET (Programa de Educação Tutorial) de 

Geologia da Unesp – Rio Claro para dar início ao Projeto de 
criação de uma Cartilha de Mineração, que inicialmente será 
entregue aos estudantes do ensino médio da rede pública de 
Santa Gertrudes, uma parceria entre a associação e a Univer-
sidade, que pretende ao longo do tempo se estender para os 
municípios vizinhos que fazem parte do Polo Cerâmico de Santa 
Gertrudes. Participaram da reunião, além dos alunos do curso 
de geologia, Vania Silvia Rosolen – tutora do PET e professora 
do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp Rio Claro 
, José Alexandre de Jesus Perinotto – geólogo e professor titu-
lar do Departamento de Geologia Aplicada e Diretor do IGCE/

Aspacer promove encontro com alunos da Unesp

O setor de construção civil voltou, ligeiramente, a mostrar 
melhoras no último ano. De acordo com o estudo Inves-

timentos na Indústria 2019-2020, da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), 74% das grandes empresas realizaram investi-
mentos em 2019 e 64% delas estão satisfeitas com esse aporte. 
E, ainda de acordo com o mesmo estudo, 84% das grandes in-
dústrias pretendem investir em 2020, maior número dos últimos 
seis anos.

Entre os objetivos dos planos de investimento estão a melho-

Construção Civil é um dos setores mais confiantes para retomada econômica em 
2020

ria do processo produtivo (36%) e aumento da capacidade da 
linha de produtividade (23%). Outra pesquisa, também da CNI 
– Sondagem da Construção, mostra que o índice de confiança do 
empresário da indústria de construção chegou a 64,7 pontos em 
janeiro, maior valor dos últimos dez anos. 

E entre as intenções de investimentos previstos para 2020, de 
acordo com a pesquisa, estão: compras de máquinas e equipa-
mentos, pesquisa e desenvolvimento, inovação de produto ou 
processo.

Unesp – Câmpus de Rio Claro, Maria Fernanda Rodrigues dos 
Santos – marketing institucional da Aspacer, Almir Guilherme – 
diretor executivo da Aspacer, Iara Lopes dos Santos - secretária 
da educação e Giane Brassoloto Correia - supervisora de Ensino 
Fundamental de Santa Gertrudes.

A UNIMED RIO CLARO conta com o Hospital Unimed, único 
da região acreditado pela ONA - Organização Nacional de 

Acreditação Nível 3, certificado com excelência em atendimento, 
gestão, segurança e qualidade. 

UNIMED renova patrocínio anual com a ASPACER

Possui corpo clínico especializado, equipe multidisciplinar e in-
fraestrutura moderna e segura. A empresa renovou patrocínio 
anual com a ASPACER. Conheça os benefícios. Informações com 
Ana Paula (19) 3545-9600

A concessão de R$ 1 de crédito cooperativo gera R$ 2,45 
para a economia brasileira, segundo estudo realizado pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Encomen-
dado pelo Sicredi, que atua na área do crédito cooperativo, o 
trabalho foi apresentado na semana passada ao diretor de fisca-
lização do Banco Central (BC), Paulo Souza. 

O estudo a aponta também que esse volume decorrente dos 

Cada R$ 1 de crédito cooperativo gera R$ 2,45

empréstimos tem impactos concretos sobre o Produto Interno 
Bruto (PIB) per capita, o mercado de trabalho e a abertura de 
empresas. Entre 2012 e 2018, as cooperativas concederam R$ 
8,58 bilhões em empréstimos, o que movimentou um total de R$ 
20,99 bilhões na economia brasileira, de acordo com o levanta-
mento. 

Fonte: Valor Econômico.


