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Nesta última quarta-feira (26) reuniram-se na sede da As-
pacer/Sincer, o Presidente do Siticecom; Sr. Ademar Ran-

gel da Silva, o Presidente do Conselho Deliberativo da Aspacer/
Sincer; Sr. Valmir Severino Carnevali, para anunciar o advogado 

Começa as negociações para a renovação da CCT 2019 / 2020

A indústria paulista de revestimento cerâmico está totalmen-
te voltada para o mais importante evento da América Lati-

na do segmento de acabamentos, que acontecerá entre os dias 
10 e 13 de março. A Expo Revestir 2020 assegura sua vocação 
em conectar negócios, criatividade, tendências, lançamentos e 
inspirações. Confira no site www.exporevestir.com.br

Expo Revestir – 18 Anos 

Dr. Humberto Muzel, como o atual negociador, para representar 
a instituição (ou o Sindicato Patronal) nas negociações da CCT 
2020 (Convenção Coletiva de Trabalho).  A data base da catego-
ria é no mês de março.

Na última quinta-feira (27) a Aspacer reuniu os empresá-
rios do setor cerâmico e da mineração em sua sede, a 

fim de deliberar uma importante pauta de negociações frente 
a CETESB e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo, com objetivo de encontrar alternativas que 
possam minimizar o problema da má qualidade do ar, principal-
mente nos períodos de estiagem, na região do Polo Cerâmico. 
Os principais pontos discutidos foram: Extinção dos Pátios de 
Secagem do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes; Implantação 
de rotas alternativas para matéria-prima e produtos acabados 

Aspacer reune empresários para discutir propostas para diminuição da poluição 
do ar no polo cerâmico de Santa Gertrudes

e Interdição total da Estrada Horácio Pascon. A reunião contou 
também com a presença do Presidente da Câmara Municipal de 
Santa Gertrudes, Antonio Carlos Candido (Gordinho) e o Prefeito 
de Santa Gertrudes, Rogério Pascon.

Após dezembro apresentar movimentos de alta, as expec-
tativas dos empresários do setor da construção continuam 

indicando confiança no que se refere aos níveis de atividade para 
os próximos meses, apontando 60,3 pontos frente a 56,9 pontos 
em janeiro de 2019.

Os níveis de atividades recuou 0,01 ponto (60,3 pontos). En-
quanto que as expectativas de novos empreendimentos e ser-
viços subiram 7,5 pontos, demonstrando assim otimismo para 
o setor, no mesmo período de 2019 o indicador apontava 56,9 
pontos.

As compras esperadas, para os próximos meses, de insumos e 
matérias primas caíram 1,2 ponto (57,7 pontos). Em janeiro de 
2019 apresentava 53,1 pontos

O índice de intenção de investimento observou retração de 6,6 
pontos (39,6 pontos), apresentando ainda assim nível bastante 
elevado quando comparado com os últimos anos. Enquanto em 

2020 com expectativas otimistas para a construção civil

janeiro de 2019 o nível era 29,3 pontos.
Dados das perspectivas econômicas, apresentadas pelo De-

partamento de Competitividade e Economia da Fiesp mostram o 
avanço das reformas fiscais, afastando assim do cenário econô-
mico o risco de insolvência da dívida pública, o que contribui para 
a redução da incerteza da economia e a consolidação do cenário 
de juros estruturalmente mais baixo no país. Os dados sinalizam 
também que a inflação esperada está em linha com a meta de 
inflação. Sendo esse mais um fator que contribui para manter os 
juros mais baixos.

Na avaliação de Lauro Emílio Gonzales Farias, professor da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), a projeção é de expansão do PIB 
próximo a 2%. Quanto ao volume de crédito, no Brasil, encontra-
-se em 48%, nos EUA alcança 192%, no Japão, 168%, e na Chi-
na, 156%, comparou o docente.
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