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Desemprego de 2013 fi cou em 5,4%, com rendimento maior

A taxa de desemprego apurada pelo Insti tuto Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca (IBGE) nas seis principais regiões metropolitanas do 
País fi cou em 4,3% em dezembro de 2013. O rendimento médio real dos trabalhadores registrou queda de 0,7% em dezembro ante 

novembro e aumento de 3,2% na comparação com dezembro de 2012. A taxa média de desemprego em 2013 nas seis principais regiões 
metropolitanas fi cou em 5,4%, ante 5,5% em 2012. Fonte: Agências São Paulo.

A preparação das empresas para entrar no e-Social requer in-
vesti mentos em mudança da cultura organizacional e tecno-

logia da informação. Por um lado, o governo mantém que o prazo 
para a implantação desse pacote de mudanças é adequado. Con-
sultores e empresas não estão convencidos. As grandes, porque 
o volume de informações que precisam inserir no sistema é mui-
to grande. As pequenas enfrentam outras barreiras. Muitas não 
centralizam as informações em um departamento.  Consultorias, 
escritórios de advocacia e contabilidade estão sendo requisitados 
para auxílio às empresas. Fonte: Valor Econômico.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Governo comanda abafa sobre risco 
energéti co

O risco de um apagão às vésperas da eleição de outubro, e, o 
que é pior, num ano em que o país sedia a Copa do Mun-

do, assombra o Palácio do Planalto e a presidente Dilma Rousseff . 
Não é à toa que a presidente, em pessoa, organizou a ofensiva do 
governo para tentar tranquilizar o país sobre a situação dos reser-
vatórios e da oferta de energia. Em meio a essa operação, o gover-
no se viu surpreendido na tarde do últi mo dia 04 por um apagão 
que afetou 7% do consumo do país e procurou, insistentemente, 
desvincular as duas situações. “Queremos deixar uma mensagem 
de extrema tranquilidade”, afi rmou o secretário-executi vo do Mi-
nistério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann.

e-Social requer suporte de especialistas

Anamaco oti mista para 2014

Apesar da retração de janeiro, a Anamaco conti nua com 
perspecti vas positi vas para o ano. O setor registrou 4,4% de 

crescimento em 2013, alcançando um faturamento recorde de R$ 
57,42 bilhões.“Conti nuamos esperando um desempenho 6% su-
perior no primeiro semestre do ano e 8% superior no segundo. Se 
tudo sair como estamos prevendo, devemos encerrar o ano com 
mais um recorde histórico de 7,2% de crescimento sobre 2013”, 
afi rmou Cláudio Conz, presidente da Associação.

Vendas de material de construção caem 
7,7% em janeiro

Os resultados de vendas com base no estudo mensal reali-
zado pelo Insti tuto de Pesquisas da Universidade Anama-

co junto às lojas de material de construção apresentaram queda 
nas vendas no mês de janeiro com retração de 7,7% em relação 
a dezembro. Já na comparação com janeiro de 2013, elas fi caram 
estáveis. A pesquisa Tracking Mensal foi realizada com 530 reven-
dedores das cinco regiões do Brasil. Fonte: Anamaco

No Brasil, a produção de gás natural é um componente im-
portante e crescente da matriz energéti ca, graças às desco-

bertas de novos campos. O Plano Decenal de Expansão de Energia 
- PDE 2012-2021, lançado no início do ano passado, procura ti rar 
parti do da abundância de petróleo e gás natural. Ele prevê que 
haverá “ampliação da produção de petróleo de 2,1 para 5,4 mi-
lhões de barris/dia e da produção de gás natural, de 65,9 milhões 
para 190 milhões de m³/dia”.Em 2021, segundo o Plano, o consu-
mo total de gás natural será da ordem de 65,9 milhões de m³/dia, 
ou seja, apenas 1/3 da produção daquele ano. Fonte: Valor Econômico.

Produção de gás natural será quase o 
triplo em 2021, prevê PDE

A Aspacer e o Sincer parabenizam a cerâmica Lef  pelos seus 
20 anos. A empresa foi fundada em 09 de fevereiro de 1994 

na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, com a missão de 
produzir e comercializar placas cerâmicas com máxima qualidade. 
Em seu moderno Parque Industrial são produzidas as marcas LEF, 
ViaÁpia e ViaRosa Porcelanato. A incansável determinação tem 
garanti do valiosas recompensas à empresa. Hoje, como fruto da 
visão focada e empreendedora de seus proprietários e o excelente 
trabalho de toda a equipe, a Lef Cerâmica está entre as líderes do 
segmento no Brasil. 

Lef completa 20 anos

A equipe de comunicação da Aspacer e do Sincer esteve no últi mo dia 06, em uma empresa com sede em São Paulo e escritório na 
cidade de Sorocaba, interior paulista, para visitar as instalações do Processo de Gaseifi cação de Resíduos e Biomassas, ou seja, um 

equipamento que através da Pirólise Anaeróbia, transforma resíduos em gás de síntese (Syngas), sem os processos comumente usados 
como: biodigestão, compostagem e incineração. A próxima edição da Revista Aspacer trará matéria especial sobre o Processo e como ele 
pode ser uma alternati va energéti ca para o setor cerâmico de revesti mento.

Lixo pode ser alternati va energéti ca para o setor


