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Itaú rompe parceria com C&C

O

Itaú Unibanco encerrou sua parceria com a rede varejista Casa & Construção (C&C). O comércio de construção
enfrenta um ano de fracos resultados e o acesso às linhas de
crédito mais competitivas tornou-se estratégico para as redes
varejistas. Afetados pelo aumento do índice de inadimplência,
os bancos têm sido mais seletivos na análise de crédito já há
alguns meses. Na contramão, os varejistas por sua vez, pressionados pela retração das vendas, trabalham focados num
aumento da base de concessão de ﬁnanciamentos.
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Treinamento do SIM na sede
da ASPACER

S

erá realizado treinamento do Sistema de Inteligência de
Mercado – (SIM) através da ANFACER no dia 30 de agosto,
na sede da ASPACER em Santa Gertrudes, das 8h às 12h. Serão
apresentados os módulos gerais do Sistema, suas funcionalidades, aplicações, instalação e procedimentos de atualização.
Os participantes deverão trazer seus próprios notebooks. A
conﬁrmação de presença pode ser feita com Aline Lunardon no
telefone (11) 3289-7555 e/ou e-mail: aline@anfacer.org.br.

Petrobrás estuda revisão em política de comercialização do gás

A

ideia é oferecer preços diferenciados para algumas áreas estratégicas do segmento industrial, como a indústria química e usinas
geradoras de energia. Segundo a presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, é possível que a companhia faça em um futuro próximo uma revisão na política de comercialização do gás, porém destacou que o preço médio do combustível no país só poderá
cair a partir de novas descobertas, que permitam custos de produção mais reduzidos. Fonte: G1/globo.com.

Aprovada recuperação judicial da Angelgrês Cerâmica

A

industrial Pagé, uma das maiores empresas de equipamentos para armazenagem de grãos do país, e a Angelgrês Cerâmica,
ambas com sede em Santa Catarina e pertencentes aos mesmos acionistas, tiveram seus pedidos de recuperação judicial
aprovados na última segunda-feira (13). O valor da dívida das duas companhias é em torno de R$ 120 milhões. Cerca de 80% da
dívida do grupo é com instituições ﬁnanceiras. O faturamento da Angelgrês em 2011, ﬁcou entre R$ 70 milhões e R$ 80 milhões.

Grupos de Excelência reúne proﬁssionais na sede da ASPACER

N

a próxima segunda-feira (20), das 08h às 10h, os proﬁssionais dos Grupos de Excelência da área Contábil/Fiscal estarão na
sede da ASPACER (Auditório II) para reunião mensal. Na terça-feira (21), é a vez dos proﬁssionais do GE de Recursos Humanos participarem de encontro na entidade, também das 08h às 10h.

Expectativa para participação na Construir-Rio

N

o próximo dia 22 (quarta-feira), às 17h, Antonio Junior, representante da empresa Fagga/GL Events Exhibitions, promotora e
organizadora das Feiras Construir Rio, Construir Minas e Construir Bahia estará na sede da ASPACER. O intuito do encontro
com membros da entidade é o de propor para as industrias cerâmicas associadas da ASPACER, a participação como expositoras
destas feiras, sendo o projeto piloto a Construir-Rio, que acontecerá de 07 a 10 de novembro deste ano, no pavilhão RIOCENTRO.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

