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Faltam 13 dias para o Forn&Cer!
Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

D

e 16 a 19 de junho acontecerá na sede da ASPACER e do SINCER o 8º Forn&Cer (Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica
e Mineração). O evento reúne os maiores e melhores fornecedores da cadeia produtiva. Mais informações sobre reserva de espaços e proposta de patrocínio: (19) 3545-1145, com Ana Paula.

Visite o Forn&Cer!

É

muito simples participar da 8ª edição do Encontro de Fornecedores e Cerâmicas na sede da ASPACER e do SINCER. O
credenciamento é feito pelo site: www.aspacer.com.br/fornecer
ou na entrada do evento, até as 19h. É necessário portar um documento (RG ou Carteira de Habilitação). O evento é voltado para
profissionais do setor cerâmico de revestimento e é obrigatório o
uso de traje comercial. Não será permitida a entrada de menores
de 16 anos, pessoas usando chinelos ou bermudas. O Forn&Cer
acontecerá de 16 a 19 de junho, das 14h às 20h, no espaço anexo
a ASPACER, em Santa Gertrudes – SP. A expectativa é receber sete
mil visitantes, durante os quatro dias de evento.

Mais custos para a indústria

O

gargalo energético é um dos entraves para a recuperação
da indústria. A Abegás calcula que, até o final do ano, o
gás no país ficará 140% mais caro que o americano e 33% que o
europeu. A Petrobras já reajustou a matéria-prima em 23% nos
últimos meses e deve aumentar em mais 12% até dezembro. “A
Petrobras se esquece da importância do gás para a indústria, que
pode demitir com esse aumento de custos”, diz Augusto Salomon,
presidente da Abegás. Fonte: O Globo.

ASPACER se manifesta contrária à retirada de descontos nos preços do gás natural

A

Petrobras confirmou na sexta-feira, 29, em comunicado e através da imprensa, que os descontos estabelecidos sobre contratos de
gás natural nacional serão reduzidos gradativamente até o fim de 2015, uma medida com impacto para os custos das indústrias.
Dessa forma a partir de hoje (01), o gás nacional vendido pela Petrobras às distribuidoras, terá uma aumento de R$ 0,06 (seis centavos
de real), o que corresponde a uma elevação de 7,59%, preço esse válido para os meses de junho e julho. Na mesma ocasião, a Petrobras
informou ainda, que a medida foi tomada para “restabelecer o alinhamento dos preços relativos dos energéticos, preservando, contudo,
a competitividade do gás natural no mercado”. A ASPACER (Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento) entidade que lidera e coordena o Fórum do Gás Natural, grupo que reúne 12 das mais importantes associações da cadeia produtiva do gás natural, providenciou
encaminhamento de nota de rejeição à ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), Petrobrás e MDIC (Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e MME (Ministério de Minas e Energia), entendendo que tal medida adotada é extremamente devastadora aos diversos segmentos da indústria, uma vez que a atual medida de preços do insumo está em total descompasso
com o cenário energético internacional e é extremamente prejudicial para competitividade da indústria nacional.

Custo da construção paulista subiu 2,09% em maio

O

Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil do estado de São Paulo nas obras incluídas na desoneração registrou alta de 2,09%
em maio na comparação com o mês anterior, segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP). O CUB representativo da construção paulista (RN-8), ficou em R$ 1.120,57 por metro quadrado em maio. O índice oficial reflete
a variação dos custos das construtoras para a utilização nos reajustes dos contratos de obras. O resultado é reflexo da elevação dos custos
com materiais de construção (0,23%), dos custos administrativos (2,88%) e da mão de obra (3,43%). De acordo com o vice-presidente de
Economia do SindusCon-SP, Eduardo Zaidan, “a alta nos custos com mão de obra já reflete os reajustes salariais definidos pelas convenções coletivas assinadas em maio com os sindicatos dos trabalhadores da capital paulista e de outros 12 municípios do Estado”. No ano,
a alta ficou em 2,99%. Em 12 meses, a elevação chega a 7,06%, com aumentos de 9,89% nos custos com a mão de obra, de 3,01% nos
materiais e de 11,81% nos gastos administrativos. Fonte: SindusCon - SP

Anamaco aponta retração nas vendas de revestimentos cerâmicos

A

s vendas do varejo de material de construção se mantiveram estáveis nos primeiros cinco meses do ano, na comparação com o
mesmo período do ano passado. Já o mês de maio apresentou queda de 2% sobre abril e de 7% sobre maio de 2014. A retração no
mês, no entanto, ocorreu em apenas três regiões: Nordeste (-3%), Sul (-5%) e Sudeste (-3%). No Norte e Centro-Oeste houve crescimento
de 11% e 4% respectivamente. Entre as categorias pesquisadas pelo estudo, revestimentos e tintas (-3%), tiveram retração. Os dados
são do estudo mensal realizado pelo Instituto de Pesquisas da Universidade Anamaco com o apoio da Abrafati, Instituto Crisotila Brasil,
Anfacer, Afeal e Siamfesp. O levantamento ouviu 530 lojistas das cinco regiões do país entre os dias 27 a 29 de maio e a margem de erro
é de 4,3%. Fonte: Anamaco

Feriado de Corpus Cristhi

A

s diretorias da ASPACER e do SINCER informam que nos próximos dias 04 e 05 (quinta e sexta-feira), devido ao feriado de Corpus
Christi, não haverá expedientes nas entidades, retomando os trabalhos normalmente no dia 08, segunda-feira, às 8h.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

