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

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

BOLETIM
INFORMATIVO

No último dia 17, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária para a aprovação das mudanças de estatuto baseadas no projeto de 
expansão da Cooperativa CoopBMC , apresentado ao Banco Central. Por unanimidade foi aprovada a alteração do nome para Coo-

perativa de Crédito Mútuo dos Funcionários das Empresas de Cerâmicas - CoopASPACER, bem como  a mudança de endereço para a sede 
da Associação em Santa Gertrudes. Os documentos de registro da Assembleia serão agora encaminhados para análise de conformidade e 
aprovação junto a Central Cecresp e posteriormente a Banco Central do Brasil. A finalização desse processo deverá demorar cerca de 60 
dias, durante a ASPACER estará se reunindo com funcionários das empresas associadas, para divulgação e esclarecimentos a respeito do 
funcionamento da Cooperativa. Para informações adicionais o contato na Aspacer é a Sra. Thais Carnevale – Fone: 3545-1145.

Cooperativa ASPACER: assembleia extraordinária é realizada

Com 45 votos a favor e 27 contra, o Senado aprovou na última quarta-feira, 19, o projeto que reduz as desonerações da folha de pa-
gamentos – o último item do ajuste fiscal do governo a tramitar no Congresso Nacional. O texto trancava a pauta do Senado desde 

a semana passada. A proposta votada pelos senadores foi a mesma aprovada na Câmara. O texto segue agora para sanção presidencial. O 
projeto original, enviado pelo Executivo ao Congresso, aumenta a contribuição previdenciária que as empresas têm de pagar ao Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS). Diante das dificuldades para equilibrar as contas públicas, essa é mais uma tentativa do governo 
federal para ampliar a arrecadação. Fonte: G1

Senado aprova projeto que reduz desonerações da folha

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) acei-
tou o pedido da Abegás (Associação Brasileira das Empre-

sas Distribuidoras de Gás Canalizado) para abertura de processo 
administrativo contra a Petrobras, motivado pela retirada dos 
descontos praticados sob o preço do gás natural vendido pela pe-
troleira às distribuidoras. A Petrobras tem até 25 de agosto para 
enviar ao Cade sua resposta sobre a denúncia. A representação 
da Abegás, protocolada no dia 17 de julho, alegava que “a políti-
ca comercial da Petrobras é discriminatória e nada transparente, 
com a predominância de um modelo contratual e de precificação 
obscuro e imprevisível, que permite àquela aumentar o preço e 
reduzir a oferta de gás natural de forma lucrativa”. 

Cade aceita representação da Abegás 
contra Petrobras

Emprego na indústria cai em junho e acumula perda de 5,2% no ano, diz IBGE

O emprego na indústria recuou 1% na passagem de maio para junho, na série livre de influências sazonais, informou o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira. É a sexta queda consecutiva nessa base de comparação. Com o re-

sultado, o emprego industrial acumula recuos de 5,2% no ano e de 4,6% em 12 meses. Já na comparação com junho de 2014, o emprego 
industrial apontou queda de 6,3% em junho deste ano, mais intensa desde agosto de 2009 (-6,4%). Trata-se do 45º resultado negativo 
consecutivo nesse tipo de confronto. No segundo trimestre houve recuo de 2,4% na comparação com o resultado do primeiro trimes-
tre do ano. Já na comparação com o trimestre de abril a junho de 2014 o emprego industrial caiu 5,8%. egundo o IBGE, em junho, na 
comparação com o mesmo período de 2014, o contingente de trabalhadores recuou nos 18 ramos pesquisados, com destaques para as 
pressões negativas vindas de meios de transporte (-11,4%), máquinas e aparelhos eletroeletrônicos e de comunicações (-13,9%), produ-
tos de metal (-11,8%), máquinas e equipamentos (-8,9%), alimentos e bebidas (-3,0%), vestuário (-6,7%), outros produtos da indústria de 
transformação (-9,3%), calçados e couro (-7,8%), borracha e plástico (-4,9%), metalurgia básica (-7,3%), papel e gráfica (-4,0%) minerais 
não-metálicos (-3,1%) produtos têxteis (-3,8%) e indústrias extrativas (-5,3%).

Do lado da indústria, associações que representam o seg-
mento de cerâmica — segundo maior consumidor indus-

trial de gás natural —, como ASPACER e ANFACER, afirmaram que 
a retirada dos descontos afeta diretamente a competitividade da 
indústria brasileira. O presidente da ASPACER, Benjamin Ferreira 
Neto, garantiu que “se essa situação não se normalizar, algumas 
empresas podem começar a desligar suas linhas de produção”. O 
aumento mais recente no preço do gás foi de 11%, conduzido em 
agosto. A Petrobras lançou a Nova Política de Preços em 2011, 
com o objetivo de manter a competitividade do gás natural bra-
sileiro. O programa, que em seu início dava até 49% de desconto 
para as distribuidoras na compra do combustível, agora entrega 
cerca de 3% em benefícios, de acordo com dados da ASPACER.

Sem desconto não existe competitividade


