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Comércio de material de construção deverá cair 5% em 2015

A

s vendas de material de construção no varejo devem fechar este ano com queda de 5%, a primeira retração em 24 anos. “A última
queda de vendas do setor ocorreu no governo Collor”, afirma o presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material
de Construção (Anamaco), Cláudio Conz. Neste ano, até setembro, houve um recuo de 6% na receita nominal das empresas varejistas
e o mesmo índice foi registrado nos últimos 12 meses. Segundo a pesquisa feita com 530 lojistas em todo o País, em setembro na comparação com agosto, as vendas de todos os materiais foram menores, com destaque para a forte queda de produtos básicos. Cimento e
revestimentos, por exemplo, registraram recuos de 11% e 9%, respectivamente. Fonte: Anamaco

ASPACER participa de Reunião de Mercado da ANFACER

S

erá que os empresários estão preparados para enfrentar as mudanças da economia e do mercado? E quando isso afeta os negócios,
empreendedores estão preparados para enfrentar e gerir, de forma estratégica, o momento de crise? Diante dos atuais desafios
econômicos e políticos, a ANFACER – Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres realizou no último dia 20, nas dependências do Hotel Renaissance, em São Paulo, uma Reunião Especial de Mercado, com os empresários do setor cerâmico de revestimento do país das áreas comercial (MI), exportação (ME), marketing e planejamento das empresas
associadas. O encontro foi divido em três painéis e organizado em formato de workshop, com a participação ativa e interativa de todos
os convidados. Octavio de Barros, Economista Chefe do Bradesco, falou sobre economia brasileira, a situação atual e os desdobramentos
para o futuro.

Garanta sua mesa para o evento Confraternização 2015

A

Confraternização 2015, evento que reúne os maiores empresários do setor cerâmico e da cadeia produtiva, além de autoridades e
profissionais do segmento, este ano, será realizada dia 27 de novembro, na sede da ASPACER e do SINCER. O evento mais uma vez,
deve ficar na história do setor. Adesões a mesas e convites com Ana Paula, gerente comercial: (19) 3545-1145/anapaula@aspacer.com.br.

Participe do Concurso de Desenho Infantil: inscrições seguem até 31 de outubro

A

ASPACER e o SINCER, com o apoio de suas empresas associadas e parceiros, promovem o “3º Concurso de Desenho Infantil” para
produção de cartão de Natal e Ano Novo das entidades no ano de 2015 com o tema “Natal e o Meio Ambiente”. As inscrições serão efetivadas automaticamente com a entrega dos desenhos e seguem até 31 de outubro no Departamento Pessoal ou Departamento
de Recursos Humanos da empresa associada. Poderão inscrever-se filhos e/ou enteados de funcionários das empresas associadas à
ASPACER e ao SINCER, nas categorias de 06 a 11 anos. Nas condições estabelecidas no regulamento serão escolhidos, por uma Comissão
Julgadora, os cinco desenhos melhores classificados em cada faixa etária. Mais informações: www.aspacer.com.br.

Novo sistema da Receita Federal controla produção e estoque

A

partir de janeiro, o preenchimento das informações previstas no Bloco K (Livro Registro de Controle da Produção e do Estoque),
no SPED Fiscal, se tornará obrigatório para as indústrias com faturamento anual superior a R$ 300 milhões e para as indústrias
habilitadas ao Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof). Os dados darão à Receita Federal
acesso a todo processo produtivo e movimentação completa do estoque dessas empresas. O objetivo do novo sistema é permitir um
cruzamento mais apurado dos saldos e registros contábeis, possibilitando a identificação de sonegações fiscais. Mais informações: www.
receita.fazenda.gov.br

CoopASPACER: faça parte deste Projeto

A

ASPACER pensando em ampliar os benefícios aos seus associados implantou o projeto de Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários das Empresas de Cerâmica – CoopASPACER, para os funcionários dessas empresas. Sua sede está localizada
na própria ASPACER, em sala privativa para melhor atender os cooperados (associados) e para preservar o sigilo das informações. As empresas apoiadoras do projeto de expansão do raio de ação da Cooperativa, são: Cerâmica Almeida, Grupo Rocha, Cerâmica Carmelo Fior
– Cecafi, Cerâmica Alfagrês, Cerâmica Villagres, ASPACER e SINCER. Para se associar e usufruir dos benefícios da Cooperativa de Crédito
o funcionário da empresa apoiadora deverá entrar em contato com a CoopASPACER para fazer seu cadastro prévio, sendo necessárias
cópias atualizadas do RG, CPF, comprovante de endereço e holerite. Mais informações com a Sra. Luana: cooperativa@aspacer.com.br.
Horário de atendimento: de terça a sexta-feira das 08h às 12h.

New Holland promove o Yellow Day

N

o último dia 22, a ASPACER participou do evento Yellow Day em Piracicaba, promovido pela New Holland. Na oportunidade, houve
demonstrações de máquinas pesadas da marca Shark para empresários e profissionais do setor. Além disso, os visitantes tiveram
acesso a novidades em primeira mão e a condições especiais para novas aquisições. Com 16 anos de forte atuação no mercado, a Shark
Máquinas para Construção é a maior e mais completa concessionária autorizada da marca New Holland Construction no Brasil. Ao todo
são 10 filiais estrategicamente posicionadas nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A loja de Piracicaba
está localizada na Rodovia Cornélio Pires, km. 42,4 – SP127. Mais informações: (19) 3401-2260.
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