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Parabéns Cerâmica Unigrês
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N

o último dia 03, a cerâmica Unigrês completou 18 anos de fundação. A constante atualização do seu parque fabril e permanente
treinamento da equipe garantem à marca alta competitividade e excelente qualidade. Com visão sempre dinâmica, focando o alto
desempenho e superioridade técnica, os revestimentos cerâmicos Unigrês Design oferecem ao mercado uma ampla gama de design,
cores, acabamentos e tamanhos, combinando harmoniosamente com cada ambiente, sejam eles residenciais ou comerciais, internos
ou externos. Preocupada com a preservação ambiental, a empresa reemprega em seu processo produtivo a água utilizada, excesso de
resíduos e calor emitido por seus equipamentos, gerando otimização de recursos e menor impacto ambiental. Seu compromisso com
clientes e bom relacionamento com fornecedores, garantem credibilidade à marca, que vem despontando cada dia mais nos mais exigentes mercados nacionais e internacionais. A ASPACER e o SINCER desejam prosperidade à empresa.

Aumenta a capacidade ociosa da indústria

A

confiança da indústria voltou a cair em novembro, após duas altas consecutivas, com os empresários mais pessimistas com a situação do setor nos próximos meses, informa a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice de confiança calculado pela instituição
caiu 1,8%, de 76,2 para 74,8 pontos, A queda de confiança atingiu 12 dos 19 principais segmentos e foi determinada pela redução de 2,8
pontos do Índice de Expectativas (IE), para 75,1 pontos. O Índice da Situação Atual (ISA) ficou estável, em 74,8 pontos. A Sondagem da
Indústria também mostrou que continua a aumentar a ociosidade do setor. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) atingiu o
mínimo histórico em novembro ao recuar de 74,9% para 74,6%. O setor de material de construção ficou em 78,9% (79,2% em outubro e
média de 83,2%). Fonte: Valor Econômico.

ASPACER participará da 7ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais

A

importância dos arranjos produtivos para o setor privado e para a economia brasileira será discutida na 7ª Conferência Brasileiras
de Arranjos Produtivos Locais (APLs), nos dias 9 e 10 de dezembro, em Brasília. Luís Fernando Quilici, diretor de relações institucionais e governamentais da ASPACER ministrará palestra sobre o APL de Santa Gertrudes. O evento contará com a presença de autoridades
do governo federal e do setor privado e tem como objetivo aprimorar políticas públicas e estimular o desenvolvimento local por meio de
trocas de informações e experiências. Os 677 arranjos produtivos locais (APLs), presentes em 2.175 municípios brasileiros, são responsáveis por mais de três milhões de empregos diretos em 59 setores da economia brasileira. Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento
da Produção (SDP) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Os APLs são agrupamentos de empresas
que têm por objetivo melhorar o desempenho produtivo. Desde 2004, o governo federal atua para que empresas do mesmo setor ou da
mesma cadeia produtiva organizem práticas de cooperação, interação e treinamento. As empresas integrantes da APLs buscam suprir as
necessidades de mercado em conjunto. Mais informações sobre a 7ª Conferência: www.conferenciabrasileiraapl.com.

ASPACER apoia Campanha contra a Dengue

A

Secretaria de Saúde de Santa Gertrudes está fazendo uma Campanha contra a Dengue. O projeto consiste em mobilizar a população
e incentivar a eliminação de possíveis criadouros do mosquito da Dengue. Através da troca de materiais inutilizáveis por livros, a
primeira etapa do projeto consiste na doação de livros, com um ponto de coleta aqui na sede da ASPACER. Mais informações no site da
Prefeitura: www.santagertrudes.sp.gov.br.

CoopASPACER realiza parceria com a Fast Shop

A

CoopASPACER - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Empresas Cerâmicas, com objetivo de ampliar os
benefícios a seus cooperados, criou uma parceria com a loja Fast Shop, que oferece produtos de alta qualidade, com até 30% de
desconto, preço diferenciado e compra direta com a Cooperativa. Lembrando que o Catálogo de consulta de produtos, preço e a compra,
podem ser feitos somente na Cooperativa. As formas de pagamento são a vista no boleto ou financiado pela cooperativa em até 12x (conforme a politica de crédito). Cooperados das empresas apoiadoras: Cerâmica Almeida, Grupo Rocha, Cerâmica Carmelo Fior, Cerâmica
Alfagres, Cerâmica TH Buschinelli, ASPACER e SINCER, poderão usar desse benefício, dentro de cada limite de crédito. Mais informações:
(19) 3545-1145 - cooperativa@aspacer.com.br. Horário presencial de atendimento da CoopASPACER: de terça à sexta-feira, das 08h às
12h e das 13h ás 16h, na sede da ASPACER.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

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

