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ASPACER recebe premiação em Brasília

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

O

Sustent´Arte, uma ação da ASPACER, SESI e Prefeitura de Santa Gertrudes, conquistou 2º lugar do Prêmio Melhores Práticas em
APL de Base Mineral 2015 – PMP APL Mineral 2015. O projeto tem como finalidade reaproveitar os resíduos gerados pela indústria, não poluentes ao meio ambiente, promovendo o segmento, estimulando a qualificação da comunidade do entorno das cerâmicas,
visando o empreendedorismo e a promoção de geração de renda. O Prêmio é uma iniciativa da Rede Brasileira de Arranjos Produtivos
Locais de Base Mineral - RedeAPLmineral, que visa distinguir e reconhecer anualmente, as Melhores Práticas realizadas no âmbito da
cadeia produtiva do setor mineral, que abrange os processos de pesquisa mineral, extração, beneficiamento, transformação mineral e
comercialização dos produtos. O Sustent´Arte foi escolhido entre 5 práticas participantes. Maria Fernanda Rodrigues dos Santos, marketing institucional da ASPACER, esteve em Brasília para receber o Troféu de prata, um certificado e um Tablet, entregues ontem, 10, na
cerimônia que ocorreu na sessão de encerramento da 7ª. Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais – 7ª CBAPL.

Arsesp autoriza reajuste da GBD. Comgás e Fenosa não terão reajuste neste momento

A

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp) autorizou o reajuste anual das tarifas de gás natural
canalizado da Gás Brasiliano Distribuidora – GBD, em vigor desde o último dia 10. O reajuste anual das tarifas compreende, conforme o Contrato de Concessão vigente: o reajuste anual da margem de distribuição, corrigida pela variação em 12 meses do IGPM de
10,69%; a atualização do preço do gás considerado nas tarifas, com base na variação real dos últimos 12 meses, parcela para recuperação
da “conta gráfica” e a diferença acumulada entre o preço real do gás e o preço do combustível considerado nas tarifas antes do reajuste.
Os novos valores para o setor industrial, foram definidos em: 17,7 % (pequena indústria, 50.000 m³ mensais), 20,2 % (grande indústria, 1
milhão m³ mensais) e 21,1 % (grande indústria, 10 milhões de m³ mensais). Não haverá neste momento reajuste tarifário das concessionárias Comgás e Fenosa, cuja data para a divulgação de novos valores é 31 de maio.

Em novembro, vendas das indústrias de materiais de construção têm queda de 12,8%

P

esquisa da Associação Brasileira da Indústria dos Materiais de Construção (ABRAMAT), indica que, em novembro, o faturamento
total deflacionado das vendas dos materiais de construção apresentou queda de 12,8% em relação a novembro de 2014. Este é o
vigésimo segundo resultado negativo consecutivo do setor. Em comparação com outubro, o índice da ABRAMAT aponta queda de 2,5%.
No acumulado do ano a queda é de 12,4%. Segundo Walter Cover, presidente da ABRAMAT, as razões para os números negativos são
conhecidas e as medidas para reverter este cenário, ficam mais claras. “A crise e a falta de confiança na economia são os principais vetores para estes resultados. As grandes questões politicas pendentes precisam de um desfecho rápido, o Congresso precisa aprovar com
urgência o ajuste econômico e o Executivo tem que propor um plano de recuperação da economia para 2016”, afirma Cover. O executivo
salienta que “o incremento do investimento público, além da indução do investimento privado e a redução de gastos com reformas estruturais” são fundamentais para a retomada do setor.

Governador de Alagoas visita o Polo Cerâmico de Santa Gertrudes

N

o dia 15 de dezembro, Renan Filho e sua comitiva, estarão em Santa Gertrudes e cidades da região, com objetivo de visitar as empresas do maior Polo Cerâmico das Américas, responsável por 85% da produção de revestimentos cerâmicos do Estado de São Paulo. Na oportunidade da visita a região, além de conhecer as instalações das empresas, o governador do estado de Alagoas participará de
um almoço com ceramistas e com o presidente da ASPACER, Benjamin Ferreira Neto, na sede da associação. Para encerrar sua missão no
Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, Renan Filho ministrará um Seminário na presença de ceramistas e empresários do setor, destacando
as principais vantagens econômicas da região nordeste do país. Empresários e ceramistas estão convidados a participar. Mais informações
e confirmação de presença através do e-mail: carolina@aspacer.com.br

Setor da construção perdeu 508 mil postos de trabalho em 12 meses

O

setor da construção perdeu 508,2 mil postos de trabalho nos últimos 12 meses, fechados em outubro/2015, após o corte de 55,9
mil vagas pelo setor – queda de 1,82% na comparação com o mês anterior considerando os efeitos sazonais. De acordo com a
pesquisa realizada pelo Sinduscon-SP, em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), com base em informações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), essa é a 20ª queda consecutiva do indicador e, com isso, o estoque atual de trabalhadores diminuiu para 3,014
milhões. Desconsiderando os efeitos sazonais, o número de vagas fechadas no período é de 46,7 mil. Ainda de acordo com a pesquisa,
o segmento de infraestrutura apresentou a maior retração (3,18%), em comparação a setembro, seguido pelo segmento de imobiliário
(2,02%). No acumulado do ano, o segmento de infraestrutura apresenta a maior queda (14,23%), seguido pelo segmento imobiliário
(12,50%). A deterioração do mercado de trabalho afeta todas as regiões do Brasil, sendo que os piores resultados foram observados no
Norte (-4,82%), e no Centro-Oeste (-2,39%). Fonte: Sinduscon
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