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Última semana para se inscrever no Prêmio Nacional ASPACER de Design

T

erminam dia 04 de julho as inscrições para o Prêmio Nacional ASPACER de Design. Empresas que já se inscreveram no
Prêmio: Vidrados BS (Fornecedor), Cerâmica Cristofoletti (Via Seca, Porcelanato, Pastilhas e Peças Especiais), Cerâmica Eliane (Porcelanato e Pastilhas e Peças Especiais), Cerâmica Almeida (Via Seca), Cerâmica Elizabeth Sul (Porcelanato),
Smalticeram (Fornecedor), Cerâmica Jatobá (Pastilhas e Peças Especiais), Cerâmica Incopisos (Via Seca) Massima Revestimentos Cerâmicos (Porcelanato e Pastilhas e Peças Especiais), Cerâmica Ceusa (Porcelanato, Pastilhas e Peças Especiais),
Gail (Pastilhas e Peças Especiais), Lavorart Design & Gravação a Laser Ltda (Fornecedor), Colortech (Fornecedor), Empresas
Icon (Fornecedor), Endeka (Fornecedor) e Ferro Enamel do Brasil (Fornecedor). O Prêmio é uma realização da ASPACER em
parceria com o Centro Cerâmico do Brasil e conta com a participação de empresas de todo o país. Desde sua criação, o
principal objetivo do Prêmio é descobrir e estimular os novos talentos da área de criação das indústrias cerâmicas e incentivar
a inovação de produtos, valorizando o trabalho desenvolvido por esses profissionais. Os participantes são necessariamente,
funcionários responsáveis pelos setores de criação e desenvolvimento de produtos de indústrias cerâmicas e fornecedores.
Empresas de todo país podem participar. Inscrições: www.aspacer.com.br/premioaspacer/inscricao

eSOCIAL: está disponível a ferramenta de qualificação cadastral

A

Qualificação Cadastral de dados para o eSocial (Nome, CPF, NIS, Data de Nascimento) pode agora ser realizada por
digitação (até 10 consultas simultaneamente, com retorno das informações no momento da consulta) ou em lote, sem
restrição de limite de consultas, todavia, o usuário deverá utilizar obrigatoriamente certificado digital para realizar o procedimento e o retorno das informações será em até 48 horas. A ferramenta de qualificação cadastral EM LOTE está disponível no
site oficial: http://www.esocial.gov.br/QualificacaoCadastral.aspx. Fonte: www.centraldoempresario.blogspot.com.br/

Gás natural: CADE abre inquérito contra a Petrobras em procedimento que teve
a participação da ASPACER

O

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), vinculado ao Ministério da Justiça, abriu inquérito contra a
Petrobras, no dia 15 de junho passado, atendendo à representação feita pela Associação Brasileira das Empresas
Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). A ASPACER participou da iniciativa, que reclama de supostas práticas anticoncorrenciais abusivas praticadas pela empresa na comercialização do gás natural. Na representação, a Abegás alega que
a Petrobras, por meio de sua política de preços e condições de contratação no mercado de distribuição e comercialização de gás natural, estaria incorrendo em condutas com efeito anticompetitivo de aumento arbitrário de lucros, exercício
abusivo de posição dominante e falseamento ou prejuízo à concorrência, com suposto tratamento discriminatório e falta
de transparência. Tais condutas teriam culminado na decisão da Petrobras de retirar descontos que vinham sendo concedidos de forma regular e ininterrupta, há mais de quatro anos, sobre o preço do gás natural. O fornecimento do gás natural
compreende uma cadeia que pode ser dividida em três níveis: exploração, desenvolvimento e produção (upstream); processamento e transporte (midstream); e comercialização e distribuição local (downstream). O Cade acatou uma ponderação da Abegás, segundo a qual a Petrobras é monopolista nos mercados upstream e midstream e detém participação
em empresas que atuam no mercado downstream, o que justifica a abertura da investigação. Mais informações: www.
aspacer.com.br.

Construção civil fecha 17,4 mil vagas em abril no País, diz SindusCon-SP

A

recessão prolongada da economia brasileira provocou demissões no segmento da construção civil pelo 19º mês consecutivo. Em abril, foram cortados 17,4 mil postos de trabalho no País. Com isso, o número total de pessoas empregadas na construção atingiu 2.830.254, o que representa redução de 0,61% em relação a março. No acumulado dos primeiros
quatro meses do ano, os cortes no Brasil chegaram a 72,9 mil vagas, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses até abril,
as perdas totalizaram 398,2 mil vagas. Os dados divulgados fazem parte da pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria
da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), com base
em informações do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE). Na avaliação por segmento, as obras de instalação tiveram a maior retração no número de empregos (-1,45) em abril na comparação com março, seguido por obras imobiliárias
(-0,83%) e de preparação de terrenos (-0,33%). Já na avaliação por regiões, houve corte de vagas no Nordeste (-1,75%),
Norte (-0,89%) e Sudeste (-0,63%). Por outro lado, houve contratações no Centro-Oeste (1,43%) e Sul (0,10%). O Estado de
São Paulo, com maior número de trabalhadores no setor (26,8% do total do País), teve recuo de 0,46% em abril ante março.
Fonte: Estado de S.Paulo
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