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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório

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

BOLETIM
INFORMATIVO

Dados da pesquisa divulgada no último dia 16 pelo 
Sinduscon-SP e Fundação Getúlio Vargas (FGV), com 

base em informações do Ministério do Trabalho e Previdên-
cia Social, revelam que o emprego no setor da construção 
registrou queda de 1,18% em junho em relação a maio. De 
acordo com a pesquisa, foi o 21º decréscimo consecutivo 
nessa base de comparação, desde outubro de 2014. O sal-
do de trabalhadores no setor fi cou em 2,76 milhões de pes-
soas, com o fechamento de 33,2 mil vagas no mês. No pri-
meiro semestre foram 139,1 mil vagas cortadas, e menos 465 
mil postos de trabalho em 12 meses. Ao desconsiderar-se 
os fatores sazonais, o número de vagas fechadas em junho 
foi de 43,8 mil (-1,56%). O emprego no segmento das obras 
de instalação caiu 1,7% no mês e no imobiliário 1,51%. No 
acumulado do ano, em comparação ao mesmo período 
do ano anterior, o maior decréscimo é do segmento imo-
biliário, de 17,89%. A região Nordeste foi a que mais demitiu 
em junho, com queda de 1,51% no número de empregados 
na construção, se comparado ao mês anterior. Em seguida, 
vem as regiões Sudeste (-1,48%), Sul (-0,8%), Norte (-0,17%) e 
Centro-Oeste (+0,12%). Fonte: Portal Piniweb.

Setor da construção registra em junho 
21ª queda consecutiva de emprego

A carga de energia (consumo mais perdas) no sistema brasileiro em julho alcançou 63, 347 megawatts (MW) médios, com 
alta de 1,2% ante igual período do ano passado, de acordo com boletim divulgado pelo Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (NOS). Segundo o órgão, em relação a junho, houve queda de 0,8%. E, no acumulado dos últimos 12 meses terminados 
em julho, houve retração de 0,5%. O resultado na comparação anual foi o melhor desde 2013, quando houve crescimento de 
4,5% ante julho de 2013. Em julho de 2015, a carga recuou 2,3%. E em julho de 2014 o aumento da carga foi de apenas 0,8%. 
Fonte: Jornal Valor Econômico.

Consumo de energia apresenta alta em julho

O presidente da ASPACER, Benjamin Ferreira Neto; o di-
retor executivo, Almir Guilherme; o diretor de relações 

institucionais e governamentais, Luís Fernando Quilici e o 
presidente do Conselho Administrativo da ANFACER - Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Reves-
timentos, Louças Sanitárias e Congêneres, Heitor Ribeiro de 
Almeida Neto, estiveram em São Carlos, hoje, 19, para visita 
a sede da EPTV, fi lial da Rede Globo na região. Na ocasião, 
os representantes do setor cerâmico conheceram as instala-
ções da emissora e participaram de uma reunião com Paulo 
Brasileiro, diretor de relações institucionais das emissoras EPTV 
e diretor regional da EPTV Central, oportunidade em que 
apresentaram informações sobre o segmento.

Representantes da ASPACER e 
ANFACER visitam a sede da EPTV – 
São Carlos

No próximo dia 26, às 09h00, no Centro Cultural Ataliba Barrocas, em Cordeirópolis serão apresentadas as peças prontas 
do Projeto Sustent´Arte. O projeto é realizado da parceria entre a ASPACER, SESI e Prefeitura e surgiu para atender as in-

dústrias em seus projetos de Responsabilidade Social, desenvolvendo produtos artesanais personalizados, utilizando a técnica 
do mosaico. “A iniciativa se torna extremamente importante para o setor cerâmico de revestimento, uma vez que os resíduos 
gerados pela indústria, que não são poluentes ao meio ambiente, são reaproveitados, promovendo o segmento através do 
desenvolvimento de produtos com apelo comercial, estimulando a qualifi cação da comunidade do entorno das cerâmicas, 
formada por familiares dos colaboradores de cerâmicas e pessoas em situação de vulnerabilidade social, visando o empreen-
dedorismo e a promoção de geração de renda”, destaca Benjamin Ferreira Neto – presidente da ASPACER e do SINCER. Em 
Cordeirópolis, o projeto foi iniciado no início do mês de setembro de 2015 e a conclusão da primeira etapa aconteceu em de-
zembro de 2015, que incluiu a divulgação e sensibilização da população, visando à adesão ao projeto e realização das ofi cinas 
artísticas com o objetivo de despertar a criatividade e o desenvolvimento de novas habilidades. As cerâmicas que aderiram ao 
projeto no município são: Ceral, Cecafi , Grupo Rocha, Incefra e Unigrês, que apesar de estar sediada em Limeira, foi autorizada 
pela prefeitura do município para participar do Projeto. 

Projeto Sustent´Arte será ofi cialmente lançado em Cordeirópolis

A ASPACER, através de Luís Fernando Quilici, diretor de relações institucionais e governamentais da ASPACER, estará em 
Brasília, no próximo dia 22, segunda-feira, para participar de encontro com Márcio Felix, secretário de Petróleo e Gás 

Natural do Ministério de Minas e Energia (MME). Na oportunidade, o deputado federal Mendes Thame, presidente da Frente 
Parlamentar Mista Pró-Gás Natural também estará presente. A pauta da reunião envolve o tema “mudanças na legislação 
sobre o gás natural”.

ASPACER participa de reunião no MME

25 e 26 de Outubro de 2016
Santa Gertrudes / SP


