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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

A volta do crescimento da indústria no Brasil não se dará 
antes de 2018. Essa é a avaliação do presidente da 

Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, que 
acompanhou a visita do presidente Michel Temer a Tóquio, 
no Japão. Para o líder empresarial, o retorno do crescimen-
to é moroso pela necessidade de se construir um “ambiente 
propício”. “Essa recuperação não é imediata”, entende. “O 
crescimento da indústria depende, além do otimismo que 
retornou e está retornando para o empresariado – o que 
já é importante -, do aumento do mercado interno e das 
possibilidades de exportações.” Ainda segundo Andrade, a 
demanda interna precisa ser reaquecida, ao mesmo tem-
po em que o governo precisa retomar as negociações de 
acordos comerciais que estimulem as vendas ao exterior. 
Fonte: Estado de S.Paulo

Para CNI, alta na indústria só em 2018

A ASPACER está no G1 - São Carlos, site ofi cial da Rede Globo, com todas as curiosidades e informações sobre o Polo Ce-
râmico de Revestimento Paulista e as principais informações sobre a Associação que representa o Maior Polo Cerâmico 

das Américas. Clique no endereço abaixo e compartilhe: 
http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/especial-publicitario/aspacer/ceramica-de-revestimento/

ASPACER no G1

A organização inova a cada ano.  No dia 02 de dezembro, a sede da ASPACER e do SINCER, será transformada com uma 
decoração requintada, proporcionando um clima descontraído entre os convidados, para receber o cantor sertanejo 

Daniel. Com repertório diversifi cado que faz um passeio por sua trajetória na música, o show de Daniel traz nova sonoridade 
para seu espetáculo. Reserve sua mesa: (19) 3545-9600, com Ana Paula.

Confraternização 2016 apresenta o cantor sertanejo Daniel

Nos dias 25 e 26 de outubro, a ASPACER será sede do evento nacional XIII Seminário de APL base mineral e X Encontro da 
RedeAPLmineral, que têm como foco o debate sobre a Mineração e Ordenamento Territorial Geomineiro para Susten-

tabilidade dos APL de Base Mineral. Mais informações e inscrições: www.aspacer.com.br/aplmineral

XIII Seminário de APL base mineral e X Encontro da RedeAPLmineral: participe! 

A ASPACER e o SINCER com o apoio de suas associadas 
e parceiros promoverão o “4º Concurso de Desenho 

Infantil” para escolha o cartão ofi cial das festividades de fi -
nal de ano, com o tema “Meio Ambiente”, que visa promo-
ver, envolver, valorizar e inserir os fi lhos e fi lhas dos colabora-
dores das empresas associadas à ASPACER e ao SINCER no 
ambiente de trabalho dos pais. Três categorias participam: 
de 06 a 07 anos; de 08 a 09 anos e de 10 a 11 anos. As ins-
crições seguem até 04 de novembro e devem ser feitas no 
departamento de Recursos Humanos das empresas. Mais 
informações com Maria Fernanda: (19) 3545-9600.

4º Concurso de Desenho Infantil 
ASPACER/SINCER: inscrições seguem 
até 04 de novembro

25 e 26 de Outubro de 2016
Santa Gertrudes / SP

Ainda sobre o XIII Seminário de APL base mineral e X Encontro da RedeAPLmineral, no dia 25 de outubro, a ASPACER sedia-
rá a Cerimônia de Premiação dos Finalistas do Prêmio Melhores Práticas em APL de Base Mineral 2016 com o anúncio dos 

fi nalistas e entrega da premiação aos 1º, 2º e 3º colocados. Confi ra os ganhadores na próxima edição da Revista ASPACER.

Prêmio Melhores Práticas em APL de Base Mineral 2016


