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Prefeito de Santa Gertrudes discute desenvolvimento sustentável com a ASPACER

O

Prefeito de Santa Gertrudes Gino da Farmácia esteve
nesta semana visitando a sede da Associação Paulista
das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER). Na reunião foram
discutidas questões sobre o desenvolvimento social, econômico
e ambiental na cidade. De acordo com o diretor de Relações
Institucionais da ASPACER, Luís Fernando Quilici, uma das pautas discutidas foi a importância da necessidade do asfaltamento
de trecho das vicinais em Santa Gertrudes, para desta forma
contribuir com a melhora da qualidade do meio ambiente. Ainda
no encontro, a diretoria da ASPACER ofereceu à prefeitura sua
estrutura física para abrigar a campanha de vacinação contra
a COVID-19, que deve começar em breve no Estado de São
Paulo. “A reunião foi bastante produtiva e temos a possibilidade
real de alinharmos o desenvolvimento do município com mais
qualidade de vida, visando o meio ambiente e o bem-estar so-

cial. Aproveito a oportunidade para agradecer a Valmir Carnevali
por ter cedido o espaço físico da Aspacer para vacinação contra o
COVID-19. Tenho certeza que com esta parceria quem ganha é a
população Gertrudense”, disse o Prefeito.

Reunião aconteceu na sede da ASPACER

Governo estuda adiar imposto de novo para dar fôlego a empresas

O

governo federal incluiu no seu cardápio de possíveis
medidas de estímulo à economia neste início de ano
fazer uma nova rodada de diferimento (adiamento do recolhimento) de tributos para as empresas. Assim como aconteceu no primeiro semestre do ano passado, na linha de frente

das ações de combate aos efeitos econômicos da pandemia,
a ideia é dar um pouco mais de folga no caixa das empresas,
uma espécie de capital de giro, para que elas possam ter maior
capacidade produtiva e, se possível, abrir um espaço para o
investimento.

Setor industrial cresce em dez dos 15 locais pesquisados pelo IBGE

A

produção industrial cresceu em dez dos 15 locais analisados pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM-Regional),
em novembro. A média nacional ficou em 1,2% de crescimento
e oito dessas altas superaram esse percentual: Bahia (4,9%),
Rio Grande do Sul (3,8%) Amazonas (3,4%), Região Nordeste
(2,9%), Santa Catarina (2,8%), Ceará (1,7%), Rio de Janeiro

(1,6%) e São Paulo (1,5%). Os outros locais com índices positivos
foram o Paraná (1,2%) e Minas Gerais (0,6%). As quedas mais
acentuadas foram no Pará (-5,3%) e em Mato Grosso (-4,3%),
além de Pernambuco (-1,0%), Espírito Santo (-0,9%) e Goiás
(-0,9%). Os dados foram divulgados ontem (14) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Programa Casa Verde e Amarela deve impulsionar construção civil

O

presidente da República sancionou nesta semana a Lei
14.118, que institui o Programa Casa Verde e Amarela. A
nova política habitacional do governo federal sucede o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O programa regulamenta
a concessão de financiamento e subsídio para a compra da casa

própria, com foco em famílias de áreas urbanas com renda mensal
de até R$ 7 mil. No lugar das 4 faixas de renda do MCMV, foram
criadas três faixas, porém sem previsão de subsídio integral para
as famílias de mais baixa renda. Além disso, o programa também
pretende fazer avançar a regularização fundiária urbana.

CoopAspacer oferece linha de crédito para material escolar

A

Cooperativa da ASPACER traz um recado para
você que vai comprar material
escolar agora no final do ano.
Não deixe de aproveitar as linhas de créditos especiais que
são oferecidas para os cooperados. Sabia mais clicando no
vídeo.
Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

