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Comissão discute parecer do novo Código
de Mineração

O

relator do Código de Mineração (PL 5807/13), deputado
Leonardo Quintão (PMDB-MG), apresentou no último dia
08, seu parecer na comissão especial que analisa a proposta.
Quintão busca um acordo com o governo para que o texto seja
votado na comissão especial, mas alguns líderes defendem que
o texto seja levado diretamente ao Plenário. Um dos pontos de
resistência do governo é a ﬁxação das alíquotas de distribuição
dos royalties na lei. O governo quer fazer a distribuição por decreto. No mês passado, uma comissão de deputados e sindicalistas
pediu ao presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, mais debates sobre o novo Código de Mineração. Fonte:
Agência Câmara de Notícia.

Mérito Cerâmico: falta
menos de 30 dias para o
evento

D

ia 09 de maio a partir das 20h, a
sede da Aspacer e do Sincer será
transformada para sediar o evento Mérito Cerâmico 2014. Com o tema Copa do
Mundo, um proﬁssional do futebol deverá ser um dos destaques. Uma banda
show fará a animação do evento. Restam
poucos lugares, mais ainda dá tempo de
participar. Mais informações, com Ana
Paula: (19) 3545-1145.

Proposta da Aspacer é aprovada
integralmente na Comissão Especial sobre
o Novo Marco Regulatório da Mineração

D

as emendas apresentadas à Comissão Especial sobre o
Novo Marco Regulatório da Mineração, proposta apresentada pelo Deputado Federal Antônio Carlos Mendes Thame (PSDB/
SP) por iniciativa da Aspacer, está na lista das aprovadas integralmente. O texto propõe a inclusão da argila para uso na fabricação
de revestimentos cerâmicos dentro do regime de autorização para
o seu aproveitamento. Para a análise do Novo Marco Regulatório
foram apresentadas 372 emendas. Com relação ao mérito, concluiu-se pela aprovação parcial de 67 emendas, pela aprovação
integral de 42 e 262 foram rejeitadas.

Codesp tem lucro de R$ 142
milhões em 2013

O

nº114

porto de Santos encerrou 2013 com
lucro líquido de R$ 142,316 milhões,
queda de 28,5% sobre 2012. O lucro operacional antes do resultado ﬁnanceiro ﬁcou em
R$ 200,977 milhões, ante R$ 17,793 milhões
na mesma comparação. No balanço divulgado no último dia 08, a Companhia Docas do
Estado de São Paulo (Codesp), administradora do porto, informa que os resultados foram
expressivos, “apesar da instabilidade econômica global”. Fonte: Valor Econômico.

Relatório Focus prevê
inﬂação maior e PIB
menor em 2014

A

projeção para a inﬂação medida
pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) em 2014 saltou
de 6,30% para 6,35%, de acordo com a
pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central, no último dia 7. Há quatro semanas,
a estimativa também estava em 6,01%.
Para 2015, a projeção subiu de 5,80% para
5,84%. A previsão de inﬂação para os próximos 12 meses à frente recuou de 6,14%
para 6,07%, conforme a projeção suavizada para o IPCA. Fonte: Estado de S.Paulo.

Projeto Aspacer Aprendiz em Cerâmica, conclui mais uma etapa

N

os dias 7 e 8 de abril, na Escola SENAI Manoel José Ferreira, em Rio Claro - SP, foi reunido o Comitê Técnico Setorial para a formação
do curso de Aprendizagem Industrial na área de cerâmica. Neste encontro, ﬁcou estabelecido o perﬁl do novo proﬁssional que será
formado pelo SENAI, a partir de Janeiro de 2015, dentro do Núcleo de Tecnologia Cerâmica na cidade de Rio Claro. Para o curso de Aprendizagem Industrial Operador Ceramista de Placas de Revestimentos, a competência geral estabelecida é: produzir placas cerâmicas para
revestimentos, de acordo com normas técnicas, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho. Além da Aspacer e Senai/ITC,
as empresas: Karina Pisos, Grupo Ceral, Grupo Rocha, Cecaﬁ e Villagres, fazem parte do Comitê.

Aspacer será sede de treinamento sobre Ordenamento Territorial

N

o mês de maio, a Aspacer sediará o treinamento sobre OTMG – Ordenamento Territorial Geomineiro no Estado de São Paulo –
Bases Conceituais e Técnicas. Organizado pela Aspacer, IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), Governo do Estado de São Paulo,
através da Subsecretaria de Mineração, DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral e FIESP – Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo. O treinamento sobre OTGM é destinado aos proﬁssionais e escritórios técnicos que atuam no segmento da mineração, prefeituras, câmaras municipais, universitários principalmente das áreas da geologia, geograﬁa e meio ambiente, além de pessoas
interessadas no assunto. Participarão da atividade o Superintendente do DNPM/SP, Ricardo Moraes e também o Subsecretário Estadual
da Mineração, José Fernando Bruno. Mais informações sobre o treinamento serão disponibilizadas nos próximos dias.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

