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Cristofoletti passa pela 1ª fase de
certiﬁcação ISO 14001

Nível de emprego cresce mais no interior
do país

Cerâmica Cristofoletti passou pela 1ª fase da auditoria de
certiﬁcação ISO 14001. Em breve, será a 1ª Indústria cerâmica via seca do Brasil certiﬁcada ISO 14001. Algo inédito para o
segmento cerâmico, que está mudando seus conceitos e acompanhando a evolução mundial em relação à preservação do meio
ambiente. Atendimento à legislação ambiental, gestão correta
dos resíduos industriais e segurança em não receber multas ambientais. Essas são algumas das vantagens em ser certiﬁcado ISO
14001.

mercado de trabalho brasileiro passa por uma mudança
signiﬁcativa. Nas seis principais regiões metropolitanas do
país a oferta de emprego desacelera desde o início do ano; nas
demais regiões, a tendência é inversa. As seis maiores regiões metropolitanas geraram menos vagas formais no primeiro trimestre
de 2014 do que no mesmo período do ano passado. Houve uma
queda de quase 9%. Fonte: Valor Econômico.

A

2º Prêmio Nacional
Aspacer de Design está
com inscrições abertas
até 20/06

E

stão no site e seguem até o dia 20
de junho, as inscrições para o 2º
Prêmio Nacional Aspacer de Design. Proﬁssionais da área de criação e desenvolvimento de cerâmicas de todo país estão
convidados a participar. O evento acontecerá no dia 11 de agosto, na sede da Aspacer. Este ano, a maior premiação será
uma viagem para o Salão Mobiliário em
Milão. Informações e inscrições: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

O

Aspacer homenageia
Eduardo Campos

N

o último dia 13, a Aspacer esteve
participando de evento com Eduardo Campos (PSB) e fez uma entrega de uma
placa, feita em revestimento cerâmico, com
uma homenagem ao pré-candidato a Presidência da República. Junto a outras associações empresariais do setor de gás natural, a
entidade entregou um documento com demandas do setor, entre elas a equiparação
da desoneração tributária recebida pelas
termelétricas.

ARSESP adia revisão
tarifária do Gás Natural

N

o último dia 13, a Comgás (Companhia de Gás de São Paulo) repassou
ao mercado em geral, comunicado encaminhado pela Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de
São Paulo), sobre o adiamento da revisão
quinzenal da Companhia, à ser realizada
até 31 de maio de 2014, para maio de
2015, em virtude de diﬁculdades encontradas pela Agência em seus processos
internos.

Valores do Gás Natural serão reajustados provisoriamente

N

o mesmo Ofício, a Agência comunicou que para não prejudicar o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro da Concessão devido a essa
reprogramação, os valores máximos das Margens de Distribuição que compõem os valores constantes dos Anexos da Deliberação
ARSESP 421, de 24 de maio de 2013, serão reajustados provisoriamente pela variação do IGP-M/FGV de abril de 2013 a abril de 2014,
deduzido um fator de eﬁciência provisório (fator X) de 0,82%, devendo esses valores ser devidamente considerados e compensados em
maio de 2015, garantindo o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro da Concessão para o ciclo 2014-2019.

Falta de chuva deixa municípios em alerta

O

longo período de estiagem tem deixado em alerta os municípios. No Estado de São Paulo, a seca ameaça o abastecimento de 200
cidades. Grande São Paulo e regiões de Campinas e Piracicaba enfrentam situação crítica. Em Rio Claro, o Daae reitera que não há
risco de racionamento, mas orienta a população a fazer uso racional da água tratada. Fonte: Jornal A Cidade de Rio Claro
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