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Convênio permite licitação da pavimentação do primeiro trecho das estradas vicinais 
do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes

No últi mo dia 21 foi publicada, no Diário Ofi cial do Estado, o convênio que permite a realização da licitação para execução do primei-
ro trecho das obras e serviços de pavimentação da Estrada Vicinal, Convênio 5673 que envolve DER (Departamento de Estradas 

e Rodagem) e Santa Gertrudes – SP, que faz ligação das divisas deste município com o município de Rio Claro, até a entrada da Fazenda 
Itaúna, com extensão de 8,2km. O prazo para execução das obras é de 36 meses, no valor total de R$ 8,1 milhões. A licitação deve ser 
lançada nas próximas semanas. As informações foram cedidas pelo Deputado Estadual Aldo Demarchi (DEM/SP).

Os preços de importação de bens industrializados, em dólar, caíram em 10 de 22 setores nos últi mos doze meses (até março) e aju-
daram a atenuar o efeito da desvalorização do real sobre os preços domésti cos. A ajuda, contudo, foi pequena. Em março, segundo 

dados do Insti tuto Brasileiro de Geografi a e Estatí sti ca (IBGE), a infl ação dos preços industriais, medida pelo Índice de Preços ao Produtor 
(IPP), acumulava alta de 7,96% em relação a março do ano passado. Fonte: Valor Econômico.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Preço de industrializado importado cai e atenua “efeito câmbio”

Treinamento OTGM – 
inscrições conti nuam

Simultaneamente ao evento 
Forn&Cer, no dia 25 de junho, acon-

tecerá na sede da Aspacer o Treinamen-
to sobre Ordenamento Territorial Geo-
mineiro no Estado de São Paulo – Bases 
conceituais e técnicas. O objeti vo é capa-
citar sindicatos, associações, empresas e 
órgãos de governos ligados diretamente à 
mineração sobre o “ordenamento territo-
rial geomineiro”. As vagas são limitadas. 
Mais informações: roberto@aspacer.
com.br.

O presidente do Conselho da Gas Ener-
gy, Marco Tavares, afi rmou no últi -

mo dia 20, que os R$ 20 bilhões que serão 
gastos até o fi m deste semestre para o des-
pacho das termelétricas seriam sufi cientes 
para dobrar a malha brasileira de transporte 
de gás. O executi vo afi rmou que existem re-
cursos para o investi mento no setor do gás, 
mas que é preciso avaliar melhor o direcio-
namento. Fonte: Valor Econômico.

Empresários querem 
recursos para o gás  

Os projetos de expansão do Grupo 
Cosan não estão limitados aos in-

vesti mentos na nova empresa que será 
formada a parti r da incorporação da 
Rumo, subsidiária de logísti ca da compa-
nhia, com a ALL. No radar da empresa, 
estão ainda a parti cipação em concessão 
portuária em Santos (SP) e planos para 
atuar como operador ferroviário indepen-
dente.  Na divisão de energia, a compa-
nhia tem em seu horizonte estudos para 
crescer na área de gás natural. Uma das 
alternati vas é investi r em gasodutos. Fon-
te: Estado de S.Paulo.

Cosan quer crescer em 
gás natural e avalia portos

Faltam poucos dias para o Forn&Cer

O maior evento da cadeia produti va do setor cerâmico está a todo vapor. De 24 a 27 de junho, na sede da Aspacer, acontecerá a 7ª 
edição do Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica e Mineração (Forn&Cer). Cerca de 90 expositores, com tecnologia 

e novidades da cadeia produti va do setor cerâmico parti ciparão do encontro. Informações e Credenciamento online: www.aspacer.com.
br/fornecer.

Comitê divulga nível do Cantareira 15,6% menor que o da Sabesp

O comitê anti crise que monitora a seca do Sistema Cantareira divulgou na últi ma segunda-feira, 19, que o nível de armazenamento 
de água do principal manancial paulista é 15,6% menor do que o informado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo (Sabesp). Segundo o grupo técnico liderado pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pelo Departamento de Água e Energia 
Elétrica (DAEE), o Cantareira está com 22,2% da capacidade, com o acréscimo de 182,5 bilhões de litros do chamado “volume morto”, que 
começou a ser captado na últi ma quinta-feira. Para a Sabesp, contudo, o índice é de 26,3%. Fonte: Jornal Estado de S.Paulo.

Material de construção prevê crescimento menor

A Associação Brasileira de Materiais de Construção (Abramat) reduziu a esti mati va de crescimento das vendas em 2014 para 3% ante 
previsão anterior 4,5%, depois que o faturamento entre janeiro e abril apresentou recuo de 2% na comparação anual. Em abril, 

houve queda de 9,1% nas vendas em comparação ao mesmo período de 2013 e recuo de 4,4% em relação a março, informou a Abramat. 
Fonte: Jornal O Estado de S.Paulo.


