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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Forn&Cer se consolida no setor cerâmico

De 19 a 22 de junho, 90 expositores parti ciparam do Forn&cer 2012. Brasileiros, chineses, espanhóis, italianos, alemães, in-
gleses e eslovacos, esti veram na sede da ASPACER, em uma área de exposição de quase 7 mil m². Autoridades importantes 

parti ciparam: o ex-presidente do Banco Central do Brasil, Gustavo Loyola, José Fernando Bruno (Subsecretário de Mineração do 
Estado de SP), Ricardo de Oliveira Moraes (Superintendente do DNPM), o Cônsul geral da Eslováquia, Dr. Peter Palicek, Alexandre 
Keese (especialista internacional em Photoshop), além de representantes e prefeitos das cidades da região. Durante o Forn&Cer 
2012, um total de 7.000 visitantes passou pela sede da ASPACER e do SINCER. Sucesso de relacionamento e contatos, o valor de 
negócios durante e pós-feira, deve chegar a R$ 55 milhões.

Assembleia Geral do Sincer 2011

Aconteceu na últi ma quarta-feira (27), a Assembleia Geral 
do Sincer 2011, que contou com a parti cipação da dire-

toria do SINCER. Nesta assembléia, foi realizado um balanço 
geral do ano de 2011: exame e aprovação do Relatório de Ati -
vidades do SINCER, exame e aprovação do Balanço Patrimonial 
e do Balanço Financeiro, apreciação e aprovação dos atos da 
Diretoria Executi va e Conselho Fiscal e outros assuntos de in-
teresse do SINCER.

ARSESP na sede da ASPACER

O superintendente de regulação técnica dos serviços de distribuição do gás canalizado da ARSESP (Agência Reguladora de Sa-
neamento e Energia). Cláudio de Faria Muller esteve na sede da ASPACER e do SINCER, no últi mo dia 22, e conversou com 

empresários e profi ssionais do setor sobre diversos assuntos que envolvem o gás natural. Muller foi questi onado sobre os reajustes 
extraordinários do gás natural: 10% em dezembro de 2011 e em média mais 16%, agora em junho. O superintendente da ARSESP 
afi rmou que existe uma preocupação em rever esses valores por parte da ARSESP junto a Petrobrás, porém, a agência reguladora, 
para esti mar as margens de valor do gás, leva em conta: o valor do dólar e do barril de petróleo. O setor cerâmico, apoiado pela 
ASPACER e SINCER, pretende conti nuar buscando alternati vas para diminuir o valor pago pelo insumo.

Petrobrás investe no 
desenvolvimento de petroleiras

A Petrobras vai investi r US$ 43,7 bilhões no desenvolvimen-
to da produção de petróleo na área da camada pré-sal entre 
2012-2016. O valor responde por 49% dos investi mentos pre-
vistos na área de desenvolvimento da produção da petroleira 
no período, de US$ 89,9 bilhões. No total, a área vai receber 
131,6 bilhões no Brasil até 2016, o equivalente a 60% do inves-
ti mento da companhia. 

Fonte: Jornal Valor Econômico

ASPACER parti cipa de Jornada da Silicose em Criciúma
No dia 27 de julho, acontece em Criciúma, “Jornada sobre a exposição ocupacional à sílica”. O diretor superintendente da ASPA-

CER e SINCER, Luís Fernando Quilici, parti cipará do evento, com a palestra “Contribuição das empresas na prevenção da silicose 
na indústria de cerâmica para revesti mento”. O evento é organizado pela FUNDACENTRO (Fundação para difundir a Segurança e 
Saúde no Trabalho).


