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Encontro ABNT

N

o próximo dia 08, será realizada no SINDUSCON/SP – Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de São Paulo,
“Reunião de instalação da CE-02:124.17 de Reformas em Ediﬁcações”, que tem como objetivo elaborar normas para reformas em ediﬁcações, no que se refere ao projeto, execução, segurança e controle. As cerâmicas interessadas em participar, através
de seus representantes, deverão encaminhar e-mail para: fernanda@aspacer.com.br.

Projeto de asfaltamento das estradas vicinais em andamento

D

ando continuidade ao anuncio do asfaltamento de aprox. 15 km de estradas vicinais, feito pelo Governador de São Paulo Sr. Geraldo Alckmin quando de sua visita a sede da nossa entidade em maio último, a Diretoria da Aspacer juntamente com a Gerência
da Agência Ambiental da CETESB de Piracicaba e o Sr. Prefeito Municipal de Santa Gertrudes, deﬁniram os trechos prioritários para
receberem a pavimentação com base no Relatório “Qualidade do Ar no Estado de São Paulo” da CETESB sobre a quantidade de material particulado na atmosfera da região. Os trechos deﬁnidos contemplam a região da Fazenda Itaúna (9,2 km), Fazenda Goiapá (3,8
km) em Santa Gertrudes e Campo do Coxo (3,7 km) no distrito da Assistência em Rio Claro, num total de 16,7 km.

Venezuela é nova integrante do
Mercosul

Servidores do DNPM em greve
por tempo indeterminado

entrada da Venezuela no Mercado Comum do Sul (Mercosul), formalizada em cúpula extraordinária em Brasília, na último dia 31, consolida (o bloco) como uma potência
energética. Essa foi a opinião da presidente do Brasil, Dilma
Rousseﬀ. O ingresso da Venezuela amplia as potencialidades
do bloco, dando-lhe ainda maior dimensão geopolítica e geoeconômica.
Com o ingresso da Venezuela, o Mercosul contará com 270
milhões de habitantes, o que representa 70% da população da
América do Sul, e um PIB a preços correntes de US$ 3,3 trilhões, o equivalente a 83,2% do PIB sul-americano.

greve do funcionalismo público federal já atrapalha o
setor de mineração. A paralisação dos servidores do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), desde o
último dia 16, levou o órgão a suspender os prazos previstos na
legislação do setor. Desde então, a autarquia não recebe mais,
por exemplo, requerimentos pedindo o direito de prioridade
para pesquisa ou de registro de licença em áreas livres. Segundo o movimento grevista, o órgão encontra-se sucateado e com
poucos servidores, sem a mínima condição de acompanhar a
evolução do setor mineral em todo o país. Por enquanto, a greve nacional ainda está sem prazo para término.
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Criciúma terá Fórum em combate a Silicose na Região Sul

F

oi formalizado um grupo setorial que acompanhará os trabalhos nas empresas de Criciúma e Região, por meio de um Fórum
Institucional, a exemplo do que vem sendo realizado no polo de Santa Gertrudes, com intuito de colaborar com o controle
do risco de silicose nos processos industriais do setor de revestimentos cerâmicos. Essa ação partiu do evento que aconteceu na
cidade de Criciúma - SC, denominada “Jornada sobre a exposição ocupacional à sílica”. O diretor superintendente da ASPACER e
SINCER, Luís Fernando Quilici, participou do evento, com a palestra “Contribuição das empresas na prevenção da silicose na indústria de cerâmica para revestimento”. O evento foi organizado pela FUNDACENTRO (Ministério do Trabalho e Emprego), no último
dia 27.

ASPACER ganha novo associado

A

Viva Pisos e Revestimentos Ltda é a mais nova associada da Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER).
Recentemente inaugurada, a empresa está localizada na Rodovia Washington Luis, Km 169, o endereço eletrônico para contato é: viva@vivaceramica.com.br. Mais informações, através do: www.vivaceramica.com.br.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

