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Treinamento sobre qualidade no atendimento, na sede da ASPACER
e do SINCER

N

os dias 10 e 16 de outubro, três turmas de proﬁssionais do setor cerâmico, participaram de treinamento na sede da ASPACER e do SINCER. Com os temas “Eu sei atender bem?” e “Qualidades que surpreendem o atendimento”, através da orientação de Dulce Tarpinian, da empresa Estrutura Dinâmica, foi possível ao todo capacitar 87 colaboradores da área de atendimento
das indústrias cerâmicas.

Frente Parlamentar Mista Pró-Gás Natural recebe contribuições de
entidades empresariais

O

correu na terça-feira (16), reunião da Frente Parlamentar Mista Pró-Gás Natural, na Câmara dos Deputados em Brasília. Na
oportunidade foi entregue ao presidente da Frente Parlamentar, deputado Mendes Thame (PSDB/SP), documento intitulado “Proposta de Política Nacional para o Gás Natural no Brasil”, elaborado por 14 entidades empresariais, dentre elas, a Aspacer,
contendo uma lista de dez temas de interesse do setor industrial brasileiro. Entre os temas apontados no documento estão, a
disponibilidade de gás natural nos leilões de energia elétrica; garantia de suprimento para o consumo; preço da molécula; revisões
tarifárias e margem de distribuição nos estados, além de outros itens.

Audiência Pública é o próximo passo da Frente Parlamentar Pró-Gás Natural

C

onforme decisão tomada pela plenária da Frente Parlamentar Pró-Gás Natural, e de posse do documento elaborado pelas
entidades empresariais, o próximo passo da Frente será a realização de uma audiência pública (AP), com a participação de
dirigentes do Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Petróleo, Petrobras, Agências Reguladoras e concessionárias,
para saber desses segmentos quais caminhos seguir para a implantação da pauta levantada pelas entidades empresariais

Reunião da Frente Parlamentar Mista Pró-Gás Natural repercute
na grande mídia

C

riada por solicitação da Aspacer e apoiada por diversas entidades empresariais, a Frente Parlamentar Pró-Gás Natural, ganhou
destaque na grande mídia nacional e internacional. A reunião do grupo realizada na terça-feira (16) foi acompanhada por quase
uma dezena de jornalistas e destaque nas edições impressas de jornais como Valor Econômico, o Estado de S.Paulo e na mídia eletrônica, como o site Terra e a agência internacional de notícias Reuters. A Frente Parlamentar reúne mais de 200 deputados federais e
cerca de 30 senadores, além de diversas entidades empresariais.

Aspacer participa e representa presidente da Frente
Parlamentar Pró-Gás Natural em Forum realizado pelo “Estadão”

N

a quarta-feira (17) foi realizado em São Paulo, o Forum “Estadão” – Brasil Competitivo, organizado pelo jornal “O Estado de
São Paulo”, que discutiu o tema “O futuro do gás natural”. Representantes do Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional
de Petróleo, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP), Secretaria Estadual de Energia, Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre outras participaram do evento. A Aspacer participou do evento e
representou o presidente da Frente Parlamentar Pró-Gás Natural, deputado federal Mendes Thame (PSDB/SP). O setor cerâmico foi
enfatizado na apresentação feita pelo secretário estadual de Energia, José Anibal. Para o secretário, o setor de cerâmica de revestimento foi atingido pelos sucessivos aumentos da tarifa do gás ao longo dos últimos anos, tendo sua competitividade afetada pelo
preço do energético.

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

