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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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Energia elétrica mais barata

Em tom enérgico, a presidente Dilma Rousseff reagiu na última quarta-feira, 23, em cadeia de rádio e televisão, às previsões 
de racionamento ou de aumento no custo da energia para o ano que vem e anunciou que está em vigência a partir da última 

quinta-feira (24), a tarifa de energia elétrica com desconto de 18% para o consumidor doméstico e 32% para o consumidor produ-
tivo, em média. Dilma havia anunciado redução média de 20,2% em setembro do ano passado e a promessa foi colocada em xeque 
quando o nível dos reservatórios das hidrelétricas chegou à cota mais baixa em 10 anos.

No último dia 22, o diretor superintende das entidades, Luis Fernando Quilici, esteve no Rio de Janeiro para participar de 
mais uma reunião do Fórum Nacional de Entidades sobre Gás Natural, com o Diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP), Helder Queiroz. Durante o encontro, Queiroz falou sobre os possíveis problemas que a falta do 
gás natural pode trazer para a indústria, uma vez que o combustível está sendo utilizado para a geração de energia e anunciou, em 
primeira mão, a data para a realização do 10º e 11º leilões, onde estão incluídos 117 novos blocos de exploração de gás e petróleo. 

Aspacer e Sincer participam de encontro no Rio de Janeiro

Grupo de Recursos Humanos em reunião na sede da Aspacer/
Sincer
Integrantes do GE - RH estiveram na sede da Aspacer e do Sincer, no último dia 22 para o Encontro Mensal. A pauta de discussões 

contemplou diversos assuntos, dentre eles: a próxima edição do Mérito Cerâmico, o trabalho da Aspacer de atuação na Comissão 
Municipal do Trabalho e Emprego, que integra a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, o projeto de 
criar um Plano de Inclusão para as esposas de funcionários das empresas enfim, pautas que enriquecem o setor. Cerca de 20 colabo-
radores participaram. Mais informações com a coordenadora do GE - RH, Maria Fernanda: (19) 3545-1145.

Subsecretário Estadual de Mineração recebe Aspacer

O Subsecretário Estadual de Mineração, José Fernando Bruno, reuniu-se no dia 23 em São Paulo, com os diretores da Aspacer e 
do Sincer, Almir Guilherme e Luís Fernando Quilici. Na pauta do encontro, a possibilidade do estado em realizar com recursos 

próprios um estudo hidrogeológico na região do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes. O estudo é um complemento ao Plano Diretor Re-
gional Minerário e terá como objetivo avaliar e quantificar os impactos ambientais que podem ocorrer no caso de mineração de argila. 

Preparativos para o 4º Prêmio Aspacer de Design

O diretor de designer do Centro Cerâmico do Brasil (CCB), Marcos Antônio Serafim, esteve na sede da Aspacer e do Sincer no 
último dia 22, para junto com a coordenadora do evento, Maria Fernanda, iniciar os preparativos para a 4ª edição do Prêmio 

Aspacer de Design. Este ano, a premiação será realizada no mês de agosto, nos dias 12 e 13. O concurso é voltado para profissionais 
da área de criação e designer das cerâmicas e empresas fornecedoras. Mais informações: (19) 3545-1145.


