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Revista Mundo Cerâmico realiza Premiação

No últi mo dia 08 de outubro, no Hotel Renaissance, em São Paulo, foi realizada mais uma edição do Prêmio Mundo Cerâmico. 
O evento reuniu toda a cadeia produti va da Indústria Cerâmica Brasileira (autoridades, construtores, revendas, arquitetos, 

designers, indústrias e fornecedores) e prestou homenagens aos seus mais importantes líderes e empresas. Este ano o setor es-
colheu Cesar Gomes Junior, como Ceramista do Ano e Cerâmica Portobello, como Empresa do Ano. Também esteve presente José 
Aníbal, secretário de energia de São Paulo, representando o governador Geraldo Alckmin.

O eletricista Willian Ferreira de Lima, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) desenvolveu um sistema inova-
dor para limpar fi ltros na cerâmica Cristofoletti  , ainda quando era estagiário da empresa. O novo processo deixa de emiti r 

no ar aproximadamente um quilo de pó a cada limpeza. O resultado deu certo e o jovem foi premiado no projeto Inova Senai 2013 
na categoria Segurança, apresentado em São Paulo durante uma feira que reuniu outros 80 trabalhos de nove categorias de 46 
escolas do Senai no estado.

Aluno do Senai de Rio Claro/SP, cria sistema inovador para limpar 
fi ltros e recebe Prêmio

Aspacer parti cipa de Reunião extraordinária do Comin

Na últi ma terça-feira (08), o Comitê da Cadeia Produti va da Mineração (Comin) da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) realizou mais uma reunião extraordinária tendo como pauta o novo marco regulatório da mineração brasileira, 

o projeto de lei 5807/2013. A Aspacer esteve representada. Além da presença do presidente da Fiesp, Paulo Skaf, parti ciparam do 
encontro Gabriel Guimarães e Leonardo Quintão, deputados federais e, respecti vamente, presidente e relator da Comissão Especial 
do novo marco regulatório. Na oportunidade, Skaf afi rmou: “Todos nós queremos o melhor para o Brasil. Por isso tenho certeza de 
que chegaremos a um consenso do que é melhor para o setor de mineração”.

Aspacer coordenará grupo que vai apresentar proposta sobre 
gás natural aos presidenciáveis
Em reunião realizada na últi ma terça-feira (08), do Fórum das Associações Empresariais Pró-Desenvolvimento do Mercado do Gás 

Natural, Luís Fernando Quilici – Diretor Superintendente da Aspacer foi defi nido como coordenador do Grupo de Trabalho (GT), 
encarregado de elaborar uma proposta de políti ca nacional para o gás natural que será encaminhada aos pré candidatos à Presidência 
da República. Na visão de Quilici, o documento com as propostas dos agentes parti cipantes da cadeia produti va do gás natural deverá 
estar concluído até o fi nal desse ano, para ser apresentada aos presidenciáveis já a parti r do início de 2014. 

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

12ª Rodada já tem 22 empresas interessadas, diz ANP

Até a últi ma quarta-feira, 22 empresas já haviam manifestado interesse em parti cipar da 12ª Rodada de Licitações da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí veis (ANP). Segundo a Agência, que se reuniu com o governador de São Pau-

lo, Geraldo Alckmin para apresentar as áreas que serão ofertadas no Estado, existe operadores de todos os portes interessados no 
leilão, desde grandes empresas com experiência em exploração de gás de xisto nos Estados Unidos até operadores de menor porte 
sem experiência na exploração de gás convencional. As empresas tem até o fi nal da tarde de hoje para manifestar interesse no leilão, 
marcado para 28 e 29 de novembro, que ofertará áreas com potencial de descobertas de gás natural não convencional.


