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Faltam 31 dias para a Confraternização 2013

A organização inova a cada ano.  No dia 29 de novembro, a sede da Aspacer e do Sincer será transformada em um ponto de 
encontro para ceramistas, colaboradores, profi ssionais da cadeia produti va e autoridades para confraternizar o ano de 2013. 

Cerca de 600 pessoas são esperadas. A grande atração da noite fi cará por conta do cantor Naninha, conhecido por suas apresen-
tações no Bar Brahma de São Paulo. Seu repertório é uma seleção de Sambas de Raiz e Música Popular Brasileira. No intervalo das 
atrações, homenagens e surpresas serão reveladas ao público.

No dia 21 de outubro, na sede da Aspacer e do Sincer, aconteceu a apresentação do Projeto para Revegetação e Enriqueci-
mento Florísti co e do escopo para o Estudo Complementar de Contaminação das Áreas na Região dos Lagos de Santa Ger-

trudes, respecti vamente pelas empresas Ser Geo - Serviços Geológicos e Biosfera – Engenharia e Gestão Ambiental. O presidente 
da Aspacer e do Sincer, Heitor Ribeiro de Almeida Neto, o prefeito de Santa Gertrudes Rogério Pascon, representantes da Polícia 
Militar Ambiental, da Cetesb e Empresários da cidade parti ciparam do encontro. De acordo com as apresentações, os trabalhos 
deverão estar concluídos até o fi nal de 2014.

Região dos Lagos em processo de recuperação

Em leilão sem disputas, União leva 67% de Libra 

Sem concorrentes e sem ágio, o consórcio formado pelas gigantes petroleiras européias Shell e Total, duas estatais chinesas, 
CNOOC e CNPC, e a Petrobras arrematou em leilão o campo de petróleo de Libra, um dos maiores do mundo. O governo brasi-

leiro temia um revés na venda da “jóia da coroa” do pré-sal, primeiro teste do modelo de parti lha. O resultado sati sfez os objeti vos 
mínimos do governo, que já eram bastante elevados - o ganho fi nanceiro em óleo para a União deve fi car em torno de 67%. Fonte: Valor 
Econômico.

Grupos de Excelência a todo vapor 

A Aspacer em parceria com o SENAI realiza 166 horas do curso de Supervisor Industrial de Processos Cerâmicos, com duas turmas 
em sua capacidade máxima. Também se prepara e está com vagas abertas para o curso de Reciclagem NR 10 na primeira sema-

na de dezembro, dias: 2,3,4,5, e 6. Mais informações: fernanda@aspacer.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

Comgás prepara investi mentos em gás do pré-sal

A Comgás, distribuidora de gás natural canalizado controlada pela Cosan, acredita que, em até seis anos, começará a receber 
grande oferta do produto oriundo do aumento da exploração de petróleo no país, infl uenciado principalmente pelo pré-sal de 

Libra. Para aproveitar a oferta, a empresa precisa fazer investi mentos que devem ser incluídos no seu próximo plano de negócios - que 
compreende o período entre 2014 a 2019. Fonte: Valor Econômico.

Últi ma semana para a inscrição no 1º Concurso de Desenho 

Até 31 de outubro, as empresas associadas e sócio-colaboradoras da Aspacer e do Sincer poderão inscrever os fi lhos e fi lhas de 
seus colaboradores para o 1º Concurso de Desenho Infanti l, com o tema: “Natal e Ano Novo” Os premiados terão seus dese-

nhos transformados em cartão para as festi vidades de fi nal de ano. Procure o departamento de Recursos Humanos de sua empresa. 
Mais informações: fernanda@aspacer.com.br.


