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Faltam sete dias para a Confraternização 2013

O

evento será no próximo dia 29, à partir das 20h30. As cores preto e branco deverão estar no traje dos convidados para
ingresso ao evento. Chope e comida de qualidade serão servidos para os quase 600 convidados. A atração musical será o
cantor Naninha, do Bar Brahma, além de outras surpresas reservadas ao público. Aguardem.

Aspacer é recebida na Secretaria da Fazenda do Estado

N

o último dia 21, a Aspacer, através do presidente Heitor Ribeiro de Almeida Neto, do vice-presidente Benjamin Ferreira Neto
e do diretor superintendente, Luís Fernando Quilici, esteve na sede da Secretaria da Fazenda do Estado para conversa com
o Dr. Edson Takashi Kondo, coordenador adjunto de ações tributárias que recebeu os representantes da entidade para tratar sobre
a prorrogação da vigência da Pauta Mínima de Preços para o setor cerâmico, a se encerrar em 31 de dezembro deste ano.

1º Concurso de Desenho Infantil Aspacer/Sincer tema Natal e
Ano Novo divulga ganhadores

A

Aspacer e o Sincer promoveram um evento para as crianças e seus familiares e divulgaram os cinco ganhadores de cada categoria: de 06 a 07 anos: 1º lugar - Breno Franco Neves; 2º lugar - Clara Marque de Oliveira; 3º lugar - Heloísa Moraes Soares; 4º
lugar - Luisa Maria Wendel Garcia e 5º lugar - Jhenifer Karoline de Siqueira Hebling. De 08 a 09 anos: 1º lugar - Dandara de Freitas da
Rocha; 2º lugar - Anelisa Maria Cogo; 3º lugar - Carolina Micaele Lamberti; 4º lugar - Guilherme Marcolino Coelho e 5º lugar - Nicole
Felix Nunes. De 10 a 11 anos: 1º lugar - Miguel Scatolin Pereira; 2º lugar - Yasmin Ferreira de Carvalho; 3º lugar - Ana Júlia Leite; 4º
lugar - João Pedro Silva Meyer e 5º lugar - Stefany Jamile Silva Diniz. Parabéns a todos.

Representantes do DNPM estiveram em Santa Gertrudes para
conhecer local da nova sede

A

prefeitura de Santa Gertrudes já fez a escolha por um prédio para a instalação do escritório do DNPM (Departamento Nacional
de Produção Mineral). No último dia 19, Ricardo Moraes, diretor superintendente do DNPM esteve no município para conhecer
o local das futuras instalações. Com a presença do DNPM na cidade de Santa Gertrudes, a prospecção do setor mineral e os processos
minerários deverão ser agilizados.

CCB completa 20 anos e convida setor para solenidade

E

m comemoração aos 20 anos do Centro Cerâmico do Brasil (CCB), foi realizado no último dia 20, um almoço de comemoração
no Hotel Central Park para empresários e colaboradores. Durante o evento, a diretora superintendente, Ana Paula Menegazzo
fez uma retrospectiva da história da entidade. A Aspacer esteve representada pela coordenadora dos Grupos de Excelência, Maria
Fernanda Rodrigues dos Santos e pela jornalista, Thais Fiório.

China vai extrair gás em águas profundas

A

China está pronta para começar a extrair gás natural em águas profundas, um feito de engenharia avançada que inclui centenas
de quilômetros de dutos submarinos e uma plataforma, de fabricação chinesa, resistente a tufões. O campo pioneiro faz parte
de uma iniciativa do governo chinês para mais do que dobrar o uso do gás no país e fazer o produto responder por 10% da matriz
energética até 2020, ajudando a diminuir sua dependência do carvão - um combustível mais poluente e responsável, hoje, por dois
terços da eletricidade consumida na China. Fonte: Valor Econômico.

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

