BOLETIM

INFORMATIVO

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2013

Nº 098

Aspacer/Sincer e Prefeitura de Santa Gertrudes realizam evento

N

o último dia 11, na sede da Aspacer/Sincer, foi realizado evento para cerca de 90 pessoas que participam do Grupo da
Melhor Idade, projeto da prefeitura de Santa Gertrudes, com objetivo de integrá-los ao setor cerâmico e demonstrar a
importância da atividade da região. Participaram: o presidente da Aspacer e do Sincer, Heitor Ribeiro de Almeida Neto, o prefeito
de Santa Gertrudes Rogério Pascon, o vice-prefeito Paulo Zemuner e a primeira dama do município, Fernanda Pascon. Após a solenidade, foi oferecido um café da manhã a todos.

Projeto Sustent´Arte é apresentado na sede da Aspacer

T

ambém na sede da Aspacer, dia 11 de dezembro, foi realizado evento para apresentar os primeiros trabalhos (protótipos) do
Projeto Sustent´Arte, uma parceria da entidade, com a prefeitura de Santa Gertrudes, SESI e SENAI. Na oportunidade, as empresas participantes e autoridades conheceram os produtos da primeira etapa do trabalho. Alunos, autoridades e representantes
das entidades fomentadoras do projeto, participaram de solenidade e coquetel.

Arsesp autoriza reajuste para Gás Brasiliano

A

Arsesp – Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - publicou no Diário Oﬁcial do Estado a Deliberação Arsesp nº 452/2013, que trata do reajuste das tarifas de gás canalizado da concessionária Gás Brasiliano Distribuidora. Para
os consumidores comerciais, a variação do reajuste é de 4,51% para estabelecimentos que consomem até 100m³/mês e 4,35% para
consumo de até 1.000m³/mês. Para os consumidores industriais a tarifa varia de 3,77% para indústrias com consumo de até 50.000m³/
mês e 2,95% para grandes indústrias com consumo de até 10.000.000m³/mês. Fonte: assessoria de imprensa Arsesp.

Aspacer participa de entrega de homenagem

N

o último dia 12, a Aspacer, através de Maria Fernanda Rodrigues dos Santos, coordenadora dos Grupos de Excelência, fez a
entrega de diploma ao aluno Fabrício Ferreira, que mais se destacou no curso “Técnico em Cerâmica” em evento de encerramento, realizado na Escola SENAI, Manuel José Ferreira, em Rio Claro. Ao todo, foram 2 anos de atividades, sob a coordenação de
Paulo Sérgio Gonçalves, coordenador do Núcleo de Tecnologia Cerâmica.

Royalties de Mineração terão arrecadação recorde

A

s indeﬁnições sobre as novas regras que passarão a vigorar sobre o setor de mineração não comprometeram as arrecadações
da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), o chamado “royalty da mineração”. Os dados do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM) apontam que 2013 será um ano recorde de arrecadações. Até a semana passada,
o recolhimento da contribuição já ultrapassava a marca de R$ 2,2 bilhões, superando de longe o resultado de R$ 1,8 bilhão registrado
durante todo o ano de 2012. Esse aumento reﬂete, basicamente, o crescimento da produção mineral no país. Fonte: Valor Econômico.

Comgás conclui renegociação com a Petrobras

A

Comgás, distribuidora de gás natural que atua no Estado de São Paulo, concluiu a renegociação de seu contrato de fornecimento do combustível com a Petrobras. As condições concedidas pela petrolífera são semelhantes às do contrato anterior, que
expira no dia 31 de dezembro próximo. 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

