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Governo inicia reforma mineral sem o Congresso

U

ma portaria do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), publicada na semana passada, fecha o cerco à “especulação” em torno das licenças para a exploração das jazidas. A medida estabelece que todos os detentores de alvarás
de pesquisa deverão entregar ao DNPM, até o dia 30 de abril do ano que vem, um relatório com informações detalhadas sobre
os investimentos feitos em pesquisas em cada área a ser explorada. A partir daí, esse levantamento deverá ser atualizado pelas
empresas e apresentado anualmente. Aquelas que não comprovarem que estão efetivamente realizando suas pesquisas podem
ser alvo de advertências. Fonte: Valor Econômico.

Arsesp autoriza reajuste para a Comgás

A

Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - publicou no Diário Oﬁcial do Estado no último dia
17, a Deliberação Arsesp nº 455/2013 de 16 de dezembro, sobre o reajuste das tarifas de gás canalizado da Companhia de
Gás de São Paulo (Comgás). Para uma indústria cerâmica, que consome em média 2,3 milhões de m³ de gás/mês, o reajuste foi de
3,46%, sem o ICMS e com PIS/ Coﬁns inclusos. A tabela completa com os valores referente a cada faixa de consumo está disponível
no site da Aspacer: www.aspacer.com.br.

Arsesp autoriza reajuste para a Comgás II

P

ara o consumidor residencial o repasse médio foi de 1,14%; para o segmento comercial o aumento foi de 1,45%. Já no gás
natural veicular (GNV), o reajuste foi de 8%. Segundo a Arsesp, a atualização das tarifas foi feita por causa da correção do
preço do gás natural e do câmbio, já que o gás é faturado indexado ao dólar pela Petrobras, e os valores contratualmente devem ser
repassados aos consumidores de gás canalizado.

Imerys no mercado de cal

C

om o início da operação de sua fábrica em Doresópolis, no interior de Minas Gerais, a Imerys entra no mercado de cal. A
companhia francesa de minerais não metálicos já atua no Brasil há 40 anos. Em 2012, a Imerys foi patrocinadora do Forn&Cer,
evento anual, que acontece no mês de junho e que reúne expositores nacionais e internacionais da cadeia produtiva do setor cerâmico, realizado pela Aspacer e pelo Sincer. Fonte: Valor Econômico.

Aspacer realiza encontro para falar sobre Transporte

N

o último dia 17, a Aspacer realizou junto a um Comitê, encontro para a elaboração de procedimento sobre as novas leis e
exigências que envolvem o segmento de Transportes. Neste encontro, que teve a a participação de Valmir Baiocco, Contador
e Consultor das empresas do Grupo Cedasa, Incopisos e Embramaco, foram abordados pontos importantes: cumprir a legislação exigida, sempre com o aval da presidência e da diretoria de cada empresa, para minimizar riscos, além da união das empresas para que
todas sigam “um mesmo padrão de trabalho” evitando desencontro de informações.

Grupos de Excelência paralisam trabalhos

E

ncerraram -se os trabalhos dos Grupos de Excelência (GEs) este ano. A partir de janeiro de 2014, os encontros serão retomados,
coordenados por Maria Fernanda Rodrigues dos Santos. Em 2013, ao todo, foram realizados: 68 atividades: cursos, palestras,
treinamentos, workshops e reuniões, envolvendo 1.650 proﬁssionais, gerando 1.580 horas de trabalho.

Recesso de ﬁnal de ano ASPACER e SINCER

A

s diretorias da ASPACER e do SINCER comunicam que a semana de recesso das entidades será de 24 de dezembro, após às 12h
a 1º de janeiro, retornando normalmente o expediente, no dia 02 de janeiro, a partir das 8h.

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

