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Chegou o grande dia: é hoje o show de Emmerson Nogueira na sede da ASPACER

É

hoje, 28, a partir das 20h30, que acontecerá a Confraternização 2014 na sede da ASPACER e do SINCER, com show do interprete e
multi instrumentista Emmerson Nogueira. O evento marcará o ﬁm do mandato de 4 anos de Heitor Almeida à frente da presidência
da ASPACER e do SINCER e dará as boas vindas ao novo presidente eleito, Benjamin Ferreira Neto. Cerca de 600 convidados são aguardados. Mais informações: anapaula@aspacer.com.br ou através do telefone (19) 3545-1145.

Mineradoras querem rediscutir o Código de Mineração

A

perspectiva que os preços dos minérios se mantenham em baixa por um bom tempo aumentou a preocupação das mineradoras
com as discussões no Congresso do novo Código de Mineração, em especial com as propostas de maior tributação. Diante da
queda do preço internacional dos minérios, em especial do ferro, que despencou de US$ 134 a tonelada em dezembro de 2013 para
US$ 81 na média de outubro deste ano, as mineradoras querem rediscutir o projeto de lei do novo Código da Mineração na Câmara dos
Deputados. A negociação, aliada à provável troca do ministro de Minas e Energia e a impasses no texto atual, deve empurrar a votação
da proposta para o próximo ano. Fonte: Valor Econômico.

Biometano poderá ampliar em 34% a oferta de gás

A

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) está estudando as regras para a especiﬁcação do biometano
destinado ao uso veicular e às instalações residenciais e comerciais. A medida permitirá a utilização desse insumo na rede de distribuição de gás natural brasileira, ampliando a oferta do energético no país. O biometano é um gás produzido a partir de resíduos sólidos
e de dejetos de animais. Segundo estimativas da consultoria Gas Energy, o potencial de produção de biometano do país é de 30 milhões
de metros cúbicos diários. O volume equivale a 34% do total de gás natural produzido no Brasil em setembro (88,9 milhões de metros
cúbicos diários), de acordo com a ANP. Fonte: Valor Econômico.

Parabéns à Cerâmica Unigres

A

ASPACER e o SINCER parabenizam a Cerâmica Unigres pelos
17 anos de fundação, que serão completados no próximo
dia 03 de dezembro. Especializada na fabricação de revestimentos cerâmicos, atualmente a empresa disponibiliza ao mercado
mundial porcelanatos, revestimentos cerâmicos, pastilhas porcelânicas e argamassas, oferecendo cada vez mais opções de produtos. A cerâmica está localizada na cidade de Limeira, interior de
São Paulo.

Colorminas apresenta parceria com a Fritta
na sede da ASPACER e do SINCER

N

o último dia 25, a empresa Colorminas – Colorifício e Mineração, apresentou na sede da ASPACER e do SINCER, uma
parceria com a empresa espanhola Fritta. O objetivo desse novo
projeto é aperfeiçoar a tecnologia digital, através de tintas e especialidades, como lustre e afundante, dentre outras novidades
e apresentar tendências para o futuro da tecnologia digital. Cerca
de 70 pessoas das áreas técnica e de design das empresas do setor
cerâmico participaram.

Mais empresas devem usar ﬁnanciamento para pagar 13º salário em 2014, revela
pesquisa da FIESP

M

ais de 29% das empresas consultadas pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) devem recorrer a ﬁnanciamento de terceiros, principalmente empréstimos bancários, para arcar com o pagamento do 13º salário no ﬁnal deste ano. Em
2013, o número apurado foi inferior: 27,5%. Já o percentual de indústrias que devem utilizar as reservas provisionadas durante o ano para
pagamentos dessa natureza caiu para 45,7% em 2014 ante 49,3% em 2013. Fonte: FIESP

Skaf ﬁca na Fiesp até 2017

O

presidente da Fiesp, Paulo Skaf, candidato derrotado na eleição ao governo de São Paulo, conseguiu mudar o estatuto da entidade
e continuará no cargo até o ﬁm de 2017. A proposta foi aprovada pelo conselho por 92 votos a favor e 5 contra. Fonte: Jornal Valor

Econômico.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

