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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

Em entrevista coletiva após reunião na última segunda-feira, 7 com mais de 200 representantes de entidades empresariais, 
o presidente da Fiesp e do Ciesp, Paulo Skaf, disse que os participantes, movidos pela perda de credibilidade e da con-

fi ança na presidente Dilma Rousseff e sua incapacidade de recuperá-las, decidiram por unanimidade apoiar a participação, 
“pacífi ca e respeitosa”, na manifestação marcada para dia 13 de março em várias cidades. Em Rio Claro a manifestação 
começa às 9h no jardim público central, ao lado da prefeitura. Fonte: Fiesp

Fiesp apoia a manifestação do dia 13

Vem aí o Mérito Cerâmico 2016

No dia 6 de maio, ceramistas, empresários do setor cerâmico, cadeia produtiva e autoridades têm um encontro marcado 
na sede da ASPACER e do SINCER, para mais uma edição do evento Mérito Cerâmico. Na oportunidade, profi ssionais 

do setor serão premiados e receberão um troféu por seu desempenho na função que atuam nas empresas. Informações para 
adesão de mesas e convites, com Ana Paula, gerente comercial. Telefone: (19) 3545-1145. E-mail: anapaula@aspacer.com.br

No último dia 09, foi realizada na sede da ASPACER, Assembleia Extraordinária que deliberou pela contratação de escritório 
de advocacia para ingresso com medida judicial (ação ordinária de antecipação de tutela) em face da União Federal 

e Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Representantes de cerâmicas associadas participaram. A ação consiste em 
pleitear o afastamento da exigência de pagamento nas Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) de 
determinados valores cobrados à título do encargo tarifário setorial Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, em razão da 
inclusão de destinações adicionadas à partir da Medida Provisória n.579/2012, convertida na Lei n.12.783/2013 e normas poste-
riores, que suscitam questionamentos quanto a vícios de legalidade. 

ASPACER vai ingressar com medida judicial contra ANEEL e Eletrobras

Tel.: (19) 3545-1145
www.aspacer.com.br/coopaspacer

Em 24 de março 1994, a família Sanchez fundou na cida-
de de Macatuba - SP a Cerâmica Savane, especializa-

da na fabricação de pisos e revestimentos cerâmicos. Com 
a vinda do gás encanado e pela facilidade na logística, o 
pátio fabril foi trazido em 1998 para Rio Claro onde localiza-
-se às margens da Rodovia Washington Luiz. Suas marcas 
são conhecidas em todo território nacional. A ASPACER e 
o SINCER desejam mais sucesso e prosperidade à empresa.

Parabéns Cerâmica Savane

Na tentativa de reanimar o setor de óleo e gás, o Minis-
tério de Minas e Energia espera licitar áreas de explora-

ção de petróleo em 2017. Marco Antônio Almeida, secretário 
executivo do Ministério de Minas e Energia, diz que serão ofe-
recidas de 10 a 20 áreas vizinhas a blocos já leiloados, para 
onde se estendem as reservas. Almeida explicou que serão 
feitos estudos nos próximos seis meses e adiantou que as li-
citações devem ocorrer independentemente de mudanças 
na lei de exploração do pré-sal, em discussão no Congresso. 
Fonte: Jornal Valor Econômico.

Governo prevê novos leilões no pré-sal 
em 2017


