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ASPACER vai ao Ministério do Meio Ambiente contra mudanças na composição
do gás

S

empre atenta e atuante em diversas frentes que discorrem sobre o tema gás natural, a ASPACER participou no
último dia 11, em Brasília – DF, através de Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais e governamentais, da
discussão sobre alteração proposta pela Petrobras para mudar
a especiﬁcação do gás natural à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Se aprovada, a alteração
na composição do GN irá gerar impactos ao meio ambiente e
ao consumidor, desde o aumento de emissão de gases poluen-

tes, gases que aumentam o efeito estufa, danos e redução da
eﬁciência dos equipamentos, além da majoração de custos do
insumo à indústria e riscos a segurança doméstica. A reunião
contou com a participação de Letícia Reis de Carvalho, diretora
do Ministério de Meio Ambiente, que se comprometeu a dar
andamento nessa discussão, através de um posicionamento do
órgão nas próximas semanas. Até o momento além da ASPACER a ANACE, ABIVIDRO, ABIQUIM e ABEGÁS se posicionaram
contra a alteração.

Alunos da Belas Artes visitam setor cerâmico de revestimento

A

lunos dos cursos de Design de Produtos e Arquitetura e
Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de São
Paulo, estiveram nesta última semana visitando o Centro Cerâmico do Brasil (CCB) em Santa Gertrudes, a sede da ASPACER
e o processo de produção de porcelanatos da Cerâmica Delta
em Rio Claro. A visita contou com o apoio da Associação, que
intermediou a visitação e acompanhou os alunos durante o encontro, que teve como objetivo mostrar o controle de qualidade que existe tanto na produção como na pós-produção dos
materiais produzidos no Polo Cerâmico. “A visita foi um divisor
de águas para nós que trabalhamos nessa área, pois nos apresentou etapas na trajetória do produto que desconhecíamos, e
que diariamente são feitos para levar assim ao consumidor ﬁnal
um produto com tamanho esmero nos muitos detalhes do seu
processo fabril”, destacou Marcia Pinto da Silva, professora da
Belas Artes.

Diretor-presidente da Thymos Energia convida para o 2º Fórum Brasileiro do Gás
Natural

J

oão Carlos Mello – diretor presidente da Thymos Energia e
painelista convida para o 2º Fórum Brasileiro do Gás Natural, evento que acontecerá no dia 23 de abril, na sede da ALESP
– Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que pretende, através de grandes especialistas, discutir oportunidades e
desaﬁos para o desenvolvimento da cadeia de gás natural no
Brasil, com temáticas voltadas para estudos de casos e propostas para os segmentos da indústria que utilizam o combustível
de forma abundante, através do tema “A consolidação da indústria do Gás Natural no Brasil”. Conﬁra o vídeo: www.youtube.
com/watch?v=vGu9ZNn9nmc

Calcário Cruzeiro completa 65 anos

A

Calcário Cruzeiro, completa 65 anos de atividades no próximo dia 14. Possui sede em Limeira e ﬁliais em Pereiras
e Cesário Lange. Fornece argila para as principais indústrias cerâmicas e o atendimento com qualidade e rapidez resulta dos
investimentos nas jazidas, no parque industrial, nos amplos barracões para o armazenamento da argila e na equipe qualiﬁcada e preparada para atender a demanda dos clientes. Também
atua no ramo de calcário agrícola, lajão britado e agronegócio.
A ASPACER parabeniza a empresa, desejando mais anos de sucesso e prosperidade.

Acompanhe a agenda de Treinamentos na sede da ASPACER na próxima semana

D

urante toda a próxima semana, a sede da ASPACER estará movimentada com os treinamentos realizados com os
proﬁssionais das indústrias. Conﬁra a agenda de programação:
Treinamento - SEP Sistema Elétrico de Potência
Dias: 09,12,18,19,24,25 e 26/04 e 02,03 e 08/05/2018
Horário: Das 17h30 às 21h30
REINF
Empresa: Consulcamp
17/04/2018
Hora: 08h às 12h

Evento: Treinamento NR10
Dias: 16 e 17/04/2018
Turma Manhã: das 08h às 12h
Turma Tarde: das 14h às 18h
Turma Noite: das18h às 22h
Reunião Grupo de Excelência – Recursos Humanos
Dia: 18/04/2018
Hora: Das 08h às 09h30
Reunião Grupo de Excelência dos Proﬁssionais de
Saúde e Segurança do Trabalho
Dia: 18/04/2018
Hora: Das 15h30 às 16h30

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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