
Sexta-feira, 28 de Junho de 2019   nº377

BOLETIM
INFORMATIVO

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório

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

No último dia 25, foi publicado no Diário Oficial da União, a 
Resolução n° 16 do CNPE (Conselho Nacional de Política 

Energética), que trata das diretrizes para abertura do mercado 
de gás natural no Brasil, nesse mesmo dia, Luís Fernando Quilici 
– diretor de relações institucionais e governamentais da Aspacer 
teve a oportunidade de em Brasília participar de encontro com 
o governador de Sergipe, Belivaldo Silva, e com o deputado 
federal sergipano, Laércio Oliveira, que após anúncios de no-
vas descobertas de GN na bacia do estado, se propôs a recriar 
no Congresso, a Frente Parlamentar Mista Pró-Mercado de Gás 
Natural,  o que promoverá discussões sobre a importância do 
combustível na matriz energética brasileira.

Diretor da Aspacer se reúne com o governador de Sergipe para falar sobre gás 
natural 

O Conselho Nacional de política Energética – CNPE aprovou 
no dia 24, resolução que vai liberar o mercado de gás 

natural no País. No comunicado as medidas preveem a criação 
de condições para o acesso aos gasodutos de transporte e dutos 
de escoamento, unidades de processamento e terminais de gás 
liquefeito. A recomendação do governo já chegou ao senado e a 
câmara para que as alterações possam ser analisadas e decidir 
o que pode se tornar lei. Como anunciado com exclusividade 
pela Aspacer, no último dia 11, pelo secretário executivo adjunto 
do Ministério de Minas e Energia, Bruno Eustáquio de Carvalho, 
durante a abertura do 3º Fórum Brasileiro do Gás Natural, a nova 
política do setor prevê gás mais barato nos estados. Luís Fernan-
do Quilici, diretor de relações institucionais e governamentais 
da Aspacer e CEO do Fórum, reiterou sua fala e a luta da Aspa-

Abertura do mercado do gás natural

Criar ambientes onde pessoas se comuniquem, fechem ne-
gócios, criem e se conectem a tecnologias. Também pro-

piciar o impulsionamento de ideias, projetos em espaço comum 
com objetivo de construir relações que levem jovens e também 
pessoal mais experiente a procura de lugares para implemen-
tar seus planos e sonhos. Conhecemos o Cubo Itaú, no último 
dia 26, hub de empreendedorismo sediado em São Paulo que 
congrega 180 empresas, o segundo maior espaço do mundo, 
a França abriga o primeiro da lista. Startups em definição mais 
ampla são empresas em fase inicial que buscam desenvolver 
produtos ou serviços inovadores. Junto a membros da equipe 
da Aspacer, participaram da visita também os profissionais da 
Anfacer (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para 
Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres). O objetivo do 

Conhecemos o segundo maior hub de startups do mundo

O Instituto Brasileiro de Direito Minerário – IBDM promove 
dia 22 de agosto de 2019, em parceria com a Associação 

Paulista das Cerâmicas de Revestimento – Aspacer, seminário 
sobre o Direito aplicado à mineração e sua cadeia produtiva nos 
diversos ramos, como o Minerário, Ambiental, Tributário, Socie-
tário e Penal. O Instituto tem focado suas atenções à promoção 
de cursos, palestras, seminários, congressos, debates e encon-

Instituto realiza seminário na Aspacer

A indústria da construção registou saldo positivo de 8.459 
empregos formais no mês de maio, segundo dados do Ca-

dastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divul-
gados nesta quinta-feira (27/06) pelo Ministério da Economia. O 
país também registrou saldo positivo de 32.140 vagas formais, 
puxado pelo segmento agropecuário (37.373). 

Ao contrário do mês de abril, em que todos os setores pes-
quisados tinham apresentado saldo positivo de vagas, a indús-

Indústria da construção tem saldo positivo de emprego em maio

evento foi proporcionar novas experiências para os colabora-
dores das associações que trabalham diretamente com o setor 
cerâmico de revestimento. Mais informações sobre o Cubo Itaú: 
cubo.network

tria de transformação e o comércio puxaram os resultados para 
baixo no mês de referência. Na construção, o saldo de vagas 
na base anual é positivo em 43 mil, superior a igual período de 
2018 (42 mil). 

Na base acumulada em 12 meses, o resultado é ainda mais 
positivo se comparado a maio do ano passado, quando o saldo 
era negativo, em mais de 39 mil vagas, e em abril de 2019 é 
positivo em quase 16 mil vagas.

cer pela redução do preço do Gás Natural. “Além do aguardado 
impacto na indústria cerâmica e outras que dependem do gás 
natural como energia, gás mais barato significa maior produção 
e com arrecadação maior o governo arrecada mais e também é 
parte integrante dos benefícios”.

tros, além de produzir pesquisa e documentação de interesse 
do setor. O IBDM, ao longo dos últimos anos, tem adquirido 
expertise ao tema, tendo ministrado cursos também no exterior 
acumulando audiência de mais de mil alunos e pessoas ligadas 
ao setor. A inscrição é gratuita. Mais informações poderão ser 
obtidas pelo e-mail direitominerario@direitominerario.com.br ou 
pelo telefone: 31 3261-9722 com a Sra. Rachel.

Luís Fernando Quilici e Bruno Eustáquio de Carvalho durante a 3ª edição do Fórum 
Brasileiro do Gás Natural, evento promovido pela Aspacer.

Belivaldo Silva, Luís Fernando Quilici e Laércio Oliveira.

Equipes da Aspacer e da Anfacer visitaram as instalações do Cubo Itaú.


