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Arsesp Publica Reajuste das Tarifas do Gás Natural

E

ntrou em vigor no último dia 02 de março, a deliberação da
Diretoria da ARSESP – Agencia Reguladora de Saneamento
e Energia do Estado de São Paulo (Deliberação ARSESP nº 968),

atualizando o preço do gás e do transporte contido nas tarifas-teto vigentes. Para o segmento industrial, segue as tarifas do
gás canalizado – Área de concessão da Comgás:

Nota do Faturamento: Cada classe é independente. Aplica-se a cada uma delas um encargo variável e um encargo fixo.

Treinamentos Técnicos da Aspacer, em Parceria com a Escola Senai, Abrem a
Grade de Capacitação Profissional 2020.

C

om o objetivo de oferecer aos funcionários das empresas
associadas um amplo leque de cursos e capacitações, a
ASPACER e o SENAI iniciam o ano de 2020 com temas voltados
as funções técnicas e operacionais. Todos os treinamentos serão
ministrados na sede da entidade com opções para datas e horários.
Acompanhe as informações completas e as inscrições através
do site: https://www.aspacer.com.br/cursos-e-palestras/.
Data: 23/03 à 12/05 - Redução de Consumo de Gás em Forno A Rolo: Conteúdo: Montagem e Regulagem de Queimadores;
Redes de Gás; Consumo Especifico; Eficiência de Produção e Iso-

lamento Térmico. (Necessita a capacitação no Curso de Op. de
Forno a Rolo). Data: 11/03 à 09/04 - Operação de Fornos a Rolo
– Regulagens e Curvas de Queima:
Objetivo: Proporcionar o desenvolvimento de competências relativas a operação de fornos a rolo, suas regulagens e curvas de
queima de massas de revestimento
Público: Operadores que já executam a função ou que serão
preparadas para a operação de forno a rolo.
Cursos Obrigatórios: Reciclagem NR 10 (Elétrica) - Dias 23 e
24/03 e NR 35 (Trabalho em Altura) – Dias 25 e 26/3. Ambos com
carga horária de 8 horas.

Fórum Internacional de Arquitetura, Design e Construção se Consolida como o
Mais Importante Evento de Conteúdo na Expo Revestir

C

oncomitante à Feira, o Fórum oferece oportunidade única
de atualização e networking para os profissionais do setor.
Durante três dias de realização (10, 12 e 13), o Fórum oferece
palestras, seminários e debates apresentados por profissionais

reconhecidos internacionalmente sob medida para os diferentes
públicos: Dia do Revendedor, Dia do Designer de Interiores e Dia
do Arquiteto.

Lei Geral de Proteção de Dados (Lgdp) Entrará em Vigor no Segundo Semeste:

A

Partir de 16 de agosto deste ano entrará em vigor a LGPD
com a finalidade de assegurar os direitos individuais e corporativos e punir severamente aqueles que lidarem de forma
inadequada com suas bases de dados.
A legislação se fundamenta em diversos valores, como o respeito à privacidade; à autodeterminação informativa; à liberdade
de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; à
inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; ao desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; à livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor e aos direitos
humanos de liberdade e dignidade das pessoas.

A LGPD visa dar a interpretação correta dos “dados pessoais” e
“dados pessoais sensíveis”, e estabelecer as condições nas quais
os dados pessoais podem ser tratados, define um conjunto de
direitos para os titulares dos dados, gera obrigações específicas
para os controladores dos dados e criar uma série de procedimentos e normas para que haja maior cuidado com o tratamento de
dados pessoais e compartilhamento com terceiros.As instituições
terão de 04 meses a 14 meses para ajustarem seus procedimentos. A ASPACER estará promovendo em breve um treinamento
para esclarecimento.
Fonte: Fiesp / Welivesecurity

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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