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A Mineração Jundu é mais nova sócia colaboradora da 
Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento 

(ASPACER). A empresa tem grande experiência técnica no 
segmento e também em gestão mineral. 

A mineradora há mais de 60 anos gera valor em diversos 
setores industriais de maneira responsável e inovadora. A Mi-

Mineração Jundu é a mais nova sócia colaborada da ASPACER

neração Jundu é uma Joint-
-Venture entre a francesa 
Saint-Gobain e a belga SI-
BELCO. Mais informações 
podem ser obtidas pelo site 
www.mjundu.com.br

O Senado aprovou nesta 5ª feira o projeto de lei 4.476 de 
2020, chamado de Nova Lei do Gás, que muda o mar-

co regulatório do setor. Como o parecer trouxe mudanças em 
relação ao texto já aprovado pela Câmara dos Deputados, o 
projeto deverá ser apreciado novamente pelos deputados. O 

Senado aprova Nova Lei do Gás, mas devido a emendas, projeto volta para 
Câmara Federal

Aldo Barroso é nomeado Diretor do Departamento de Gás Natural

Aldo Barroso Cores Junior foi nomeado nesta quinta-feira 
como Diretor do Departamento de Gás Natural do Minis-

tério de Minas e Energia (MME). A informação foi confirmada à 
ASPACER na manhã de hoje pela Assessoria de Comunicação 
do MME. Até então, ele ocupava o cargo de Coordenador-Geral 
de Infraestrutura no Departamento de Gás Natural, onde atua 
desde 2008. Servidor Público integrante da carreira de Analista 
de Infraestrutura, atua na elaboração de estudos e de políticas 
públicas voltadas ao desenvolvimento do setor de gás natural 

Pagamento de IPVA pode ser parcelado na CoopAspacer

A Cooperativa de Crédito 
da Associação Paulista 

das Cerâmicas de Revestimen-
to (CoopAspacer), divulga um 
vídeo marketing nesta sema-
na que traz informações sobre 
o parcelamento do IPVA para 
os cooperados. Sabia mais cli-
cando no vídeo ao lado.

texto visa facilitar a entrada de empresas no setor por meio de 
mudanças na forma de contratação (de concessão para autoriza-
ção), do compartilhamento de estruturas existentes com terceiros 
mediante pagamento e da autorização de grandes consumidores 
construírem seus próprios dutos, entre outras mudanças.

no Brasil. É graduado Engenha-
ria Elétrica pela Universidade de 
Brasília, com especializações em 
Políticas Públicas para os Setores 
Energético e Mineral pela PUC-RJ; 
em Administração Estratégica de 
Sistemas de Informação pela FGV 
e em Governança em Tecnologia da 
Informação pela UNICESP. 

http://www.mjundu.com.br
http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2020/12/IPVAv2.mp4

