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na Primeiros leilões de gasoduto devem 
ocorrer este ano

Depois das concessões de blocos de exploração de petróleo 
e gás terem sido retomadas em 2013, este ano poderá ser 

marcado pelos primeiros leilões de gasodutos no país, com iné-
dita parti cipação privada. Até hoje os gasodutos brasileiros mais 
longos são controlados pela Transpetro, subsidiária da Petrobras.     
No primeiro semestre de 2014 o governo deverá leiloar o trecho 
entre uma das chegadas do gás do pré-sal, em Guapimirim e o 
Comperj, em Itaborai, no Rio.

Fonte: “O Globo”

Na próxima segunda feira (13),  a Indústria de Cerâmica Frag-
nani Ltda, completa mais um ano de vida. São 43 anos de 

sucesso e profí cuo trabalho dentro do setor cerâmico.
A ASPACER e o SINCER enviam seus votos de parabéns e expres-
sam o desejo de que essa data se repita por muitos anos, com o 
mesmo brilhanti smo e marca de sucesso dos dias de hoje.

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

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

BOLETIM
INFORMATIVO

Código de Mineração; relator lista royalti es 
e agencia reguladora entre impasses

Com a expectati va de aprovação na  Câmara do Novo Código 
de Mineração ainda para o primeiro semestre de 2014, o re-

lator da matéria, deputado Leonardo Quintão, do PMDB mineiro, 
diz que muito embora tenha acatado várias das inúmeras suges-
tões apresentadas ao Projeto, vê como  maiores impasses junto ao 
governo, os pontos que dizem respeito à futura Agência Nacional 
de Mineração, que vai regular o setor e, também, os que dizem 
respeito à Contribuição Financeira pela Exploração Mineral, que 
funciona como royalti es da mineração.

Fonte:  “ Câmara Noti cias”

Nossos parabéns à Incefra

Novo ano se inicia com 
ati vidade gratuita na 
Aspacer

Dia 13/01/2014 às 15h30 a SERASA-
-Experian em parceria com a ASPA-

CER estará realizando uma palestra  gra-
tuita voltada a área comercial e marketi ng 
com foco em estratégias de venda para 
2014.

Grupos de Excelência 
retomam ati vidades em 
2014

Dia 13/01/2014 às 08h00 o Grupo de 
Crédito retoma as ati vidades, discu-

ti ndo caderno de treinamentos para 2014 
e percentuais de inadimplência do setor.

Aspacer parti cipa de projeto para 
restaurar fonte do índio na praça XV de 
novembro de Rio Claro

A ASPACER representada por Maria Fernanda (Coordenado-
ra do GE), visita a cerâmica ATLAS com as Designers Jessica 

(Cerâmica ALMEIDA) e Karina (Glazetech), para dar conti nuidade 
ao projeto de restauração da fonte do Índio da praça central de 
Rio Claro.

17ª e 18ª Turmas de Segurança em Trabalho e Altura estão com as inscrições abertas no site da ASPACER até 17/01/2014.

Turmas de Segurança em Trabalho e Altura com inscrições abertas

Tendo como escopo coletar dados para caracterizar o setor mineral paulista, os quais servirão de base à políti ca estadual de mine-
ração e a propostas de Leis específi cas para o exercício de ati vidade mineral no estado de São Paulo, a FIESP através do COMIN – 

Comitê de Mineração, encaminhou no fi nal do ano  de 2013, questi onário a ser respondido pelas empresas inseridas e/ou afi ns no setor 
minerário, já no inicio desse ano, visando detalhar da melhor maneira possível o perfi l do setor dentro de nosso Estado e contribuir assim, 
para seu aperfeiçoamento constante.

Fiesp mapeia setor mineral paulista

Dia 15/01/2014 às 09h00 o Grupo de 
RH se reunirá na cerâmica Villagres 

para avaliar proposta de implantação um 
projeto de Educação Coorporati va no setor 
cerâmico.

Aspacer apoia ação de 
educação corporati va no 
setor cerâmico


