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Aspacer promove novos treinamentos na área de Segurança no Trabalho

A Aspacer apresenta novas turmas de Segurança no Trabalho e Altura. Os cursos estão previstos para serem realizados nos dias 30 e 
31 de janeiro. 

O fantasma da falta de gás natural pode voltar a rondar o Bra-
sil a parti r de 2015. Um estudo produzido pelo governo fe-

deral sobre o planejamento da malha de gasodutos aponta para o 
défi cit potencial de 2,5 milhões de metros cúbicos por dia no ano 
que vem, com a demanda superando a oferta até 2022. Esse dado 
consta na primeira versão do Plano Decenal de Expansão da Malha 
de Transporte Dutoviário, o Pemat 2013 - 2022, elaborado pela 
Empresa de Pesquisa Energéti ca (EPE) e pelo Ministério de Minas 
e Energia (MME). Fonte: Agência Estado.

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
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Alfagrês completa 17 anos

Localizada no município de Ipeúna/SP, a Cerâmica Alfagrês In-
dústria e Comércio Ltda. completa na próxima segunda (20), 

17 anos. Devido principalmente a forte concorrência, tanto no 
mercado interno quanto externo, desde sua fundação, a indústria 
investe pesado em seus diversos departamentos; desde a seleção 
de matéria-prima, passando pelo design, produção, chegando até 
a área comercial, contando sempre com profi ssionais qualifi cados 
e comprometi dos com a missão da Alfagrês. A Aspacer e o Sincer 
desejam muitos anos de sucesso à empresa.

Pode faltar gás no País a parti r de 2015, 
diz estudo

Lineart presente na Penápolis Decor

A Lineart, empresa do Grupo Villagres, associada à Aspacer, 
parti cipa da Mostra Penápolis Decor que acontece entre os 

dias 8 e 26 de janeiro, no Residencial Garden Village. O revesti men-
to eleito para a composição do ambiente “Suíte do Adolescente 
Ciclista” dos designers Diego Loquetti   e Michele Casagrande, foi a 
faixa Módulo Grigio. Com um formato de 11x34 cm, a faixa Grigio 
tem textura aceti nada e efeito 3D graças as leves saliências que 
compõem a peça. Mais informações: Papiro Comunicação, asses-
soria de Imprensa - Villagres.

Revista Aspacer oferece plano especial 
para os parti cipantes da Expo Revesti r 

De 11 a 14 de março, acontece mais uma edição da Expo Re-
vesti r. As empresas associadas à Aspacer, parti cipantes do 

evento, terão desconto especial na edição da Revista da enti dade 
que circulará na feira, com cerca de 5.000 exemplares. Mais infor-
mações com Ana Paula: anapaula@aspacer.com.br.

Plano decenal, porém, prevê licitação 
para concessão de gasodutos

Pleito da Aspacer e das enti dades atuantes no Fórum Nacio-
nal de Enti dades Pró-Gás Natural, foi atendido pelo Minis-

tério de Minas e Energia. O primeiro leilão de concessão de um 
gasoduto no Brasil deverá ofertar o trecho Guapimirim-Itaboraí 
(RJ), de 11 quilômetros de extensão e 17,4 milhões de metros cú-
bicos diários de capacidade de transporte de gás natural. O em-
preendimento, de R$ 112,3 milhões, faz parte do primeiro Plano 
Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (Pemat), 
para 2013-2022, que prevê investi mentos de até R$ 8,6 bilhões. 
Fonte: Valor Econômico.

No últi mo dia 15, foi publicado no Diário Ofi cial da União, o Decreto 60070 de 2014.
O licenciamento ambiental de competência do Estado de São Paulo que objeti ve a implantação de ati vidade, obra ou empreendi-

mento causador de signifi cati vo impacto ambiental, assim considerado com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respecti vo 
Relatório - EIA/RIMA, deverá contemplar, obrigatoriamente e como condicionante, a compensação ambiental de que trata o arti go 36 da 
Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Mais informações: www.mma.gov.br/camaraambiental.

Publicado Decreto Estadual sobre Compensação Ambiental

Durante o período do Forn&Cer (Encontro Internacional de 
Fornecedores, Cerâmica e Mineração) que será de 24 a 27 

de junho, acontecerá em Rio Claro o tradicional Campeonato de 
Balonismo, que este ano contará com a parti cipação de represen-
tantes de diversos países. A Aspacer, com o intuito de alertar as 
empresas parti cipantes do Forn&Cer, realizado nas dependências 
da Associação, em Santa Gertrudes, destaca que as vagas nos ho-
téis do município vizinho serão concorridas, portanto que as em-
presas confi rmadas para o Encontro antecipem suas reservas.

Atenção empresas que parti ciparão do 
Forn&Cer 2014


