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Inscrições abertas para o 
Curso de Capacitação de 
Rotinas de DP

No dia 09 de abril, a Aspacer realiza 
o 1º Módulo do Curso de Capacita-

ção de Rotinas de Departamento Pessoal, 
com Eraldo Consorte - Advogado - Con-
sultor jurídico, especialista nas áreas tra-
balhista e Previdenciária. Com objetivo de 
formação e qualificação profissional para 
os colaboradores da área de Recursos Hu-
manos das cerâmicas, o 1º Módulo terá a 
duração total de 8 horas. Vagas limitadas. 
Informações e inscrições: www.aspacer.
com.br/cursopalestra

Apesar do crescimento mais lento da economia, o Brasil 
permanece com “grande” atratividade para investimentos 

britânicos na área de petróleo, gás e energia elétrica. Essa é a 
avaliação do ministro britânico Kenneth Clarke, enviado especial 
ao Brasil para assuntos de comércio exterior. As reservas de pe-
tróleo do país são muito atrativas e os britânicos têm muito co-
nhecimento para compartilhar. “O Brasil tem reservas enormes 
(de petróleo e gás), é uma grande oportunidade”, destacou. 

Fonte: Valor Econômico.

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

IPT e CETESB visitam a região do Polo 
Cerâmico de Santa Gertrudes

No último dia 21, uma equipe formada por representantes 
da CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Am-

biental) e IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), esteve na re-
gião do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, para reconhecimento 
das áreas de mineração, com objetivo de dar início ao estudo/ 
mapeamento hidrogeológico (investigações ou levantamentos 
necessários à localização e caracterização de aqüíferos, tanto no 
aspecto da quantidade como da qualidade das águas subterrâne-
as) da região.

Reino Unido quer investir mais em óleo e 
gás no Brasil

Tema do Mérito Cerâmico 
2014 será Copa do 
Mundo

Este o ano, o Mérito Cerâmico será 
dia 09 de maio. O tema do evento 

será Copa do Mundo. A presença vip de-
verá ser um atleta de renome do futebol. 
O evento premia os colaboradores das 
cerâmicas que mais se destacaram no 
ano de 2013. À exemplo dos anos ante-
riores, cada cerâmica associada, deverá 
indicar dois funcionários, seguindo o Re-
gulamento encaminhado pela Aspacer 
para receberem o troféu. O prazo máxi-
mo para retorno do documento preen-
chido será o dia 17 de abril. Mais infor-
mações com Maria Fernanda, através do 
(19) 3545-1145.

 2º Prêmio Nacional 
Aspacer de Design será 
mais que especial

Com objetivo de fomentar o Design 
de Revestimentos Cerâmicos na in-

dústria nacional, visando à valorização de 
profissionais desenvolvedores de produ-
tos, inovando produtos e incentivando a 
indústria e os profissionais na importância 
do design para a competitividade, a Aspa-
cer realizará nos dias 11 e 12 de agosto, 
a 2ª edição do Prêmio Nacional Aspacer 
de Design, com uma novidade: além das 
premiações tradicionais o painel que ob-
tiver a maior pontuação receberá como 
reconhecimento, uma viagem internacio-
nal para o Salão de Móveis em Milão. Mais 
informações: fernanda@aspacer.com.br.

O governo prevê a realização de uma nova rodada de licitação de blocos exploratórios de petróleo e gás até 30 de junho de 2015. 
Entretanto, o secretário de Óleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Marco Antônio Almeida, destacou que não está definido 

se serão áreas do pré-sal, maduras ou novas fronteiras. O evento que discutiu o assunto, contou com a presença de 30 empresas britânicas 
de energia, que vieram ao país em missão para olhar oportunidade de negócios. Fonte: Valor Econômico.

Novo leilão de blocos da ANP deve ficar para 2015

A Aspacer, através do diretor de relações institucionais e governamentais, Luís Fernando Quilici, participou, na última quarta-feira, 
26, do lançamento do Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário (PEMAT) ciclo 2013-2022. O ministro Edison 

Lobão fez a assinatura da portaria n° 128 no Ministério de Minas e Energia com a presença de representantes da indústria de gás natural 
do Brasil. “O PEMAT representa a primeira ferramenta de planejamento centralizado para o setor de gás natural no país, que se integra 
aos demais instrumentos de planejamento do setor energético nacional”, destacou o ministro. Durante o evento, Lobão falou ainda da 
importância do setor de petróleo e gás para o País. “Hoje, cerca de 80 empresas nacionais e internacionais exploram e produzem petróleo 
e gás natural no Brasil”. Fonte: Ministério de Minas e Energia

Aspacer participa do lançamento do PEMAT


