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Aspacer é eleita coordenadora adjunta do
Fórum Pró-Gás Natural

Treinamento OTGM será realizado na
próxima semana

o último dia 02, em reunião realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília, a Aspacer, representada por Luís Fernando Quilici, diretor de relações institucionais e governamentais,
foi eleita por unanimidade, Coordenadora Adjunta do Fórum das
Associações Empresariais Pró-Desenvolvimento do Mercado de
Gás Natural. O mandato vai até março do ano que vem, quando
a Aspacer assumirá a Coordenação Geral do Fórum. Este ano, a
Coordenação Geral ficou sob responsabilidade da Abrace (Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia
e de Consumidores Livres).

governo do Estado, em parceria com o IPT, DNPM, Fiesp
e Ciesp, promoverá no próximo dia 09, o treinamento
OTGM – Ordenamento Territorial Geomineiro no Estado de São
Paulo – Bases conceituais e técnicas. Das 13h30 às 18h. O objetivo é capacitar sindicatos, associações, empresas e órgãos de
governos ligados diretamente à mineração sobre o “ordenamento territorial geomineiro”. As vagas são limitadas. Mais informações: rsvp@fiesp.net

N

Câmbio e inflação
explicam aumento, afirma
companhia

A

Petrobrás e o Ministério do Planejamento, responsável pela gestão
do PAC, atribuem a alta nos orçamentos
de projetos a fatores como a variação
cambial ocorrida desde o anúncio das
obras e a inflação no período. A Petrobras disse que os empreendimentos da
época do PAC 1 estavam “em linha com
projeções do mercado”. Para o ministério,
é “inconsistente em termos metodológicos” comparar dados atuais com os de
sete anos atrás. Foram levados em conta
dados divulgados desde o início do PAC
2(2011). Fonte: Folha de S.Paulo.
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Mérito Cerâmico contará
com a participação maciça
de representantes do setor

D

ia 09 de maio, durante o evento
Mérito Cerâmico, cerca de 600
convidados são aguardados na sede da
Aspacer, dentre eles os empresários das
indústrias cerâmicas, da cadeia produtiva
e colaboradores. Mediante um sorteio,
cada empresa fornecedora terá sua logomarca estampada nos troféus que serão
entregues a uma empresa cerâmica. Uma
maneira de divulgar os fornecedores do
setor e prestigiar os colaboradores das
cerâmicas. Ainda dá tempo de participar.
Mais informações, com Ana Paula: (19)
3545-1145.

SP amplia programa de
desconto na conta para
quem economiza água

D

iante de uma situação considerada
“crítica” e “inédita” pela Sabesp, o
governo de São Paulo ampliou de 11 para
31 cidades o programa de racionalização
do consumo de água, que prevê desconto de 30% nas tarifas para os consumidores que reduzirem suas contas em pelos
menos 20%. O programa de bônus para
incentivar a redução no consumo passa a
valer para toda a capital e região metropolitana operada pela Sabesp. Fonte: Valor
Econômico.

Código Mineral poderá ficar para 2015

U

ma das principais interrogações do setor de alumínio e da indústria mineral brasileira em relação ao futuro está na discussão do
novo Código de Mineração. Essa promessa do governo federal vem sendo discutida há quatro anos, mas ainda não tem data para
ser encaminhado para votação. O novo Código de Mineração – projeto de lei 5807/13 – irá substituir o atual marco regulatório do setor
mineral, regido sob o Decreto-Lei 227 de 1967 em vigor desde aquele ano.

Comitiva de Santa Gertrudes participa de audiência na Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Inovação de SP

A

Aspacer, através da responsável pela área de Marketing Institucional, Maria Fernanda Rodrigues dos Santos juntamente com representantes da prefeitura e Câmara de Vereadores de Santa Gertrudes, estiveram na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Inovação recepcionados pelo Assessor Paulo Delgado, do Gabinete do Secretário Rodrigo Garcia, para falar de assuntos relacionados
aos cursos técnicos voltados para o setor cerâmico, em Santa Gertrudes, como extensão do Centro Paula Souza. Delgado recebeu todas
as informações e explanou, na oportunidade, sobre a estratégia do Governo do Estado em relação à política de expansão educacional,
achando viável as propostas encaminhadas pela comitiva, além de passar orientações do programa do governo denominado Investe São
Paulo, que agrega ações voltadas às iniciativas propostas no encontro.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

