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Abertura do Forn&Cer será dia 24

O maior evento da cadeia produti va do setor cerâmico terá abertura ofi cial no dia 24 de junho, às 14h, na sede da Aspacer e contará 
com a presença de autoridades políti cas e do setor cerâmico da região. Cerca de 90 expositores, com tecnologia e novidades da 

cadeia produti va do setor cerâmico parti ciparão do 7º Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica e Mineração. Informações e 
Credenciamento online: www.aspacer.com.br/fornecer.

Única comercializadora de gás no país até o momento, sendo responsável por quase 100% da produção e por toda a importação e 
transporte interestadual de gás, sem contar a parti cipação acionária na maior parte das distribuidoras de gás canalizado do país, 

a Petrobras está sendo acusada de ser responsável pela pouca oferta de gás para clientes industriais. Ao mesmo tempo, mantém sem 
aumento o preço do gás de cozinha (GLP) desde o início do governo do PT com o presidente Lula, em 2003. 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
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Petrobras mantém monopólio no gás e controla oferta

Aspacer parti cipa da 
Campanha do Agasalho

O Fundo Social de Solidariedade de 
Santa Gertrudes está promovendo 

a Campanha do Agasalho 2014. O objeti -
vo é receber doações de cobertores, lu-
vas, botas, sapatos e roupas em geral, que 
possam ajudam pessoas necessitadas. A 
Aspacer está com um ponto de coleta em 
sua sede. Horário de funcionamento: das 
08h às 17h30. A Campanha tem duração 
de dois meses, mas o Fundo Social rece-
berá doações durante todo o ano. Mais 
informações sobre a Campanha do Aga-
salho: (19) 3545-8000/3545-1533.

A políti ca de combustí veis do governo 
federal, desde 2009, tem incenti vado 

o consumo de gasolina e de diesel; primeiro, 
com a eliminação da Cide, o imposto sobre 
a gasolina, depois com o controle de preços. 
Isso aumentou o consumo, desorganizou a 
indústria de biodiesel e de etanol. Segundo 
cálculo do CBIE (Centro Brasileiro de Infraes-
trutura), nesse período o aumento da impor-
tação de gasolina foi de 490%, o que ati ngiu 
a balança comercial. No ano passado, o dé-
fi cit comercial no setor de petróleo e deriva-
dos foi de US$ 20 bilhões.

Desde 2009, importação de 
gasolina aumentou 490%

Esti mati vas do setor de transporte 
dão conta de que 62% das cargas 

movimentadas no país usam a malha ro-
doviária, mesmo para distâncias em que 
o modal é pouco competi ti vo. A opção 
pelos caminhões, no entanto, se deve 
muito mais à falta de alternati vas do que 
as questões logísti cas. Fonte: Valor Econômico.

Transporte de Carga

Benchmarking Brasil acontece no próximo dia 04

Este ano grandes empresas certi fi cadas conhecerão suas classifi cações no Ranking Benchmarking em 04 de Junho, dia em que será 
realizado o 12º Dia Benchmarking, Comparti lhar para Crescer, ocasião em que será apresentado o Ranking Benchmarking dos 

Detentores das Melhores Práti cas de Sustentabilidade do País. O Projeto Sustent´Arte, foi selecionado para concorrer, uma iniciati va do 
SESI, Aspacer e Prefeitura de Santa Gertrudes, visando a capacitação de famílias dos colaboradores, a desenvolver produtos artesanais 
personalizados uti lizando a técnica do mosaico a parti r da reuti lização dos resíduos de cerâmicas de revesti mento.

Queda nas expectati vas

O nível de emprego da construção civil no país permaneceu prati camente estável em abril, com expansão de 0,14% na comparação 
com março. O dado da pesquisa é da FGV e do SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil de São Paulo. “Embora não 

haja uma queda, o avanço é muito pequeno. O ambiente de negócios é ruim, o crescimento econômico brasileiro é baixo e o mercado 
está pessimista”, diz Sérgio Watanabe, presidente do Sindicato. “A expectati va do início do ano para o crescimento do PIB do setor não 
poderá  se confi rmar. Estamos diminuindo de 2,8% para um número entre 1% e 2%. Centro Oeste registrou a abertura de 2813 postos, alta 
de 0,95%. Fonte: Jornal Estado de S.Paulo.

Aspacer homenageia Diretor Geral do DNPM, em Brasília

No dia 27 de maio, a Aspacer, representada pelo diretor de relações insti tucionais e governamentais, Luís Fernando Quilici, fez a 
entrega de uma placa cerâmica personalizada ao diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) Sérgio Dâmaso. 

Parti ciparam da entrega, o assessor especial da diretoria do Departamento, José Paulo Brandão Juhasz e Ildeumar Fonseca, chefe do 
gabinete do diretor-geral  do DNPM.


