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ASPACER e SINCER participam de Reunião do COMIN

N

a tarde de ontem (24), ocorreu mais uma reunião ordinária do COMIN (Comitê da Cadeia Produtiva de Mineração da Fiesp),
composto por entidades representativas do setor de mineração, DNPM e outras organizações. O tema central da reunião foi
o novo Código Florestal, aprovado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. O texto com alterações propostas pelos senadores,
segue agora para o plenário do senado. Pelas modiﬁcações feitas pela Comissão de Meio Ambiente, toda atividade de mineração
será considerada atividade de utilidade pública, com exceção da extração de areia, argila, saibro e cascalho.

Reunião Comgás

N

Confraternização 2011
acontece hoje!

É

o dia 23 de novembro, executivos da empresa
distribuidora de gás canalizado para o setor industrial,
Comgás, estiveram na sede da ASPACER e do SINCER, para
encontro com a presidência das entidades. Durante o encontro
foram atualizadas as informações sobre os investimentos que
estão sendo feitos pela concessionária na região de Santa
Gertrudes.

hoje o dia, da alegria. Tudo pronto. Noite de magia com
shows de ilusionismo e a atração musical do momento:
Grupo Sambô. Sedes da ASPACER e do SINCER decoradas para
recepcionar cerca de 800 convidados. Nos encontraremos logo
mais!

Encontro com executivos da
Foz do Brasil

Câmara Ambiental de
Mineração

A

ASPACER e o SINCER promoveram encontro com
executivos da empresa Foz do Brasil S.A no dia 22 de
novembro. Participaram ceramistas de Limeira, Rio Claro e
Araras, o prefeito de Santa Gertrudes e alguns vereadores. Os
executivos da Foz apresentaram os investimentos realizados
no município e a previsão para a última obra, que pretende
tratar 100% do esgoto em Santa Gertrudes.

A

ASPACER e o SINCER estiveram em São Paulo
representadas na Câmara Ambiental de Mineração –
Grupo de Trabalho de Licenciamento (GT3), para acompanhar
a revisão da Resolução SMA 51/2006, que tem por objetivo,
disciplinar o licenciamento ambiental das atividades minerarias
no Estado de São Paulo.

Aneel aprova cobrança de luz segundo o horário de consumo

A

Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou essa semana uma nova forma de cobrança na conta de luz. O
consumidor que optar pela modalidade terá tarifas diferenciadas de acordo com o horário, sendo a energia no horário de
pico a mais cara. A nova regra passará a vigorar a partir de janeiro de 2014 para os consumidores que quiserem e que tiverem
medidor eletrônico de energia. Em 2013, serão feitas simulações, e os resultados, divulgados.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

