
ASPACER e SINCER enviam 
boletos

A ASPACER e o SINCER informam que já está sendo feito 
o encaminhamento dos boletos das mensalidades 

aos sócios, sócios-colaboradores das enti dades e pacote de 
eventos (Mérito Cerâmico e Confraternização), referentes ao 
ano de 2012.

DNPM/SP e ASPACER/SINCER 
realizam Workshop 

Em março de 2012, em dia e horário a serem defi nidos, o 
DNPM/SP, a ASPACER e o SINCER realizarão um workshop 

na cidade de Santa Gertrudes, com o objeti vo de melhorar a 
qualifi cação dos profi ssionais do setor cerâmico e terceirizados 
que atuam no encaminhamento e acompanhamento de 
processos junto à autarquia. Espera-se que com a melhor 
qualifi cação dos profi ssionais do setor e os terceirizados, 
problemas que hoje ocorrem no encaminhamento dos 
processos junto ao DNPM não mais aconteçam, permiti ndo 
maior agilidade nas decisões, benefi ciando o setor cerâmico 
paulista como um todo.
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Tarifa do gás natural para a indústria brasileira 
está 17,3% acima da média mundial

A tarifa média de gás natural paga pela indústria no 
Brasil é de US$ 16,84/MMBtu, 17,3% superior do que 

a média de US$ 14,35/MMBtu encontrada para um conjunto 
de 23 países, como Estados Unidos, Reino Unido e França. A 
conclusão é do estudo da FIRJAN e será detalhado no encontro 
de janeiro de 2012, em Santa Gertrudes, em data e horário a 
serem defi nidos.

A ASPACER e o SINCER defi niram em conjunto com a 
FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro), realizar um encontro com o setor cerâmico paulista, 
em janeiro de 2012, em Santa Gertrudes, para debater o custo 
do gás natural na indústria brasileira. 

Estudo realizado pelo sistema FIRJAN, divulgado essa semana, 
analisou as tarifas de consumo de gás natural industrial de 18 
distribuidoras atuantes em 15 estados brasileiros. Como a 
tarifa e seus componentes não estão disponíveis publicamente, 
a FIRJAN elaborou um detalhamento inédito e detalhado do 
setor.

ASPACER/SINCER e FIRJAN realizam 
encontro sobre o custo do gás natural

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Prêmio ASPACER/SINCER de Design 2012

Dia 13 de dezembro, o designer do Centro Cerâmico do Brasil, Marcos Antonio Serafi m e Maria Fernanda Rodrigues dos 
Santos, coordenadora dos GE da ASPACER/SINCER, responsáveis pela organização da 3ª edição do Prêmio ASPACER de 

Design, defi niram algumas datas para o evento, que acontece no próximo ano:

- Inscrições: 06/02/2012 à 16/03/2012
- Envio do Material: 17/04/2012 

CPRM se incorpora ao Plano Diretor Minerário Regional

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) confi rmou nessa semana sua parti cipação na realização do Plano 
Diretor Minerário Regional, ati vidade desenvolvida através do GT Cerâmica, pertencente à Câmara Ambiental de Minerais 

Não Metálicos da CETESB. A parti cipação da CPRM se dará através da realização do mapeamento geológico das cidades de Santa 
Gertrudes, Cordeirópolis, Rio Claro, Ipeúna e Iracemápolis, na escala 1:50.000. Trata-se do primeiro mapeamento geológico feito 
no estado de São Paulo, pela CPRM, nessa escala.

- Julgamento: de 23/04/2012 à 27/04/2012
- Divulgação e Premiação: 11/05/2012 

- Reti rada dos Painéis: 06/07 /2012 


