
Câmara Ambiental de Minerais 
Não Metálicos da CETESB/SP

Ocorreu na segunda-feira (19), a últi ma reunião em 2011, 
da Câmara Ambiental de Minerais Não Metálicos da 

CETESB/SP. Integrada por diversos segmentos de minerais 
não metálicos, inclusive argila, representada pela ASPACER 
e SINCER, a Câmara abriga os trabalhos do GT Cerâmica, 
responsável pelo produto “Plano Diretor Minerário Regional”, 
em fase de elaboração e com previsão de conclusão para junho 
de 2012. Nesse momento dentro da Câmara Ambiental, se 
encontra em fase de audiência pública, o documento “Diretrizes 
para gerenciamento de resíduos contendo amianto”, que 
permanecerá aberto para o envio de contribuições até o dia 31 
de janeiro de 2012, no site: www.cetesb.sp.gov.br
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Em 2011, os Grupos de Excelência da ASPACER/SINCER 
contabilizaram 58 ati vidades (entre cursos, palestras, 

treinamentos e workshops), reunindo um total de 1.604 
profi ssionais. 

Além disso, através da coordenação dos GEs, foi realizada a 
2ª edição do Prêmio ASPACER/SINCER de Design, treinamentos 
em parceria com o Centro Cerâmico do Brasil (CCB), ANFACER, 
UFSCAR e Abracolor e mensalmente é realizado um trabalho, 
junto a ANFACER, de compilação e divulgação dos números 
estatí sti cos do polo cerâmico de Santa Gertrudes, disponíveis 
através do site: www.aspacer.com.br.

Grupos de Excelência 
ASPACER/SINCER

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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Recesso ASPACER e SINCER

Tarifa do gás para a indústria de São Paulo está 12% acima da 
média mundial

A tarifa média de gás natural paga pela indústria de São Paulo é de US$ 16,08/MMBtu, 12,06% superior do que a média de 
US$ 14,35/MMBtu encontrada para um conjunto de 23 países, como Estados Unidos, Reino Unido e França. As conclusões são 
do estudo “Quanto Custa o Gás Natural para a Indústria no Brasil?”, realizado pelo Sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro), a parti r da análise das tarifas de consumo de gás natural industrial de 18 distribuidoras atuantes em 15 
estados. 

Em comparação com o cenário internacional, São Paulo apresenta tarifa mais elevada do que 14 países, como França (US$ 14,57/
MMBtu), Espanha (US$ 14,18/MMBtu) e Irlanda (US$ 14,04/MMBtu). Além de pagar 23,03% mais caro do que a tarifa média (US$ 
13,07/MMBtu) dos três principais parceiros comerciais do país, Alemanha, China e Estados Unidos, e 121,79% a mais do que a 
média dos demais países dos Brics, Rússia, China e Índia (US$ 7,25/MMBtu).
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Boas Festas

Que em 2012, juntos, possamos fazer que as estrelas do trabalho, da união e do sucesso conti nuem a brilhar. A ASPACER  e o 
SINCER agradecem a parceria e a confi ança. Um Feliz Natal e um Ano Novo de muito sucesso!

Curso Técnico em Cerâmica

Estão abertas as inscrições para o Curso Técnico em Cerâmica no SENAI de Rio Claro. A turma que terá aulas no prédio do 
Núcleo de Tecnologia Cerâmica terá 32 vagas disponíveis, no período noturno. Para os interessados, é necessário ter ensino 

médio completo e passar por um processo seleti vo (dia 20/01). O Curso Técnico em cerâmica começa na últi ma semana de janeiro 
e tem duração de dois anos, um total de 1.200 horas/aula. As inscrições vão de 19/12 até 12/01. Mais informações através do site: 
www.senai.sp.br

As diretorias da ASPACER e do SINCER comunicam que a semana de recesso das enti dades será de 26 de dezembro a 01 de 
janeiro, retornando normalmente o expediente, no dia 02 de janeiro, à parti r das 8h.


