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Além de parti cipar de encontro sobre gás natural, o Diretor Superintendente da Aspacer, Luís Fernando Quilici teve 
agenda de encontros no DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) e na Secretaria de Geologia, Mineração e 

Transformação Mineral (SGM) do Ministério de Minas e Energia.
No DNPM, Quilici esteve reunido com o Chefe de Gabinete do Diretor Geral da enti dade, Dr. Ildeumar Dias da Fonseca. O 

objeti vo do encontro foi de tratar de assuntos de interesse dos associados da ASPACER, além da parti cipação da autarquia 
federal no Fornecer 2012.

Já na Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, comandada pelo prof. 
Cláudio Scliar, o  Diretor Superintendente da Aspacer reuniu-se com o Chefe de Gabinete da pasta, Geol. Frederico Bedran 
Oliveira, para apresentar a ASPACER e suas realizações.

Agenda em Brasília

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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Enti dades discuti rão gás natural

Na últi ma segunda-feira (13), o Diretor Superintendente da Aspacer, Luís Fernando Quilici, esteve em Brasília em encontro 
promovido pela Abraceel (Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia). Na oportunidade foram discuti das 

ações que serão desenvolvidas em conjunto pelas enti dades empresariais, no senti do de exigir do governo federal e da Petrobras, 
políti cas que garantam o fornecimento de gás em quanti dade e a preço justo. Do encontro, as enti dades parti cipantes decidiram 
pela criação de um fórum permanente para discuti r o assunto e a criação de uma pauta de interesse dos setores empresariais. 

Recesso de carnaval

As diretorias da ASPACER e do SINCER informam que o recesso de carnaval será nos dias 20 e 21 de fevereiro. No dia 22, quarta-
feira de cinzas, o expediente retorna normalmente a parti r das 13h30. O calendário completo de feriados das enti dades 

encontra-se disponível no: www.aspacer.com.br

Inscrições para o 3ºPrêmio 
ASPACER de Design conti nuam

Se você tem um profi ssional de criação e desenvolvimento 
na sua empresa e que ainda não se inscreveu na 3ª 

edição do prêmio ASPACER de Design, não perca mais tempo. 
As inscrições seguem até o dia 16 de março. Apenas um 
profi ssional de cada empresa, poderá parti cipar. Os profi ssionais 
concorrerão com produtos na área de revesti mentos cerâmicos 
e que se enquadrem nas categorias exigidas pelo concurso. A 
3ª edição do Prêmio é uma realização da ASPACER, SINCER e 
CCB. Mais informações através do site: www.aspacer.com.br.

Encontro Plano Diretor Regional Minerário

Após apresentação do IPT, DNPM e Cetesb (Limeira e Piracicaba) sobre o andamento do estudo Plano Diretor Regional 
Minerário à empresários e outras enti dades envolvidas, que esti veram na sede da ASPACER/SINCER no últi mo dia 10, fi cou 

defi nido que as mineradoras encaminharão um questi onário respondido, sugerido pelo IPT, com informações que auxiliem para 
um diagnósti co geral, considerando os aspectos técnicos, econômicos e ambientais do sistema de suprimento mineral na região 
do Polo de Santa Gertrudes, para dar andamento ao estudo. Um próximo encontro deve acontecer nos próximos meses, para 
apresentação desses resultados.

Edição Especial – Revista 
ASPACER na 10ª Expo Revesti r

A edição de março da Revista ASPACER estará circulando 
pela 10ª edição da EXPO REVESTIR, de 06 a 09 de 

março. 
Com ti ragem de 10.000 exemplares, a edição é especial, 

pois contará com a parti cipação das cerâmicas associadas que 
reservaram espaço, divulgando seus principais lançamentos. 
Melhor vitrine que a Revista ASPACER, só a matéria de capa, que 
mostra por que somos o maior polo cerâmico das Américas. 


