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

Te
xt

o:
 T

ha
is

 F
ió

ri
o 

| 
A

rt
e:

 E
du

ar
do

 V
ia

na 3ª edição do Prêmio ASPACER de Design - jurados já fi zeram suas 
escolhas
O grupo de jurados, formado por profi ssionais conceituados na área de design e desenvolvimento, esteve reunido na sede da 

ASPACER, no dia 26 de abril para realização do julgamento dos trabalhos. Vera Barrero – Revista Arquitetura e Construção 
(Editora Abril); Cristi ane Teixeira – Revista Minha Casa (Editora Abril); Ruth Fingerhut– Designer; Renata Rubim – Designer; João 
Rieth – Designer; Anselmo Boschi – UFSCar; Fábio Melchiades - UFSCar e Paulo Sérgio Gonçalves, coordenador do curso de técnico 
em cerâmica do SENAI/RC, foram os responsáveis pela atribuição das notas. Os ganhadores serão revelados dia 11 de maio, no 
evento Mérito Cerâmico.

ASPACER integra o Fórum do Gás Natural

Representantes de sete associações empresariais integrantes do “Fórum do Gás Natural” se reuniram em Brasília, no últi mo 
dia 02, com o deputado Mendes Thame (PSDB-SP) para discuti r o apoio do nosso fórum à criação da Frente Parlamentar 

de Defesa do Gás Natural.  Os principais assuntos tratados foram: regulamentação da Lei do Gás; os problemas de oferta da com-
modity, agravado pela ausência de rodadas de licitação e a ausência de coordenação entre os reguladores estaduais e a ANP. Além 
disso, foi apresentado ao parlamentar e sua equipe, as sugestões do grupo de associações ao texto do estatuto, que foram aceitas 
integralmente. O representante da Aspacer/Anfacer, Luis Fernando Quilici propôs as datas, de 30 ou 31 de maio para o lançamento 
ofi cial da Frente, com a parti cipação de alguns especialistas e, se possível, com autoridades do setor energéti co brasileiro.  

Mérito Cerâmico 2012

Dia 11 de maio são esperados na sede da ASPACER cerca 
de 800 convidados, entre profi ssionais, empresários e 

autoridades, para a noite de premiação do Mérito Cerâmico 
2012 e do Prêmio ASPACER de Design. E dentre várias surpre-
sas, a atração mais aguardada e já confi rmada é da modelo 
e apresentadora do SBT, Helen Ganzarolli, que fará a entrega 
dos troféus e marcará presença no evento. O repertório musi-
cal fi cará por conta da banda Brega&Chic. Uma noite de muita 
beleza e diversão. Aguardem.

Cosan fecha acordo para compra de 60% da Comgás

A Cosan assinou na últi ma quinta-feira (03), um memorando de entendimento com o Grupo BG para comprar 60,1% da parti ci-
pação da empresa na Companhia de Gás de São Paulo (Comgás). O valor da aquisição será de R$ 3,4 bilhões, correspondentes 

a 73,4% das ações ordinárias e 11,8% das ações preferenciais da companhia paulista. Fonte: Valor Econômico.

Edital de licitação com seis lotes de linhas de transmissão é aprovado

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou no últi mo dia 02 (quarta-feira) o edital de licitação que 
ofertará seis lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica. Ao todo serão negociados 678 quilômetros de 

redes e três subestações com potência de 975 mega-volt-amperes (MVA).
A disputa pelos lotes será realizada no dia 6 de junho, a parti r das 10 horas, na sede da BMF&Bovespa, em São Paulo. 
Somente a empresa ou consórcio que apresentar a menor Receita Anual Permiti da (RAP) para o empreendimento poderá levar 

o lote de empreendimentos ofertado. Fonte: Valor Econômico

Gás Natural – Reajuste 
ordinário anual Comgás
Neste mês de maio será divulgado o reajuste ordinário 

anual da tarifa do Gás Natural distribuído pela Comgás. 
Segundo projeções feitas pelo setor de gás natural o índice 
de reajuste deverá ser da ordem de 20%. Trata-se de cláusula 
estabelecida em contrato, porém a Aspacer estará atenta no 
senti do buscar os esclarecimentos sobre  quais fatores estarão 
infl uenciando na formação do índice.


