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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
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Associações devem consolidar propostas sobre políti ca para o 
gás natural 

Propostas concretas para a defi nição de uma políti ca nacional para o gás natural serão reunidas em um único documento e 
discuti das com o governo e o Congresso Nacional por associações ligadas aos setores: elétrico e de gás. Essa foi a principal 

pauta da 1ª reunião da Frente Parlamentar Pró- Gás Natural realizada em Brasília, no últi mo dia 10, na qual a ASPACER esteve 
representada. O relatório elaborado a parti r da agenda do fórum das associações empresariais que defendem o mercado do gás 
vai consolidar sugestões sobre temas como: disponibilidade do insumo para as termelétricas; garanti a de suprimento para o con-
sumidor; preço da “commodity”; revisão tarifária; abertura do mercado e margem das distribuidoras nos estados; uniformização 
das regras estabelecidas para o setor em cada unidade da federação; “swap” e acesso aos gasodutos; políti ca tarifária para o 
transporte do gás por meio de dutos; queima do gás natural nos “fl ares”; e retomada das rodadas licitatórias para os campos de 
exploração pela Agência Nacional do Petróleo. O Fórum empresarial pretende levar todos os pontos a órgãos como o Ministério de 
Minas e Energia; a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e  Biocombustí veis; agências reguladoras estaduais; à Petrobras e ao 
fórum dos secretários estaduais de energia. 

ASPACER visita Elektro na 
próxima semana

Dia 17 de julho, terça-feira, diretoria e presidência da AS-
PACER e do SINCER serão recebidas na sede da Elektro, 

empresa distribuidora de energia, na cidade de Campinas pelo 
diretor executi vo comercial e de suprimento de energia, João 
Gilberto Mazzon, às 15 horas. A visita será oportuna para dis-
cuti r assuntos relacionados ao suprimento e a construção de 
novas subestações na região do polo cerâmico de Santa Ger-
trudes. O convite foi feito por ocasião da visita de profi ssionais 
da Elektro no mês de maio, na sede das enti dades. 

Palestra sobre gás e energia na 
sede da ASPACER e do SINCER
No próximo dia 19 de julho (quinta-feira), acontecerá na 

sede das enti dades a palestra “Redução de despesas no 
consumo de gás natural e eletricidade” através da empresa 
Ricen Engenharia. Favor confi rmar presença: (contato@ricen.
eng.br), contendo informações como nome da Empresa e con-
tato dos representantes que estarão parti cipando. Após a pa-
lestra, será servido um coquetel.

ASPACER será representada durante 
Jornada da Silicose em Criciúma

No dia 27 de julho, acontece em Criciúma, “Jornada sobre 
a exposição ocupacional à sílica”. O diretor superinten-

dente da ASPACER e SINCER, Luís Fernando Quilici, parti cipará 
do evento, com a palestra “Contribuição das empresas na pre-
venção da silicose na indústria de cerâmica para revesti men-
to”. O evento é organizado pela FUNDACENTRO (Ministério do 
Trabalho e Emprego).

Secretaria Estadual de Logísti ca e Transportes visita ASPACER

Na próxima quarta-feira (18), representantes da Secretaria Estadual de Logísti ca e Transportes estará visitando a sede da 
Aspacer. Na programação da visita estão previstos dois encontros, na parte da manhã com início às 10h, reunião com cera-

mistas e associados da Aspacer para a apresentação do PDLT (Plano Diretor de Logísti ca e Transportes) do Estado de São Paulo. Na 
parte da tarde, reunião com a diretoria da Aspacer, para discussão sobre o asfaltamento das estradas vicinais da região de Santa 
Gertrudes. A matriz de transportes de carga do estado de São Paulo está distribuída em 92% para sistema rodoviário; 6% pelo 
sistema ferroviário e apenas 2% pelo aeroviário e aquaviário ou hidroviário.

Integrantes do EIA/RIMA do Complexo Argileiro de Santa 
Gertrudes estarão se reunindo na próxima quinta-feira 

(19), às 14h, na sede da Aspacer. O encontro dá conti nuidade a 
reunião realizada no últi mo dia 04 de julho e tem por objeti vo 
colocar os empresário parti cipantes do EIA/RIMA informados 
sobre o andamento dos trabalhos gerenciados pelo Aspacer.

EIA/RIMA do Complexo 
Argileiro de Santa Gertrudes


