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Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Presidente da Petrobras vai acumular cargo de diretora da área 
internacional

A Petrobras anunciou que Graça Foster vai acumular a presidência da empresa com a diretoria da área internacional. Esse acú-
mulo de cargos ocorrerá até que a estatal defi na quem será o substi tuto de Jorge Luiz Zelada, que ocupava o cargo. Fonte: 

Folha de S.Paulo.

Agência de Fomento Paulista muda marca para Desenvolve SP

A Agência de Fomento Paulista, também conhecida como Nossa Caixa Desenvolvimento, esta mudando de nome. Desde meados 
de julho, a insti tuição fi nanceira do Governo do Estado de São Paulo passa a se chamar Desenvolve SP – Agência de Desenvolvi-

mento Paulista. A nova marca, além de reforçar a vocação e o compromisso da insti tuição fi nanceira com o crescimento econômico 
sustentável, busca construir uma nova identi dade, forte e objeti va, alinhada à visão de desenvolvimento do Governo. Por três anos 
consecuti vos, a então Agência de Fomento Paulista foi a patrocinadora ofi cial do Forn&Cer, evento organizado pela ASPACER.

Preço do Gás Natural afeta a competi ti vidade das empresas

Os altos preços prati cados no Brasil para o uso do gás natural como matéria prima para a indústria química corroem a compe-
ti ti vidade do país, segundo a Abiquim, associação que reúne o setor. Em junho, o preço do gás natural Henry Hub nos EUA 

foi de US$ 2,48/MBtu enquanto no Brasil, na média nacional e boliviana, fi cou em US$ 9,79/MBtu. Os preços se refl etem no tama-
nho do mercado e o país tem perdido investi mentos para outros desti nos, segundo Fernando Figueiredo, presidente-executi vo da 
enti dade. Enquanto apenas 4,82% do gás produzido no Brasil é usado como matéria prima, no mundo, o número sobe para 8%.

Os estudos executados por equipe técnica do Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura do IPT, o CT-Obras, e estão em 
fase de conclusão até o fi nal do mês de agosto. O “Plano Diretor de Mineração (PDMin)” para os territórios municipais de 

Cordeirópolis, Ipeúna, Iracemápolis, Rio Claro e Santa Gertrudes, no Âmbito da Abrangência do Polo Minero-Cerâmico de Santa 
Gertrudes é considerado inovador, porque envolve a elaboração do primeiro plano diretor de mineração a ser insti tuído no País. O 
projeto orçado em aproximadamente R$ 390 mil, dos quais 85% dos recursos são provenientes do Programa de Apoio Tecnológico 
aos Municípios, o Patem, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, e o restante 
de investi mento será coti zado pelos integrantes do polo regional. Os estudos envolveram uma coalizão inédita entre as peças-
chave que atuam no pólo, como o setor empresarial, as prefeituras e os órgãos gestores, e enti dades como o IPT e a Universidade 
Estadual Paulista (Unesp-Rio Claro)

Plano Diretor de Mineração na reta fi nal


