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21ª edição do Prêmio Anamaco

C

onsiderado o Oscar do setor da Construção, o Prêmio Anamaco aconteceu no último dia 18 de setembro e contou com a
participação do presidente da ASPACER e do SINCER, Heitor Ribeiro de Almeida Neto e dos diretores da entidade. O ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, foi o grande homenageado da noite e recebeu o troféu
“Operário Nº 1 da Construção” pela sua participação no Plano Brasil Maior e na criação do Conselho de Competitividade da Construção, cujo objetivo é ampliar a discussão de temas setoriais para a construção de políticas públicas voltadas para o setor e de
interlocução com o governo. A condecoração é dedicada a personalidades que tenham contribuído com a melhoria e o desenvolvimento do setor e da cadeia produtiva da Construção.

Comerc fecha parceria para venda de gás

A

consultoria Gas Energy e a comercializadora de energia Comerc ﬁrmaram parceria para criar a primeira comercializadora independente de gás natural do país. O objetivo é fazer operações de compra e venda do produto, no âmbito da recente lei do
gás. Pelo planejamento das empresas, o mercado, hoje dominado pela Petrobras, está “nascendo” e estará em pleno funcionamento
em um prazo entre dois e três anos.
Fonte: Jornal Valor Econômico.

Projeto normatiza a oneração de direitos minerários

E

stá em análise na Câmara o Projeto de Lei 3403/12, da deputada Sandra Rosado (PSB-RN), que regulamenta a oneração dos
direitos minerários e permite que esses direitos sejam penhorados ou dados em garantia. Essa oneração, no entanto, só
terá eﬁcácia depois de averbada em livro próprio no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). O objetivo, segundo a
autora, é viabilizar o acesso do titular do direito minerário a recursos ﬁnanceiros, já que a mineração é uma atividade de alto risco
devido às incertezas quanto à identiﬁcação de jazidas minerais técnica e economicamente viáveis. A proposta tramita em caráter
conclusivo e será analisada pelas comissões de Minas e Energia; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

SINCER recebe proposta para a criação de uma comunicação
integrada

A

tendendo a demanda dos sindicatos, demonstrada em várias oportunidades, a Cser (Central de Serviços da Fiesp) buscou
uma parceria, através de uma Agência, para criar uma comunicação integrada entre os sindicatos. O SINCER participou do
encontro no último dia 17, em São Paulo. O objetivo deste projeto é dar visibilidade às ações dos Sindicatos buscando espaço nos
meios de comunicação, ampliando a divulgação das ações internas e externas de cada entidade; melhorar a imagem da entidade
junto à sociedade e associados; tornar o Sindicato fonte de informação; tornar o site um canal de comunicação ativo do Sindicato
e criar um Boletim Impresso e Eletrônico que aproxime o Sindicato dos associados. A diretoria do SINCER estuda a possibilidade
de participação no projeto.

Aspacer e associadas conﬁrmam participação na CONSTRUIR-RIO

E

stá deﬁnida a participação consorciada de associadas e da Aspacer na CONSTRUIR-RIO, evento que é referência para a indústria da construção civil. As Cerâmicas Almeida, Alfagrês, Cristofoletti, Incefra e a Aspacer serão expositoras do evento,
que acontecerá de 07 a 10 de novembro, no pavilhão RIOCENTRO, na cidade do Rio de Janeiro. Através de reunião junto a um dos
organizadores do evento no último mês de agosto e da participação do diretor superintendente da Aspacer, Luis Fernando Quilici,
na Construir-Bahia em meados de setembro, a Aspacer está empenhada em projetar as empresas do maior polo cerâmico das
Américas em outros estados do país.

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

