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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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Diretor Geral do DNPM recebe Aspacer em Brasília

O Diretor Geral do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), Sérgio Dâmaso e seu Chefe de Gabinete, Ildeumar 
Fonseca, recepcionaram na sede da autarquia em Brasília, na tarde da últi ma terça-feira (09), a direção da Aspacer para 

tratar de assuntos de interesse do setor. Na oportunidade a Aspacer apresentou um resumo sobre o andamento do projeto de ela-
boração do Plano Diretor Minerário Regional do Polo de Santa Gertrudes, convidando o Diretor Geral do DNPM para a uma visita 
a sede da enti dade, fato que deve ocorrer ainda em 2012.

Aspacer cedia reunião do Inmetro

O Inmetro (Insti tuto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) está iniciando o processo de confecção de uma portaria 
para certi fi cação compulsória de produtos do ti po porcelanato. Nos dias 08 e 09 de outubro de 2012, através do Centro Cerâ-

mico do Brasil, técnicos do Inmetro responsáveis pela elaboração da portaria, parti ciparam na sede da Aspacer de um encontro, com 
o objeti vo de: conhecer os ensaios realizados nos porcelanatos, conhecer o processo de fabricação do porcelanato e realizar uma 
reunião junto aos fabricantes, associações representati vas e laboratórios creditados para apresentação e análise desta proposta de 
portaria. Cerca de 20 profi ssionais de empresas e de enti dades do setor parti ciparam.

Amanhã (12), devido ao Feriado Santo em comemoração a Nossa Senhora Aparecida, ASPACER e SINCER comunicam que não 
haverá expediente, retornando as ati vidades normalmente, na segunda-feira (15), às 08h.

Feriado de 12 de outubro

Também em Brasília, na últi ma terça-feira (09), a direção da Aspacer esteve reunida na sede do Ministério de Minas e Energia, 
com o novo Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Carlos Nogueira, que esteve acompanhado de seu 

Chefe de Gabinete, Frederico Bedran Oliveira. No encontro, a Aspacer se colocou à disposição do novo secretário, para colaborar 
na construção de projetos e programas do ministério, que tratam do incremento da ati vidade mineral do país.

Aspacer se reúne com o novo Secretário de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral, do Ministério de Minas e Energia

Ainda em Brasília, na terça-feira (09), a Aspacer em conjunto com representantes das empresas Atlas, NGK e Jatobá, reuniu-
se na Câmara dos Deputados, com o deputado federal Newton Lima (PT/SP), presidente da Frente Parlamentar em Apoio a 

Indústria Nacional, levando a preocupação dos fabricantes de pasti lhas cerâmicas, em relação à importação indiscriminada desses 
produtos vindos da China. Na oportunidade o deputado federal Newton Lima, acionou o Ministério de Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio (MDIC), para tratar do assunto. Na próxima semana, o MDIC deverá ser ofi ciado formalmente sobre o pleito da Aspa-
cer em defesa de seus associados, fabricantes de pasti lhas cerâmicas, e a parti r daí tomar as iniciati vas necessárias em defesa da 
indústria nacional desse segmento.

Aspacer defende fabricantes de pasti lhas diante das importações vindas da 
China


