
BOLETIM 
INFORMATIVO

Sexta-feira, 05 de Março de 2013 Nº 067

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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Empresas aguardam regras de mercado livre de gás

Além das 28 empresas já autorizadas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) a comercializarem gás natural, outras com-
panhias estão de olho em novas regras para o setor do gás e a abertura do mercado livre. Os Estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Espírito Santo já têm um marco legal para o mercado livre de gás. As grandes indústrias poderão comprar no mer-
cado livre e não só no regulado da distribuidora, como ocorre atualmente. A ideia é acabar com o monopólio da Petrobrás.                                      
Fonte: Valor Econômico.

De 08 a 12 de abril, através do treinamento do professor J. Fumio, 44 colaboradores parti ciparam de reciclagem de NR10. A nor-
ma fi xa as condições mínimas exigidas para garanti r a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas, em suas 
etapas, incluindo: projeto, execução, operação, manutenção, reforma e ampliação e ainda, a segurança de usuários e terceiros. 

Curso NR10

Mérito Cerâmico

A maior premiação do setor cerâmico já tem data marcada. No dia 10 de maio, a Aspacer e o Sincer promovem o evento Mérito 
Cerâmico. A presença vip da noite será a modelo e repórter Lizi Benites, conhecida por sua atuação como a Panicat Piu piu, no 

início de sua carreira. A atração fi cará por conta da banda Rod Hanna, conhecida por suas grandes apresentações de música e dança. 
Mesas e convites com Ana Paula, através do (19) 3545-1145.

Reunião Crédito Cerâmico

Grupo de Excelência – Serviço de Crédito Cerâmico realizará no dia 08 de abril, mais um encontro. As reuniões acontecem pelo 
menos uma vez por mês e reúnem os colaboradores das cerâmicas. Mais informações sobre as reuniões do GE com a Maria 

Fernanda, através do (19) 3545-1145.

Redução de tarifas X Gerador Diesel. Qual a opção?

A parti r da redução tarifária de janeiro desse ano, as empresas têm buscado entender a nova relação das tarifas do horário de 
ponta com a uti lização alternati va de geradores a Diesel. Uma de nossas associadas, através de assessoria especializada, conse-

guiu equacionar essa questão de forma positi va para os custos que envolvem energia elétrica. Maiores informações a respeito, entrar 
em contato com a Aspacer, fone (19) 3545.1145 com Carolina.

Espera de novo código bloqueia mineração

O atraso do novo código de mineração, que está sendo discuti do pelo governo há pelo menos quatro anos e deverá substi tuir 
uma lei em vigência desde 1967, colocou a indústria do setor em estado de letargia. Pelo menos 120 portarias de lavra, que 

permitem o início efeti vo da produção, estão bloqueadas por falta de assinatura do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. A 
decisão do governo, conforme admiti u o próprio Lobão no ano passado, é não liberar mais nenhuma autorização até o novo código. 
Insati sfeitas, mineradoras de pequeno porte já recorreram aos tribunais para tentar obter seus alvarás e começaram a ter decisões 
favoráveis em primeira instância. Fonte: Valor Econômico


