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Faltam 10 dias para a 1ª edição do Prêmio Nacional Aspacer de 
Design 
Até o dia 05 de agosto, todos os 25 inscritos deverão fazer a entrega de seus trabalhos. O julgamento acontecerá no dia 12 de 

agosto, dentro do 2º Fórum Nacional de Design, com a parti cipação de jurados conceituados no assunto. Mais informações 
sobre o Prêmio: www.aspacer.com.br/premioaspacer. 

O 2º Fórum Nacional de Design acontecerá nos dias 12 e 13 de agosto na sede da Aspacer. O evento está sob curadoria do 
professor e doutor Anselmo Ortega Boschi. Os interessados devem inscrever-se gratuitamente através do site: www.aspa-

cer.com.br. As vagas são limitadas.

Inscrições para o 2º Fórum Nacional de Design conti nuam

Aspacer parti cipa de encontro do Fórum das Associações 
Empresariais Pró-Desenvolvimento do Mercado de Gás Natural
Na próxima terça-feira (06), está agendado em Brasília, um encontro entre as enti dades empresariais pertencentes ao Fórum das 

Associações Empresariais Pró-Desenvolvimento do Mercado de Gás Natural, grupo do qual a Aspacer parti cipa e é fundadora. 
Luís Fernando Quilici, diretor superintendente da enti dade, estará representando o setor cerâmico de revesti mento. Os objeti vos do 
encontro são: discuti r o preço do gás natural e apresentar propostas para o setor.  O deputado Mendes Thame (PSDB/SP) parti cipará 
da reunião.

Estatal troca gerentes da área de gás e demite contratados

A Petrobrás realizou na semana passada uma ampla mudança na gestão da área de Gás e Energia (G&E). Alguns dos gerentes 
executi vos, diretamente subordinados ao diretor da pasta, José Alcides Santoro, foram trocados e a expectati va, agora, é de mu-

danças entre os gerentes gerais e seus subordinados. A movimentação faz parte do Programa de Oti mização de Custos Operacionais 
(Procop), lançado no fi m de 2012 com o objeti vo de aumentar a geração de caixa da estatal para fi nanciar os investi mentos. Por meio 
do Procop, a Petrobrás estabeleceu uma meta de reduzir os seus custos em R$ 8 bilhões por ano. Fonte: Estado de S.Paulo.

Potencial do uso do gás natural para cogeração é grande em SP, 
diz Cogen
Um mapeamento feito pela Associação da Indústria de Cogeração de Energia (Cogen), obti do a parti r dos dados da Aneel (Agên-

cia Nacional de Energia Elétrica), mostra que o Brasil possui em operação uma potência instalada de cogeração da ordem de 
11,5 mil MW. O Estado de São Paulo responde por 40% desse total, ou 4,6 mil MW. “O potencial de expansão do gás natural em coge-
ração é muito grande no Estado de São Paulo”, disse Sérgio Silva, presidente da Cogen. Fonte: Valor Econômico.

Aspacer parti cipa de audiência pública com Edison Lobão sobre 
novo marco regulatório da mineração
As comissões de Minas e Energia; e de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia promovem audiência 

pública conjunta na próxima quarta-feira (07), em Brasília – DF, para discuti r os principais pontos do novo marco regulatório da 
mineração (PL 5807/13), que está sendo analisado por uma comissão especial na Câmara. A Aspacer estará representada pelo diretor 
superintendente, Luís Fernando Quilici. O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão parti cipará do encontro.

Relatório da mineração abriga três mudanças

Depois de pedir ao governo a reti rada da urgência na votação do projeto do novo Código de Mineração, o relator do texto na 
Câmara, o deputado Leonardo Quintão (PMDB-MG), pretende fazer uma rodada de audiências públicas em agosto e setembro 

para discuti r a proposta com os setores envolvidos. A intenção é apresentar o relatório para votação na comissão especial na primeira 
semana de outubro, levando a plenário na semana seguinte. Fonte: Valor Econômico


