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na Grande expectati va para a premiação do 1º Concurso de 
Desenho Infanti l Aspacer/Sincer
Com o tema “Natal e Ano Novo”, 55 desenhos de fi lhos e fi lhas de funcionários das cerâmicas e empresas associadas à Aspacer 

e ao Sincer, parti cipam em três categorias: de 06 a 07 anos, de 08 a 09 anos e de 10 a 11 anos. Cinco desenhos foram sele-
cionados, em cada categoria. E para premiá-los, a Aspacer promove hoje, um evento para as crianças e seus familiares a parti r das 
19h. Os ganhadores em cada faixa etária receberão: 1º Classifi cado: Tablet CCE e divulgação do trabalho no cartão de Natal e Ano 
Novo da Aspacer e do Sincer. 2º Classifi cado: Tablet CCE. Do 3º ao 5º. Classifi cados – “Diploma de Menção Honrosa”. Além disso, 
todos ganharão um “Certi fi cado de Parti cipação” e um brinde especial ofertado pelas Enti dades.

Este ano a organização inovou. Além do chope, principal bebida a ser servida no evento, o traje Esporte Fino exigido é nas co-
res branco e preto. A grande atração da noite será o cantor do Bar Brahma, Naninha, que apresentará um repertório variado 

de músicas. Boas surpresas estão reservadas ao público presente. O evento será no dia 29, à parti r das 20h30.

Confraternização 2013 exige o traje em branco e preto

Comissão Especial da Câmara Divulga Proposta de Substi tuti vo 
ao Novo Código de Mineração
No últi mo dia 11, foi divulgado texto substi tuti vo preliminar ao PL 5.807/2013, que se refere à publicação e divulgação do Novo 

Marco Regulatório através da Comissão Especial da Câmara dos Deputados desti nado a análise e emissão de parecer sobre o 
mesmo. Através da Aspacer, algumas sugestões para benefi ciar o setor cerâmico foram feitas e aprovadas pela Comissão. O objeti vo 
do Novo Código, dentre outras funções é o de organizar, incluir, regular, disciplinar e fi scalizar pesquisa, lavra, benefi ciamento, comer-
cialização e uso dos recursos minerais. O documento completo da Proposta está disponível: www.camara.gov.br.

Relator contraria governo e cede às empresas no código de 
mineração
O relator preliminar do projeto de lei, deputado Leonardo Quintão (PMDB-MG), decidiu manter em sua proposta a condição de 

direito de prioridade na exploração das jazidas. Atualmente, o direito de exploração já comprovada é dado a quem primeiro 
fez essa solicitação ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).  Para o governo esse modelo favorece a especulação. 
Contrariando essa opinião, o relatório mantém o direito de exploração mineral àquele que primeiro pedir autorização de pesquisa. 
Fonte: Valor Econômico.

Norma provoca confl ito entre indústria e governo

Uma norma do Ministério do Trabalho abriu uma disputa entre indústrias e o governo federal ao exigir o cumprimento de regras 
mais rígidas de segurança no trabalho para todas as máquinas e equipamentos nacionais. A Norma Regulamentadora nº 12, em 

processo de revisão e consulta pública até dezembro, elevou de 40 para 340 os ítens obrigatórios para fabricantes e usuários de ma-
quinários novos e usados. Neste ano, quando expiraram os prazos médios exigidos, já houve 9,3 mil autuações por descumprimento 
da norma e mais de 14,3 mil noti fi cações assinadas pelos fi scais do trabalho. Fonte: Jornal O Estado de S.Paulo

Aspacer parti cipa de evento no Rio de Janeiro

Através do diretor superintendente Luís Fernando Quilici, a Aspacer esteve representada em um curso referente ao setor de gás 
natural, para falar sobre produção, regulação e o atual panorama do mercado do combustí vel no Brasil e no Mundo. O evento 

foi realizado no Insti tuto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustí veis (IBP), na capital carioca e encerra-se hoje. Ao todo, foram qua-
tro dias de curso.


