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Atenção para o índice do reajuste para o setor cerâmico de 
revesti mento
Embora não esteja assinada ofi cialmente, as cláusulas fi nanceiras da Convenção Coleti va da Categoria na Região de Santa 

Gertrudes, vigência 2013/2014, já foram defi nidas, portanto, para o cálculo da folha de pagamentos do mês de novembro de 
2013, bem como para o pagamento da segunda parcela do 13º, os salários deverão ser reajustados em 7,58%. O Sincer já encami-
nhou um comunicado para as empresas associadas à enti dade informando o novo valor.

No últi mo dia 28, a Aspacer convocou representantes de empresas cerâmicas e de transportadoras para discuti r a resolução 
ANTT nº 3658/2011 que cria o CIOT - Cadastro para a geração de Código identi fi cador da Operação de Transporte, que 

trata entre outros, da emissão do Conhecimento Eletrônico e suas obrigações acessórias e que entra em vigor a parti r da próxima 
segunda-feira dia 02 de dezembro, que poderá gerar transtornos no carregamento de cargas. A parti r desta data, as empresas que 
não fi zerem o credenciamento estarão sujeitas às penalidades previstas em lei. Mais informações: www.cteseguro.com.br.

Aspacer discute a criação do CIOT

Petrobras arremata maior parte dos blocos no leilão de gás 
natural
Só 30% dos blocos de gás natural leiloados ontem, 28, pela Agência Nacional do Petróleo foram arrematados. A Petrobras fi cou 

com a maioria das áreas vendidas. Foi a primeira vez em que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) leiloou exclusivamente áreas 
em terra com potencial para a exploração de gás natural. Foram oferecidos 240 blocos espalhados por 12 estados. Somente 72 foram 
vendidos, o que rendeu pouco mais de R$ 165 milhões ao governo.O Paraná teve as áreas mais disputadas. A Petrobrás arrematou a 
maioria dos blocos sozinha ou em consórcios com outras empresas. Fonte: Jornal O Globo

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

Aspacer atuante da Reunião da Comissão Regional do Emprego

Aspacer parti cipou da Reunião da Comissão Regional do Emprego, no Centro Cultural de Santa Gertrudes, com objeti vo de es-
tabelecer o Plano de Trabalho para 2014. Em relação aos cursos de qualifi cação e/ou requalifi cação, defi niu-se mais de vinte 

tí tulos para diversos setores da indústria cerâmica e outros segmentos, para serem solicitados junto à Secretaria do Emprego e Rela-
ções do Trabalho do Estado.

Atenção para o traje preto e branco na Confraternização 2013

A Aspacer e o Sincer, como enti dades organizadoras da Confraternização 2013, que será realizada hoje, informam que por se 
tratar de um evento cujo tema central é a Festa do Preto e Branco, este ano, se caracteriza pela informalidade. O traje exigido 

para o evento é o “Esporte Fino”, nas cores preto e/ou branco, portanto para os homens não é necessário o uso de paletó e gravata.

Código de Mineração será votado na comissão dia 4 e, no 
Plenário, dia 10
O texto do novo Código de Mineração deve ser votado no plenário da Câmara no próximo dia 10. A data foi proposta após reu-

nião da comissão especial no últi mo dia 27, com o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN). Antes, porém, o 
substi tuti vo do relator, deputado Leonardo Quintão (PMDB-MG), será votado na comissão especial na próxima quarta-feira (04/12). 
O texto chegou a tramitar em regime de urgência consti tucional. Como não houve acordo para votação, trancou a pauta e a urgência 
foi reti rada pela presidenta Dilma Rousseff  em setembro.


