
Sexta-feira, 30 de Janeiro de 2015                      nº154

Te
xt

o:
 T

ha
is

 F
ió

ri
o 

| 
A

rt
e:

 E
du

ar
do

 V
ia

na

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

Revista ASPACER na 13ª edição da Expo 
Revesti r

Durante a 13ª edição da Expo Revesti r, de 3 a 6 de março de 
2015, no Transamérica Expo Center em São Paulo, a Revista 

ASPACER estará circulando com 5.000 exemplares. Para anunciar 
na maior vitrine do setor cerâmico de Revesti mento, consulte o 
departamento comercial da enti dade, com Ana Paula: (19) 3545-
1145.

Um dos maiores produtores de revesti mentos cerâmicos do país, a unidade industrial da Cerâmica Delta, localizada em Rio Claro, 
iniciou as ati vidades em fevereiro de 2002, uti lizando as mais modernas tecnologias e equipamentos. A fábrica é abastecida por 

uma linha de gás natural e alimentada por uma linha de alta tensão própria. A unidade trabalha com mais de 250 itens em sua linha 
de produtos. Suas marcas são consolidadas no mercado e comercializadas em mais de 4.700 pontos de venda pelo país. A ASPACER e o 
SINCER parabenizam a empresa pelos 13 anos de fundação, que serão completados no próximo dia 02.

Cerâmica Delta completa 13 anos de fundação 

De 16 a 19 de junho acontecerá na sede da ASPACER e do SINCER o 8º Forn&Cer (Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica 
e Mineração). O evento reúne os maiores e melhores fornecedores da cadeia produti va. Empresas de colorifí cios, máquinas pesa-

das, equipamentos, peças e serviços em um espaço excelente para a realização de negócios e a promoção de relacionamentos. Reserve 
seu espaço, através do departamento comercial. Mais informações: (19) 3545-1145, com Ana Paula.

Faltam 136 dias para o Forn&Cer

DNPM começa a receber o RAL – ano base 
2014

Desde o dia 15 de janeiro, o DNPM (Departamento Nacional 
de Produção Mineral) está recebendo o Relatório Anual de 

Lavra-RAL, exercício 2015 - ano-base 2014. O aplicati vo segue a 
mesma concepção das versões anteriores, sendo familiar àqueles 
que procuram o DNPM anualmente para entregarem o relató-
rio anual de ati vidades. Para acessar o sistema, o usuário deve-
rá estar inscrito no Cadastro de Titulares de Direitos Minerários 
(CTDM). Caso contrário, ir à página do DNPM na Internet e pre-
encher a fi cha cadastral, conforme dispõe a Portaria Nº 270, de 
10/07/2008, que insti tuiu o Cadastro de Titulares de Direitos Mi-
nerários (CTDM). Para evitar contratempos, o DNPM recomenda 
aos usuários fazer o cadastro ou a atualização cadastral no CTDM, 
antecipadamente. Ao concluir o cadastramento eletrônico, o inte-
ressado deverá imprimir o formulário e apresentá-lo, no prazo de 
até 30 (trinta) dias, no protocolo de qualquer Superintendência 
ou da sede do DNPM. Para mais informações, acesse a tela inicial 
da declaração, em: htt ps://ralweb.dnpm.gov.br. Fonte: DNPM - Asses-
soria de Comunicação Social.

O Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimen-
to – CGPAC aprovou a inclusão do empreendimento de in-

terligação do reservatório Jaguari-Ati bainha na carteira do PAC. A 
obra faz parte dos projetos de segurança hídrica que o governo de 
São Paulo apresentou à presidenta Dilma Rousseff  em dezembro, 
com o objeti vo de reforçar o abastecimento de água no estado. O 
empreendimento integra as águas da bacia do rio Paraíba do Sul 
ao Sistema Cantareira através de um canal entre as represas Ati -
bainha, que abastece São Paulo, e o reservatório Jaguari, no Rio 
de Janeiro. A obra, com investi mento esti mado pelo Estado de R$ 
830,5 milhões, será executada pela Sabesp e aumenta, em média, 
a disponibilidade hídrica no sistema Cantareira em 5,1 metros cú-
bicos por segundo, benefi ciando toda a região metropolitana de 
São Paulo. Fonte: Assessoria de Comunicação – Ministério de Planejamento.

Governo federal inclui no PAC projeto de 
transposição da bacia do Paraíba do Sul 
ao Sistema Cantareira

Pela primeira vez desde o início da maior crise de abasteci-
mento da grande São Paulo, a Sabesp apresentou um plano 

de rodízio para a região metropolitana. Segundo o diretor metro-
politano da empresa Paulo Massato, o esquema funcionaria com 
cinco dias da cidade sob rodízio e dois dias sem. A declaração foi 
feita durante a inauguração de uma obra no Alto Tietê, em que o 
governador Geraldo Alckmin (PSDB) esteve presente. Fonte: Jornal 
Valor Econômico.

Sabesp diz que SP corre o risco de fi car 
até cinco dias sob rodízio

O governo está disposto a revisar as novas regras de acesso ao seguro-desemprego. Há indicações de que o Palácio do Planalto pode 
aceitar reduzir o novo tempo de acesso ao benefí cio pela primeira vez dos 18 meses, previsto na Medida Provisória nº 664, para 12 

meses. Uma indicação de que o governo deixou margem para a negociação é o cálculo do Dieese para a economia com as mudanças no 
seguro-desemprego e no abono salarial. Segundo a enti dade, o ganho será de R$ 23,2 bilhões e a projeção da equipe econômica é de R$ 
16 bilhões. No próximo dia 3, haverá uma reunião de representantes do governo com as centrais sindicais. De acordo com o Dieese, mais 
de 4,8 milhões de trabalhadores perderão a possibilidade de acesso ao benefí cio com as mudanças. Fonte: Jornal Valor Econômico.

Seguro-desemprego deve ser revisado


