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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

Em Brasília ASPACER se reúne com Ministro de Minas e Energia

Dando conti nuidade ao diálogo com diversos segmentos abran-
gidos pelo Ministério de Minas e Energia (MME), o Ministro 

Eduardo Braga recebeu na últi ma quarta-feira (25), a ASPACER e re-
presentantes de enti dades do setor mineral. O encontro foi acom-
panhado pelo secretário de Geologia, Mineração e Transformação 
Mineral, Carlos Nogueira. Para Braga, a relevância do setor no País 
vai além da questão econômica e suas lideranças devem ter canal 
aberto com o governo federal. Na reunião, as enti dades do setor, 
puderam expor suas posições sobre diversos temas que afl igem o 
segmento. Atenciosamente o ministro e sua equipe receberam as 
considerações e promoveram imediatamente encaminhamentos 
para muitas das proposições apresentadas.

Durante suas exposições ao Ministro de Minas e Energia, Quilici e Benjamin reforçaram o pedido do setor mineral paulista, para a 
instalação de um Escritório Regional do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) na cidade de Santa Gertrudes. A 

Prefeitura de Santa Gertrudes e o DNPM, representado por seu Diretor Geral, Sérgio Dâmaso, já acordaram as condições para viabilizar a 
criação do Escritório Regional da autarquia, fator que benefi ciará todo o setor mineral paulista.

ASPACER reivindica a instalação de Escritório Regional do DNPM em Santa Gertrudes

Acordo prevê que prefeitura de Santa Gertrudes faça cessão de imóvel sem ônus ao 
DNPM

Em ofí cio protocolado no dia 25 (quarta-feira) no gabinete do Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, a Prefeitura se comprome-
te a ceder imóvel por cessão de uso ou comodato, sem ônus ao DNPM; arcar com as despesas de obras para a adaptação do imóvel, 

se necessárias; além de garanti r o custeio de despesas como água, luz, telefone  e internet. O imóvel oferecido ao DNPM já foi aprovado 
pela Superintendência da autarquia em São Paulo e também pela Direção Geral do órgão em Brasília.

No seu pronunciamento em resposta à solicitação da ASPA-
CER, o Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afi r-

mou ser legíti mo o desejo do setor mineral paulista em ver insta-
lado em Santa Gertrudes um Escritório Regional do DNPM, como 
forma de incenti var o dinamismo do setor em todo o estado de 
São Paulo. O Ministro disse que pretende o mais rapidamente 
possível promover a inclusão do Escritório Regional no regimento 
interno do DNPM.

Ministro afi rma que solicitação é legíti ma 
e que pretende autorizar a instalação do 
Escritório Regional do DNPM

Ainda durante o encontro com o Ministro de Minas e Ener-
gia, os representantes da Aspacer abordaram a questão do 

gás natural, a necessidade do aumento da oferta do energéti co 
para o setor industrial e a preocupação com o elevado custo do 
insumo. O Ministro Eduardo Braga, determinou que no próximo 
mês de maio seja feito um encontro do MME com a ASPACER e 
outras enti dades empresariais que fazem parte do Fórum das As-
sociações Empresariais Pró Mercado de Gás Natural para o trata-
mento específi co do tema.

Gás Natural será a próxima pauta de 
Eduardo Braga e ASPACER

No próximo dia 1º de março, a empresa Vidro Real completará 11 anos de fundação. Localizada em Mogi-Mirim - SP, a Vidro Real veio 
para suprir uma carência no mercado de pasti lhas de vidro: um produto moderno, brilhante, de uma transparência absoluta com 

um acabamento perfeito. A ASPACER e o SINCER desejam prosperidade para essa importante empresa do segmento de revesti mentos.

Parabéns Vidro Real Revesti mentos

Luís Fernando Quilici – Diretor de Relações Insti tucionais e Governamentais;
Eduardo Braga – Ministro de Minas e Energia; Benjamin Ferreira Neto – 
Presidente da ASPACER e do SINCER e Carlos Nogueira - Secretário de Mineração, 
Geologia e Transformação Mineral


