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UNIMED renova patrocínio anual com a ASPACER

O

grupo UNIMED Rio Claro conta com o Hospital Unimed,
creditado pela ONA - Organização Nacional de Acreditação, com corpo clínico especializado, equipe multidisciplinar e
infraestrutura moderna e confortável, que seguem os mais altos

padrões de qualidade do país, além de disponibilizar na Farmácia
Unimed, medicamentos de procedência e preços competitivos. A
empresa renovou patrocínio anual com a ASPACER. Conheça os
benefícios. Informações com Ana Paula: (19) 3545-9600.

Top Telha é nova sócia colaboradora

S

ediada em Leme, interior de São Paulo, a TopTelha emprega toda a tradição e tecnologia da Família Marchi, atuando no segmento cerâmico há mais de 60 anos. Produz telhas
cerâmicas modelo Mediterrânea, Romana, Colonial e uma linha
completa de acessórios para telhados cerâmicos. A TopTelha se

destaca no segmento pela alta tecnologia e modernidade das
suas instalações e de seu sistema produtivo. A empresa é a mais
nova sócia colaboradora da ASPACER. Venha fazer parte deste
time também, que conta hoje com 28 empresas associadas e 42
sócias colaboradoras.

Novas regras para o setor minerário avançam em Brasília

N

esta última terça-feira (6), o Diretor Executivo da ASPACER, Almir Guilherme esteve em Brasília, onde participou de uma audiência com o Ministro de Minas e Energia,
Fernando Coelho Filho junto com outras associações do setor.
Na ocasião, foi discutida a retomada da MP790/2017 (que
alterava o Código de Mineração), que será encaminhada para
aprovação via Decreto Lei, com medidas infraconstitucionais
(que não necessitam de aprovação do Congresso). “Ficou
acertado, que o tema será retomado ainda neste mês de fevereiro e nos próximos dias, as associações serão chamadas
para apresentar propostas. O Ministro tem como meta editar
e enviar à Casa Civil, para aprovação do Executivo, dentro
desse trimestre”, explicou.

Saulo Cruz/MME

Almir Guilherme participou de encontro em Brasília com o Ministro de Minas e
Energia, Fernando Coelho Filho

ASPACER defende padronização da Cefem

N

o mesmo encontro, a ASPACER defendeu a realização de um estudo para se criar
uma referência padronizada na
cobrança da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Minerais (Cefem). A entidade se
propôs a elaborar uma pesquisa,
para que a argila beneﬁciada seja
usada como base na cobrança da
alíquota.

Saulo Cruz/MME

ASPACER e associações discutiram temas importantes relacionados as novas diretrizes do setor mineral no Brasil

Programa de Fomento à Mineração é apresentado

P

autada em mudanças para o setor mineral, ainda durante reunião em Brasília, foi apresentada ao Secretário de
Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM) Vicente
Humberto Lobo a primeira contribuição formal do segmento

privado para implementação de um Programa de Revitalização
da Indústria Mineral (PRIM). A iniciativa tem como objetivo fomentar um setor da indústria que é hoje a base para diversas
cadeias produtivas no Brasil.

Comunicado Expediente – Carnaval

A

ASPACER e SINCER informam que não haverá expediente
nos dias 12/02 (segunda-feira) e 13/02 (terça-feira). As

atividades retornarão no dia 14/02 (quarta-feira), a partir das
08h.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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