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A ASPACER promoverá no dia 11 de junho em sua sede, o 
3º Fórum Brasileiro do Gás Natural. O evento apresentará 

as oportunidades e desafi os para o desenvolvimento da cadeia 
de gás natural no Brasil, com temáticas voltadas para estudos 
de casos e propostas para os segmentos da indústria que uti-
lizam o combustível de forma abundante.  A Thymos Energia, 

Thymos Energia e Comgás confi rmam patrocínio para a 3ª edição do Fórum 
Brasileiro do Gás Natural

Dando continuidade aos projetos que envolvem o con-
vênio entre ASPACER e UNESP/IGCE – Rio Claro, essa 

semana, foram instalados, em Santa Gertrudes, novos equipa-
mentos eletrônicos para controle da qualidade do ar, que serão 
acessados de maneira remota pelos profi ssionais responsáveis 
pela pesquisa. 

Desde 2017, a Associação e Universidade desenvolvem par-
ceria para coleta e análise de dados com objetivo de buscar de 
forma científi ca, quantifi car e qualifi car o particulado (poeira), 
especifi cando todas as suas fontes geradoras. Com os resulta-
dos, espera-se que a região possa se desenvolver ainda mais, 
mitigando os problemas da qualidade do ar e melhorando a 
vida das pessoas. 

Convênio ASPACER/UNESP: novos equipamentos são instalados

A ASPACER em parceria com o SESI Rio Claro, encerram 
hoje, a segunda edição do Projeto Férias na ASPACER, com 

o tema “A cidade que eu quero para viver”. A atividade é voltada 
para os fi lhos dos funcionários das cerâmicas associadas com 
idade de 05 a 12 anos e tem reunido cerca de 100 crianças por 
dia na sede da Associação, em Santa Gertrudes. Uma ação ino-
vadora de Responsabilidade Social, que aborda de forma lúdica e 
diferenciada a realidade das crianças no local onde vivem, atra-
vés de Cinema, Artesanato, Ofi cinas, Meio Ambiente, Recreação 
e Esportes. As empresas que participam do Projeto são: Grupo 
Almeida, ArtTelas, Cerâmica Carmelo Fior, Grupo Cedasa, Grupo 
Cristofoletti, Delta Porcelanato, Grupo Embramaco, Formigres, 
Geoinform, Grupo Rocha, Incefra, Grupo Incopisos, Smalticeram, 

Projeto Férias na ASPACER termina hoje

System Brasil, Villagres, Lume Cerâmica, Grupo Ceral e Viva Ce-
râmica. A Ação conta com o patrocínio da Thymos Energia e da 
Unimed Rio Claro. Confi ra no link abaixo um resumo do evento: 
https://youtu.be/HFmd3Me1jjE

Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais e 
governamentais da ASPACER esteve ontem, 24, em Brasí-

lia - DF, reunido com o Ministro de Minas e Energia, Almirante 
Bento Albuquerque e sua equipe do Ministério de Minas e Ener-
gia. Na pauta temas como mineração e gás natural. “Vejo muita 
disposição no ministro em desburocratizar os setores e promover 
a abertura do mercado de gás natural no Brasil”, afi rma Quilici. 

Diretor da ASPACER se reúne com Ministro de Minas e Energia

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados (CAGED), o emprego formal no Brasil apre-

sentou retração em Dezembro de 2018, registrando saldo de 
-334.462 postos de trabalho, equivalente à variação de -0,87% 
em relação ao mês anterior. No acumulado do ano (últimos doze 
meses), houve crescimento de 529.554 empregos no país, re-
presentando variação de 1,40%, o melhor resultado desde 2013 
e muito superior a perda de 20 mil vagas observada no ano de 
2017. Apesar de dezembro ter sazonalmente resultado negativo 

Caged registra 18 mil novas vagas na construção

empresa especializada em consultoria e gestão de energia e a 
Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), considerada pela 
Abegás a maior distribuidora de gás natural do Brasil em volume 
de gás distribuído, confi rmaram patrocínio para o evento. Seja 
um patrocinador também. Conheça as vantagens. Mais informa-
ções com Ana Paula: (19) 3545- 9600.  

para a construção, a perda de 51.576 postos de trabalho foi o 
melhor resultado para o mês desde 2009 e representou retração 
de -2,50% em relação ao mês anterior. No ano de 2018 a cons-
trução registrou variação positiva de 17.957 vagas, após quatro 
anos consecutivos de saldos negativos. Em 2017, o setor da cons-
trução registrou perda de mais de 103 mil vagas. O estoque atual 
de trabalhadores formais na construção, com ajuste, é de 2,028 
milhões. 
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Cibele Montibeller e Pedro Henrique – Geólogos da UNESP, Arthur Aikawa 
– Engenheiro Elétrico, Diogo Magdaleno – Técnico em Eletrônica e John 
Esquiagola – Engenheiro Elétrico

Lúis Fernando Quilici – diretor de relações institucionais e governamentais 
da ASPACER e Ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque


