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A diretoria da ANP (Agência Nacional do Petróleo) decidiu no 
último dia 06, pela manutenção na íntegra da Resolução 

nº 794/2019. Ontem, 07, a ANP divulgou as informações sobre 
o preço médio de venda, volume médio, cláusulas de penalida-
des e a íntegra dos contratos firmados pelas distribuidoras com 
consumidores cativos. Trata-se de mais uma vitória das Asso-

Boa notícia para a abertura do mercado de gás natural

ciações do Fórum do Gás, que ao longo dos últimos 7 anos, 
atuam na transparência do segmento. No caso da cerâmica um 
esforço coletivo da Anfacer e da Aspacer, é que proporciona esse 
momento, que devemos aproveitar para obter mais informação 
e conhecimento sobre o mercado de GN, fundamental para o 
aumento da competitividade nossa indústria.

Disseminar e apresentar os conhecimentos tecnológicos, as 
políticas públicas, as melhores práticas implantadas nos 

APL de Base Mineral e as iniciativas implementadas pelo CT Re-
deAPLmineral e pelos estados e municípios no que diz respeitos 
aos desafios inovativos para promover a estruturação e o de-
senvolvimento de APL de Base Mineral, tendo os participantes a 
oportunidade de apresentar sugestões, propostas, novas ações, 
iniciativas e planos para o desenvolvimento sustentável de Ar-
ranjos Produtivos Locais de Base Mineral e do CT RedeAPLmine-
ral. Esses são os principais objetivos do XVI Seminário Nacional 
de Arranjos Produtivos Locais de Base Mineral e XIII Encontro do 
Comitê Temático Rede APL Mineral, eventos que acontecerão na 
sede da Aspacer de 18 a 20 de novembro. Participe! 

Painel I – Políticas Públicas para o Desenvolvimento 
Sustentável dos APL de Base Mineral

Coordenação: José Carlos Garcia 
Ferreira

Coordenador de Petróleo, Gás e 
Mineração, da Subsecretaria de In-
fraestrutura da Secretaria de In-
fraestrutura e Meio Ambiente de São 

Paulo/SP (CPGM/SSI/SIMA-SP).

Faltam 10 dias para o XVI Seminário Nacional de Arranjos Produtivos Locais de 
Base Mineral

Painel II – Desafios Inovativos da Territorialidade e 
Responsabilidade Social em APL de Base Mineral

Coordenação: Marsis Cabral Junior
Pesquisador do Centro de Tecno-

logias Geoambientais do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de 
São Paulo – IPT

Painel III – Desafios Inovativos 
da Responsabilidade Ambiental nos APLs de Base Mineral

Coordenação: Gil Kuchembuck Scatena
Coordenador de Planejamento Am-

biental da Coordenadoria de Planeja-
mento Ambiental e Secretaria de Es-
tado do Meio Ambiente de São Paulo  
– CPLA/SSMA/SIMA-SP. 

Painel IV – Importância Econômica dos APL de Base 
Mineral para o Desenvolvimento Regional

Coordenação: Francisco Wilson Hol-
landa Vidal

Coordenador da Coordenação do 
Núcleo Regional do Espírito Santo do 
Centro de Tecnologia Mineral do MC-
TIC – CONES/CETEM/MCTIC.

Mais informações e inscrições: www.aspacer.com.br/aplmin-
eral

Foi realizada no último dia 06, a apresentação da delegação 
brasileira no 26° Fórum Mundial da Indústria Cerâmica de 

Revestimento, que esse ano acontece em Berlim, na Alemanha. 
Luís Fernando Quilici - diretor de relações institucionais e gover-

Aspacer participa na Alemanha de Fórum Internacional de Cerâmica
namentais da Aspacer participa do evento, junto a Alais Colucci 
- consultora de relações internacionais e Maurício Borges - CEO 
da Anfacer.

Aldo Colabone, engenheiro da Calcário Diamante e da em-
presa Santa Amábile, esteve no último dia 06, na sede da 

Aspacer, para trazer amostras de calcário e argila, que farão par-
te da exposição de Rochas que acontecerá durante os eventos 
XVI Seminário Nacional de Arranjos Produtivos Locais de Base 
Mineral e XIII Encontro do Comitê Temático Rede APL Mineral, 
no período de 18 a 20 de novembro, na sede da Associação. Na 
foto, Maria Fernanda Rodrigues dos Santos, marketing institucio-
nal da Aspacer e coordenadora do evento. 

Rochas são doadas para exposição da Aspacer

A vice-diretora da escola Profa. Nilva de Lourdes Rocha Oli-
veira, Karina Bertazzo Fiório e de Amanda Domingos Mar-

tins, coordenadora da escola Edna Fiório, estiveram na sede da 
Aspacer, ontem 07, para tratar detalhes sobre a visitação dos 
alunos da rede pública à exposição de Rochas, que será realizada 
na sede da Aspacer, de 18 a 19 de novembro, durante os eventos 
XVI Seminário Nacional de Arranjos Produtivos Locais de Base 
Mineral e XIII Encontro do Comitê Temático Rede APL Mineral. 

Exposição contará com a visita de alunos da Rede Pública


