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GE de Recursos Humanos realiza encontro virtual

O

s colaboradores do Grupo de Excelência de Recursos Humanos da Aspacer participaram ontem, 09, de reunião
online para trocar informações sobre as práticas para prevenção à Covid-19 nas empresas e outros temas importantes. Pablo
Belonni – coordenador do grupo e gerente de RH da cerâmica
Villagres disse que as ações de combate a doença estão surtindo
efeito, mas o desafio é grande. “O contato dos colaboradores
fora da empresa tem se mostrando a principal forma de contágio. Dentro da empresa temos espaço controlado e conseguimos
garantir as medidas de higiene. Mas todas as empresas estão
fazendo sua parte e percebemos os colaboradores cada dia mais
conscientes”, destacou.

Aspacer estará representada em
Webinar da OAB/São Paulo

N

o próximo dia 15 de julho, às 10h, Luís Fernando
Quilici – diretor de relações institucionais e governamentais da Aspacer, participará do Webinar “Simpósio de
Direito Minerário da OAB/SP”. Acompanhe a divulgação do
evento nos próximos dias em nossas redes sociais.
Acompanha - Clique Aqui

Operador nacional do gás é dispensável, defende Symone Araújo

A

diretora do Departamento de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia, Symone Araújo, defende
que o ministério não enxerga a necessidade de criação de
um operador nacional do gás natural – a exemplo do ONS
no setor elétrico – para a abertura do mercado. “Hoje temos um número pequeno de agentes, se você comparar o
transporte de gás com a transmissão de energia elétrica”,
disse. “Entendemos que é possível e existem experiências
internacionais que mostram que esse modelo que foi proposto [no Novo Mercado de Gás] é viável e, sobretudo,
o que distingue esses modelos é unicamente a governança”, afirmou. De acordo com Symone Araújo, o MME
não vê a necessidade de alterar o modelo baseado na
existência de a gestão ser feita por meio de transportadores independentes e consumidores, sem a necessidade
de criação de novos entes, com o controle regulatório da

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Veja sua declaração completa. (Clique Aqui).
Com informações do site EPBR.

Symone Araújo e Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais e
governamentais da Aspacer em evento nacional sobre gás natural realizado o ano
passado na sede da associação

Discussão sobre votação da Lei do Gás ocorrerá em agosto, afirma Maia

O

presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM/RJ), afirmou nesta terça (7) que a Câmara dos
Deputados vai retomar a discussão sobre a votação da nova
Lei do Gás em agosto e que há “polêmicas” em torno da versão atual do texto, aprovada na Comissão de Minas e Energia
(CME) no ano passado. “Alguns acham que só como tá colocado o projeto, com capital privado, essa infraestrutura do
gás não vai andar”, afirmou Maia. Na Câmara e no Senado há
propostas para criação do Brasduto, um fundo para investimentos em escoamento, processamento e transporte, abastecido com recursos do Fundo Social. Iniciativa é defendida
pela Abegás, que representa as distribuidoras. “Precisamos
continuar debatendo o texto e retomar o debate. Acho que a
partir de agosto é um momento importante”, disse.

Fiesp divulga Guia com ações voltadas a competitividade da indústria

A

Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) divulgou essa semana, um guia denominado Crédito na crise da COVID-19: medidas e resultados, através do
Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria, Acelera
Fiesp (DEMPI ACELERA) e do Departamento de Competitividade e Tecnologia (Decomtec). Através desse documento, as
empresas poderão se informar com relação as principais atualizações e mudanças relacionadas a medidas que garantam
a competitividade da indústria e que são ações principais da
Fiesp.  Para baixa, Clique Aqui
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