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Indústria volta a contratar. Setor cerâmico de revestimento 
é tema de matéria da EPTV, emissora afiliada à Rede Globo 

de Televisão. Assista:

Setor cerâmico é tema de matéria da Rede Globo de Televisão

A Câmara dos Deputados divulgou a agenda de votações 
do próximo dia 1º de setembro e definiu que a 2ª Sessão 

Virtual Extraordinária Deliberativa trará como pauta única do 
dia, a votação do Projeto de Lei 6407/2013, conhecida como PL 
do Gás. Acompanhe todos os detalhes sobre esse assunto em 
nossos meios de comunicação.

PL do Gás está previsto na pauta de votação da próxima semana

A Aspacer em parceria com o Ministério da Economia e Minis-
tério da Ciência da Tecnologia e Inovação, através do GTP 

APL, IBICT e CT Rede APL Mineral realizou no último dia 25 e 
promoverá nos próximos dias 1º e 8 de setembro, o Seminário 
Cristalina 2040. O objetivo do evento, virtual, é o de promover a 
integração das atividades econômicas, do desenvolvimento sus-
tentável territorial e fortalecimento do Arranjo Produtivo de Ge-
mas e Jóias, Artesanato Mineral e Turismo de Cristalina - GO. Na 
oportunidade, serão apresentadas as variáveis dos fatores de 
desenvolvimento da região, com metodologia para ser aplicada 
em outros APLs, com a proposta de sensibilizar a sociedade 
civil organizada e o poder público para que juntos alcancem os 
objetivos planejados. “A parceria e o apoio da Aspacer para este 
projeto é permitir divulgar e disseminar para todo país, uma 
nova metodologia inovativa com base na participação e no ter-
ritório, que propicia apropriação, comprometimento e mudança 
de mentalidade, a partir de todos os ‘atores’ participantes do 

Aspacer participa de realização do Seminário Cristalina 2040
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O governo federal anunciou na última terça-feira, 25, que 
1 milhão de famílias serão incorporadas ao sistema 

habitacional brasileiro com o lançamento do programa Casa 
Verde e Amarela, que substituirá o Minha Casa, Minha Vida. 
“Vamos permitir que mais de 1 milhão de famílias possam par-
ticipar do sistema habitacional. Eles eram impedidos em fun-

Governo prevê incluir 1 milhão de famílias em novo programa habitacional

APL”, disse Elzivir Guerra - coordenador do CT RedeAPLmineral e 
analista em C&T do CGEN/DETEC/SEMPI/MCTIC.

Setor cerâmico aguarda com expectativa a aprovação do PL do Gás. Na foto 
ao lado, Deputado Laércio Oliveira (PP/SE), novo relator do Projeto de Lei 
6407/2013 e o Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais e 
governamentais da Aspacer.

ção da determinação [do programa atual] de que apenas 30% 
da sua renda fosse comprometida com essa prestação”, disse 
o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O 
ministro afirmou ainda que o Casa Verde e Amarela permitirá 
ao Brasil ter a menor taxa de juros na história dos programas 
habitacionais.

A campanha “Indique 
1 amigo” vai de 1º a 

30 de setembro de 2020. 
A cada indicação e se de 
fato o amigo se tornar um 
cooperado durante esse 
período, quem o indicou re-
cebe um brinde. Não fique 
de fora dessa campanha. A 
CoopAspacer foi feita para 
você! Mais informações: 
(19) 3545-9609 ou coope-
rativa@aspacer.com.br.

Campanha Indique 1 amigo para a 
Cooperativa de Crédito da Aspacer

http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Industria-ceramica-brasileira-e-o-novo-marco-regulatorio-do-gas-natural.pdf
http://www.youtube.com/channel/UCr_G5p4N8UjoYo6E11yyHyw

