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Sincer e Aspacer farão reforma total da nova sede do Pelotão da Polícia Militar em
Santa Gertrudes

R

epresentantes do Sincer e da Aspacer receberam em sua
sede, o prefeito de Santa Gertrudes, Rogério Pascon e representantes da PM para anúncio oficial e entrega do projeto
da reforma da sede da Polícia Militar no Município, que deverá
ser modelo para as cidades da região, com objetivo de oferecer
melhores condições de trabalho aos militares. O prédio que abrigava a antiga sede da Casa da Agricultura, localizado no Centro
de Santa Gertrudes, passará por completa reforma e ampliação.
A obra de 341 m² de construção será executada no prazo de 6
meses e está orçada em R$ 555 mil. Participaram: Vanderli Vitório Della Coleta - tesoureiro do Sincer e da Aspacer, Valmir Carnevali - presidente do Sincer e da Aspacer, Luís Fernando Quilici
– diretor de relações institucionais e governamentais do Sincer
e da Aspacer, Almir Guilherme – diretor executivo do Sincer e

da Aspacer, Prefeito de Santa Gertrudes Rogério Pascon, Paulo
Fernando Dikerts – secretário de obras e serviços da prefeitura de
Santa Gertrudes, Major PM André - comandante interino do Batalhão, Sargento Pires, Capitão Socolowski e o Tenente Diegues.

Nova Lei do Gás é aprovada na Câmara

A

Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira,1º, por
351 votos a 101, o projeto de lei conhecido como Nova Lei
do Gás, que altera as regras do setor no país. O texto seguirá agora para o Senado. Segundo os parlamentares, o texto
facilita a entrada de novos agentes no mercado e dá segurança jurídica para a quebra de monopólio da Petrobras, o que,
conforme defensores da proposta, deve baratear o gás natural
e permitirá a abertura do mercado de GN no país, viabilizando
ao longo dessa década R$ 150 bilhões em investimentos pelas
empresas energointensivas e 4 milhões de novos empregos.

“Foi uma grande conquista. Mas a luta ainda não terminou. Agora vamos brigar para que o texto seja aprovado no Senado. Falo
sobre algo que vai repercutir na vida de todas as pessoas. No
caso da indústria, pelas estimativas, teremos uma redução de
50% no custo do gás.
Para as pessoas, nos seus lares, uma diminuição de 30% no
preço do gás de cozinha. Essas mudanças ocorrerão de forma
gradativa, ao longo dos próximos 3, 4 anos”, disse Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais e governamentais
da Aspacer.

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural

O

Fórum Brasileiro do Gás Natural é uma realização da ASPACER (Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento) e apresenta o tema “Os Desafios da Abertura do Mercado do Gás Natural no Brasil’’. Em 2020, em função da pandemia
pela Covid-19, a 4ª edição do evento será realizada de forma
remota, transmitida pela rede mundial de computadores de forma síncrona e acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de outubro, das
17h30 às 19h. Ao longo das edições anteriores, o Fórum do

Gás reuniu centenas de pessoas, em grande parte stakeholders
da cadeia produtiva do gás, entre produtores, transportadores,
distribuidores, consumidores, além de um grande número de
pessoas e empresas ligadas ao setor da comercialização do gás
natural e energia elétrica, agências reguladoras, representantes
de governos estaduais e do governo federal, e também representantes de instituições de ensino e pesquisa. Mais informações e
inscrições: www.aspacer.com.br/forumgasnatural/

CoopASPACER realiza parceria com a Fast Shop

A

CoopASPACER – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Empresas de Cerâmica, com objetivo de ampliar os benefícios a seus cooperados, criou uma
parceria com a loja Fast Shop, que oferece produtos de alta
qualidade, com até 30% de desconto, preço diferenciado e
compra direta com a Cooperativa. É possível acessar o Catálogo de consulta de produtos: fastclub.fastshop.com.br/coopaspacer. A compra poderá ser feita somente na Cooperativa. As
formas de pagamento são a vista no boleto ou financiado pela
cooperativa em até 12x (conforme a politica de crédito).
Cooperados das empresas apoiadoras: Villagres, Almeida,
Alfagrês, Grupo Rocha, Cerâmica Carmelo Fior, Viva Cerâmica, Savane Cerâmica, Karina Pisos, Grupo Incopisos, Clube de
Campo de Rio Claro, A. Schulman, Centro Cerâmico do Brasil
(CCB), Aspacer e Sincer poderão usar desse benefício, dentro
de cada limite de crédito. Mais informações: (19) 3545-9609 –
cooperativa@aspacer.com.br.
Horário presencial de atendimento da CoopASPACER: de terça à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 16h, na sede da
ASPACER.
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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

