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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

Na últi ma terça-feira, dia 03, Luís Fernando Quilici, diretor de relações insti tucionais e governamentais da ASPACER e coordenador 
do Fórum do Gás, junto a outras enti dades, apresentou ao Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, proposta de agenda 

estratégica para o setor de gás natural brasileiro para iniciar o diálogo em prol do desenvolvimento e amadurecimento deste mercado. 
Cabe destaque: a ampliação e diversifi cação da oferta e desenvolvimento do mercado de gás natural brasileiro, através da oferta de gás 
do Pré-Sal – parcela que pertence à União; do planejamento integrado e parti cipati vo, incenti vo ao comparti lhamento da infraestrutura 
de escoamento, e do desenvolvimento de mecanismos de gestão de riscos, como o mercado secundário para esti mular a produção e a 
comercialização de novos players. Além disso, foram discuti dos os custos competi ti vos no transporte e na comercialização: criação do 
Operador Nacional da malha de transporte do gás e maior transparência das informações, de modo a garanti r e concreti zar o acesso aos 
gasodutos de transporte, harmonização tributária do swap de gás, equilíbrio e efi ciência no uso do gás natural, através do estí mulo à 
cogeração e da geração distribuída e à integração entre os setores de gás e energia elétrica. O Ministro concordou com todos os pontos 
apresentados pelo Fórum e se colocou à disposição para discuti -los, mencionando que, se preciso, discuti rá alterações legais que pro-
movam o desenvolvimento do mercado de gás natural nacional. Com esta reunião, fi cou acordado um novo encontro das enti dades que 
integram o Fórum do Gás com o MME para detalhamento da proposta de trabalho de alguns dos pontos apresentados. A data ainda não 
foi agendada.

Fórum do Gás se reúne com ministro de Minas e Energia

Com a atual administração desde 1981, a Matra iniciou suas ati vidades produzindo postes de madeira e evoluiu rapidamente para 
postes de concreto para eletrifi cação e telefonia.  A Matra construiu uma sólida parti cipação no mercado, sendo considerada uma 

das principais fabricantes de postes do país. Com um grande poder em superar desafi os, a Matra investe constantemente no aprimo-
ramento dos processos criati vos, buscando soluções econômicas ao consumidor. Sua larga experiência permiti u a atuação também na 
fabricação de estruturas de concreto pré-moldado. A empresa é a nova patrocinadora do evento Confraternização 2015, que acontecerá 
em breve na sede da ASPACER. Mais informações sobre a Matra: www.grupomatra.com

Grupo Matra confi rma patrocínio para a Confraternização 2015

A ASPACER e o SINCER, com o apoio de suas empresas associadas e parceiros, promovem o “3º Concurso de Desenho Infanti l” para 
produção de cartão de Natal e Ano Novo das enti dades com o tema “Natal e o Meio Ambiente”. Esse ano, recorde no número de 

inscritos: 137, ao todo. Os parti cipantes são fi lhos e/ou enteados de funcionários das empresas associadas à ASPACER e ao SINCER e pos-
suem de 06 a 11 anos. Nas condições estabelecidas no regulamento, serão escolhidos na próxima segunda-feira, 09, por uma Comissão 
Julgadora, os cinco desenhos melhores classifi cados em cada faixa etária. Mais informações: www.aspacer.com.br.

3º Concurso de Desenho Infanti l: recorde de parti cipantes

CoopASPACER: novo horário de atendimento

A ASPACER pensando em ampliar os benefí cios aos seus associados implantou o projeto de Cooperati va de Economia e Crédito Mú-
tuo dos Funcionários das Empresas de Cerâmica – CoopASPACER, para os funcionários das empresas apoiadoras: : Cerâmica Almei-

da, Grupo Rocha, Cerâmica Carmelo Fior – Cecafi , Cerâmica Alfagrês, Cerâmica Villagres, ASPACER e SINCER. Sua sede está localizada na 
própria ASPACER, como novo horário de atendimento: de terça à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 16h. Para se associar e usufruir 
dos benefí cios da Cooperati va de Crédito, o funcionário da empresa apoiadora deverá entrar em contato com a CoopASPACER para fazer 
seu cadastro prévio, sendo necessárias cópias atualizadas do RG, CPF, comprovante de endereço e holerite. Mais informações com a Sra. 
Luana: cooperati va@aspacer.com.br.

A Comgás registrou lucro líquido de R$ 192,3 milhões no terceiro trimestre, alta de 24,7% em relação a igual período de 2014, be-
nefi ciada por reajuste tarifário e resultado fi nanceiro positi vo. A receita líquida da companhia avançou 6% no trimestre, a R$ 1,74 

bilhão, apesar da queda de 4,6% no volume de gás faturado. Sem a termogeração (com avanço em volume de 1,4%), a baixa nas vendas de 
gás foi ainda maior, de 5,7%. Maior mercado em volume da Comgás, o setor industrial teve queda de 5,7% na venda. O setor automoti vo 
também sofreu forte recuo, de 13,6%. No segmento residencial a queda de volume foi de 3,5% no trimestre. Fonte: Valor Econômico.

Cresce lucro da Comgás

Duas companhias que têm controle do grupo Cosan vão ter novos presidentes a parti r de 1º de abril de 2016. Na Raízen Energia, 
joint venture que tem gestão comparti lhada com a Shell e foco na distribuição de combustí veis, Vasco Dias deixa o cargo, cujo man-

dato de cinco anos se encerra em 31 de março. Para o lugar de Dias foi escalado Luiz Henrique Guimarães, atual presidente da Comgás, 
que foi executi vo da Shell por longos anos e vice-presidente comercial da Raízen em 2013. Naquele ano, assumiu o comando da distribui-
dora paulista de gás canalizado. O novo CEO da Comgás será Nelson Gomes, que atualmente preside a Cosan S.A, além de ser diretor de 
RI. O executi vo, oriundo da Exxon-Mobil, está no grupo desde 2008. Fonte: Valor Econômico.

Comgás terá novo presidente


