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ASPACER discute novas diretrizes para o mercado de gás natural

L

uís Fernando Quilici - Diretor de Relações Institucionais e Governamentais da ASPACER; Márcio Felix - Secretário de Petróleo, Gás Natural e
Combustíveis Renováveis, do Ministério de Minas e Energia e o Deputado
Federal Mendes Thame (PV/SP); Coordenador da Frente Parlamentar Mista
Pró-Gás Natural, estiveram reunidos na Câmara dos Deputados, na última
segunda-feira,22, para uma discussão sobre novas propostas para o setor
de gás natural no Brasil. Até o final de agosto o Ministério de Minas e Energia deverá anunciar um conjunto de novas diretrizes para a área de gás
natural. Esse documento ficará em consulta pública durante todo o mês
de setembro. A expectativa é que até o final do ano, algumas alterações
regulatórias e de legislação já entrem em vigor. O setor cerâmico de revestimento responde por quase 13% de todo o gás natural de uso industrial
no país. Para Quilici, “na maior parte dos temas em debate, existe uma
grande convergência entre o governo e mercado. Precisamos agora consolidar essa convergência e flexibilizar os posicionamentos divergentes de
governo e mercado, para que possamos o mais rápido possível colocar em
funcionamento o novo marco regulatório do gás natural”.
Luís Fernando Quilici, Márcio Felix e Dep. Federal Mendes Thame

Bate papo: ASPACER realiza atividade inédita com os candidatos a prefeito da
região

A

ASPACER promoverá no período de 29 de agosto a 20 de setembro, uma atividade inédita em sua sede com os candidatos a prefeito dos municípios de Rio Claro, Santa Gertrudes e Cordeirópolis. Pela primeira vez, a associação abre espaço
para que cada candidato, de forma individual, apresente suas propostas direcionadas aos respectivos municípios, assim como
também ações voltadas para o setor cerâmico de revestimento e mineração. O primeiro encontro será com Alcir Russo, do
PV, dia 29 de agosto, às 16h30 e em seguida Sérgio Santoro, do PRB, às 17h30, ambos candidatos à prefeito de Rio Claro. A
dinâmica da atividade na sede da ASPACER contará com a presença de associados, conselheiros e diretores da entidade.
As agendas com datas e horários designados para cada candidato, foram definidas de comum acordo com a assessoria dos
prefeituráveis. Mais informações com Carolina: (19) 3545-9600.

Urgente: ASPACER convida setor para reunião

E

m virtude da magnitude do problema “descolamento de placas de revestimentos cerâmicos” em que os produtos da via
seca vêm sofrendo ataques sistêmicos pelas construtoras e Sinduscon - Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, a ASPACER considera de vital importância que o setor se mobilize para o problema e convida os associados
para reunião que acontecerá no dia 30 de agosto, terça feira, às 10h30, na sede do Sindicato, em São Paulo. Mais informações
com Maria Fernanda: (19) 3545-9600.

Construção tem melhora na
expectativa, indica CNI

Tarifas da Elektro terão redução
média de 13,40%

gosto trouxe uma melhora nas expectativas dos empresários da indústria da construção, de acordo com
a Sondagem da Indústria da Construção, publicada pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI). “As expectativas dos empresários estão cada vez menos pessimistas”,
afirma o texto divulgado pela entidade. A expectativa em
relação a novos empreendimentos e serviços foi a que mais
cresceu - de 41,4 pontos, em julho, para 44,8 pontos em
agosto. O resultado abaixo dos 50 pontos indica expectativa pessimista, mas menos acentuada do que o em junho. O
mesmo aconteceu com os indicadores de expectativa do
nível de atividade (de 44,6 pontos para 46,1 pontos entre
julho e agosto), compra de insumos e matérias-primas (de
42,7 pontos para 44,3 pontos) e número de empregados,
que saiu de 42 pontos em julho para 43,5 pontos em agosto.
A intenção de investimento passou de 25,3 pontos em julho
para 26,8 pontos em agosto. Nesse caso, quanto maior o
número, maior a propensão do empresário em investir. Fonte:

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) definiu
na última terça-feira, 23, o reajuste médio de -13,40%
aplicado às tarifas da Elektro. Para os clientes residenciais,
haverá um reajuste no valor da tarifa de -12,28% e para os
grandes consumidores, como indústrias, o reajuste será de
-15,02%. As novas tarifas entram em vigor a partir de 27 de
agosto. O reajuste tarifário é feito anualmente pela Agência
através da atualização dos custos relacionados à compra
de energia (geração e transmissão) e encargos setoriais, sobre os quais as distribuidoras não possuem gerenciamento,
ou seja, elas apenas os repassam para a tarifa final. A tarifa
de energia elétrica negativa em 2016 reflete a redução dos
custos de compra de energia e encargos setoriais incorridos
no último ano. Fonte: Elektro
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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

