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Realizado em SP, 2º Fórum Brasileiro do Gás Natural foi sucesso

A

2ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural, evento promovido pela ASPACER, foi realizado no último dia 23, na
sede da ALESP – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
com objetivo de discutir oportunidades e desaﬁos para o desenvolvimento da cadeia de gás natural no Brasil, em especial o
trâmite do Substitutivo ao PL 6407/2013, que se encontra na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. O Fórum
reuniu 160 pessoas, entre empresários, autoridades, universidades e imprensa de 7 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Sergipe, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande Sul, assim
como também do Distrito Federal. Foto da mesa de abertura do
evento: João Caramez - Deputado Estadual e Coordenador da
Frente Parlamentar de Apoio ao Desenvolvimento do Gás Natural no Estado de São Paulo, Luís Fernando Quilici – Diretor de
Relações Institucionais e Governamentais da ASPACER e CEO do
Fórum do Gás Natural, João Carlos de Souza Meirelles – Secretário de Energia e Mineração de São Paulo e Benjamin Ferreira
Neto – Presidente da ASPACER.

Acesse as publicações do evento:
Diário Oﬁcial do Estado (24/04/2018)
http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2018/04/DOGASFORUM.pdf
Jornal Cidade de Rio Claro (24/04/2018)
http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Jornal-Cidade-de-Rio-Claro-Gás.pdf
Jornal Diário do Rio Claro (25/04/2018)
http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2018/04/Jornal-Diário-do-RC-Gás.pdf
Site da Secretaria de Energia e Mineração
http://www.energia.sp.gov.br/2018/04/meirelles-destaca-ogas-como-energia-de-base-no-2o-forum-brasileiro-do-gas-natural/
TV ALESP
www.youtube.com/watch?v=MmE3S-kjlNk&t=20s
Cobertura completa com fotos do evento
h t t p s : / / w w w . f l i c k r. c o m / p h o t o s / a s p a c e r / a l bums/72157666161325007
(Créditos das Fotos: Eduardo A. Viana/ ASPACER)

ANFACER apresenta novo Conselho Administrativo

N

o último dia 25, a ANFACER realizou evento na Casa Itaim,
em São Paulo e apresentou seu novo Conselho Administrativo. A ASPACER esteve representada pelo presidente Benjamin Ferreira Neto e pelo diretor executivo, Almir Guilherme. O
novo Conselho escolhido para a gestão 2018/2019 é: Presidente
- José Nilson Crispim Junior (Elizabeth), Vice-Presidentes - Benjamin Ferreira Neto (Alfagrês), Paulo Cesar Benetton (Cecrisa) e
Raul Penteado de Oliveira Neto (Deca), Conselheiros - Marconi
Leonardo Pascoal (Angelgres), Celso Luiz Cavalli (Incepa), Edson Gaidzinski Júnior (Eliane), Ana Lucia Bastos Mota (Cerbras),
Michael Rumpf Gail (Gail), Luiz Antonio Ortigosa (Delta), Maria
Esther Paraluppi (Embramaco), Heitor Ribeiro de Almeida Neto
(Almeida), Cesar Gomes Junior (Portobello), Renato Antonio
Casagrande (Casa Grande) e Sérgio Paulo Pereira de Magalhães
(Vidro Real), Conselho Fiscal - Efetivos - Darks Cesar Cassotti
(Biancogrês), Gilmar Menegon (Ceusa) e Sadi Paulo Castiel Gitz
(Escurial), Suplentes - Murilo Ghisoni Bortoluzzi (Itagres), Luiz
Antonio Lanzi (Lanzi) e Itamar Arrais Fior (Cecaﬁ).

José Nilson Crispim Junior – presidente do Conselho Administrativo da ANFACER,
Heitor Ribeiro de Almeida Neto – ex-presidente da ANFACER e atual conselheiro e
Benjamin Ferreira Neto – presidente da ASPACER, eleito vice-presidente da ANFACER.

Pauta Fiscal é prorrogada

N

o último dia 20, foi publicada no Diário Oﬁcial do Estado a
Portaria CAT 30/ 2018, que ﬁxa e prorroga o valor mínimo
para cálculo do ICMS nas operações com revestimento cerâmico
classiﬁcado com “Extra” ou “Tipo A”. De acordo com o artigo
primeiro da referida Portaria, o Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
– ICMS incidente sobre operações efetuadas com revestimentos
cerâmicos, classiﬁcados como “Extra” ou “Tipo A”, na posição
6907 da Nomenclatura Comum do Mercosul – Sistema Harmonizado – NCM/SH, deverá ser calculado sobre o valor mínimo de
R$ 5,56/m² até 31 de dezembro de 2018.

Mérito Cerâmico será a partir das 12h

C

omo no ano passado, o evento Mérito Cerâmico que acontecerá no dia 26 de maio na sede da ASPACER, começará às
12h. Durante toda a tarde de sábado, ceramistas, empresários do
setor cerâmico, cadeia produtiva e autoridades estarão reunidos
na sede da Associação para homenagear os proﬁssionais do setor
cerâmico de revestimento. A grande atração do evento será o
cantor e compositor Dudu Nobre. Informações, comercialização
de mesas e convites com Ana Paula: (19) 3545-9600.

Indústria dos Materiais de Construção fecha o primeiro trimestre de 2018 com
crescimento de 2,1% no faturamento.

A

ABRAMAT (Associação Brasileira da Indústria de Materiais
de Construção) divulgou nesta semana a edição de seu
índice de março, apontando crescimento no faturamento deﬂacionado no trimestre de 2,1%. O resultado positivo, contudo,
ainda não signiﬁca plena recuperação, uma vez que tomando
como referência o acumulado dos últimos 12 meses, ou seja, de
abril de 2017 a março de 2018, o faturamento registra queda de

1,6%. Na comparação entre março de 2017 e março de 2018, o
estudo aponta estabilidade (variação de 0,0%). Analisando os números em maior detalhe, observa-se crescimento no faturamento
dos dois segmentos em que se dividem os produtos: base e acabamento.
No trimestre os produtos de base registraram crescimento de
2,2% e os de acabamento 2,0%. Fonte: Abramat.

Feriado – 1º de maio

O

Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é comemorado em 1º de maio em diversos países do mundo.
Por conta desta data, a ASPACER não terá expediente na

próxima segunda-feira (30) e terça-feira (1º), retornando os
trabalhos em período normal na quarta-feira (02), a partir
das 08h.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

