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Prêmio Mérito Cerâmico promoverá sorteio aos homenageados e participantes

A

17ª edição do Mérito Cerâmico, a maior premiação do setor cerâmico, acontecerá no dia 04 de maio, na sede da
ASPACER, em comemoração ao Dia do Ceramista - 28 de maio,
com objetivo de homenagear os proﬁssionais do setor cerâmico
de revestimento paulista, aqueles que mais se destacaram nas
diversas áreas de atuação durante o ano de 2018. Durante o
jantar, serão sorteados aos homenageados aparelhos de TV e
uma motocicleta. Todos os participantes terão ainda a chance

de ganhar uma viagem, também através de sorteio. Importante
destacar que só receberá a premiação, os sorteados que estiverem presentes no momento do anúncio do nome do ganhador.
A Banda Viva Noite, conhecida por suas apresentações no antigo Programa Pânico na TV, será a grande atração do evento.
Empresas do setor interessadas em participar com a compra de
convites, favor entrar em contato com Ana Paula: (19) 35459600.

Coverings - edição 2019 será encerrada hoje

D

esde o último dia 09, empresários e representantes do
setor cerâmico de revestimento participam da Coverings, em Orlando, EUA, maior evento para a indústria de revestimentos cerâmicos e pedras naturais da América do Norte.
A feira acontece no Orange County Convention Center e será
encerrada hoje. Maurício Borges - diretor executivo da ANFACER, Valmir Carnevali - presidente da ASPACER e Luís Fernando Quilici - diretor de relações institucionais e governamentais da ASPACER estiveram no evento acompanhando todas
as novidades do setor. As empresas associadas à ASPACER
que participaram: Alfagres, Cerâmica Almeida, Carmelo Fior,

Cristofoletti, Embramaco, Formigres, Incefra, Karina Pisos, LEF
– Via Rosa, Cerâmica Porto Ferreira, Rocha Forte, Vidro Real
e Villagres.

ASPACER destaca criação de Comitê que dará maior abertura ao mercado de gás
natural

O

Conselho Nacional de Política Energética aprovou na última terça-feira (10) resolução que cria o Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de Gás Natural no Brasil. O
Novo Mercado do Gás, nome dado pelo governo ao antigo Gás
para Crescer, pretende promover a abertura do mercado para
garantir o livre acesso à malha de gasodutos existente no país,
que tem 60% de ociosidade, segundo o Ministério de Minas e
Energia. O comitê deverá concluir seus trabalhos em até 60
dias, e terá como missão propor ao CNPE medidas de estímulo à concorrência no mercado de gás natural, além de ações
voltadas para a promoção de boas práticas regulatórias pelos
estados. Entre as medidas previstas estão a harmonização e o
aperfeiçoamento da regulação da distribuição de gás. Em nota
divulgada, o MME explicou que o programa do governo deve
promover o aproveitamento do gás dos campos do pré-sal, nas

bacias de Campos,de Santos, de Sergipe e Alagoas e de outras
áreas relevantes. Estão previstos também novos investimentos
em infraestrutura de escoamento, processamento e transporte
de gás natural, além do aumento da geração termelétrica a
gás para reduzir o preço da energia e a “reindustrialização” em
diversos setores, cerâmica de revestimento é um deles.

Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais e governamentais da ASPACER e
Bento Albuquerque - ministro de Minas e Energia

Setor é o 2º maior consumidor industrial de gás natural no país

O

setor que é representado no estado de São Paulo pela
ASPACER – Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento é um dos segmentos indústrias prioritários para a
abertura do setor de gás natural, considerado o 2º maior consumidor industrial do combustível. Das 26 indústrias cerâmicas
do estado de São Paulo consumidoras de gás natural, 16 estão
localizadas no conhecido Polo Cerâmico de Santa Gertrudes.
O consumo das empresas dessa região, em 2018, foi de 556
milhões m³. Estimativas sinalizam um aumento da demanda
em 2019, considerando-se o cenário atual. “Estamos vivendo

um momento de grandes desaﬁos para a consolidação de uma
nova realidade no mercado do gás natural no Brasil. Recentemente, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou os
termos do acordo entre a indústria paulista e a Comgás para
reduzir o reajuste extraordinário médio praticado no preço do
gás industrial de 37% para 23% , válido desde 1º de março. O
acordo aconteceu depois que setores pediram a ajuda do Estado para estabelecer mesa de negociação com a concessionária.
Foi uma ação imediata, rápida e eﬁcaz que minimizou o impacto
desse importante insumo para a indústria cerâmica”.

ASPACER e SINCER promovem parcerias com Colégio e Universidade em prol de
seus associados

F

uncionários, associados e dependentes da ASPACER e do
SINCER terão a oportunidade de conseguir descontos nas
mensalidades do colégio Objetivo Rio Claro e da UNIP EAD Rio

Claro.
A redução dos valores varia entre 10 e 50%. Mais informações:
(19) 3531-8000.
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

