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O jornal Estado de São Paulo trouxe na edição deste último 
dia 24, um artigo do Senador José Serra (PSDB-SP), que 

traz luz sobre a importância do projeto da Nova Lei do Gás. Em 
seu artigo ele cita que, com o projeto aprovado, a produção de 
gás do Brasil deverá triplicar até 2030, passando dos atuais 50 
milhões de para quase 150 milhões de metros cúbicos/dia. “A 
nova Lei do Gás terá, para o País, importância semelhante à do 
recém-aprovado marco legal do saneamento e a das mudanças 
no setor elétrico, de ferrovias e petróleo, também em anda-
mento no Congresso Nacional. Trará benefícios incontáveis à 
sociedade brasileira. Além dos investimentos privados e da cria-
ção dos empregos mencionados, reduzirá consideravelmente o 
preço do gás natural, do botijão de uso doméstico à indústria 
de produtos siderúrgicos, cerâmicos, químicos, de cimento e de 
vidro, tornando-os mais baratos e competitivos”, destaca o se-

José Serra defende urgência em votação no Senado da Nova Lei do Gás

A CoopASPACER entregou neste mês, mais uma premiação 
por meio do programa CoopNiver, onde mensalmente coo-

perados participam de um sorteio e recebem prêmios, quando 
sorteados, no mês do seu aniversário. Venha você também 
para CoopASPACER e faça seu dinheiro render mais, além de 
ter a sua disposição as melhores taxas do mercado para em-
préstimos. Outras  informações podem ser obtidas por meio 
do site www.aspacer.com.br/coopaspacer ou no RH das em-
presas setor cerâmico conveniadas com a cooperativa. Confira 
o Vídeo da última entrega do prêmio (Clique Aqui)

CoopASPACER entrega mais uma premiação 

Abertura do Mercado do Gás Natural foi pauta de uma te-
leconferência realizada nesta semana. Em uma audiência 

remota, o senador Eduardo Braga (AM/MDB) falou sobre o PL 
4476/20 com líderes de 30 associações representativas de di-
ferentes setores da macroeconomia. A Associação Paulista das 
Cerâmicas de Revestimento (ASPACER), esteve representada 
na audiência pelo seu diretor de Relações Institucionais Luís 
Fernando Quilici. O senador, que foi ministro de Minas e Energia 
(2014-2016), durante a reunião virtual, enfatizou que reconhe-
ce a importância da matéria e mostrou seu apoio pela aprova-
ção do projeto, que antes, porém, passará pela comissão de 
lideranças do Senado.

Aspacer participa de audiência com senador Eduardo Braga

MME e IEA realizam webinar sobre reforma do setor de gás natural

O Ministério de Minas e Energia (MME), em parceria com a 
Agência Internacional de Energia (IEA), promove, no pró-

ximo dia 29 de setembro, o webinar “Implementando a reforma 
do setor de gás natural no Brasil - Perspectivas da experiência 
europeia”.  Na ocasião, serão apresentados alguns dos princi-
pais resultados das análises e discussões empreendidas nesses 

anos de colaboração entre o MME e a IEA, com foco na reforma 
do setor, realizada graças ao apoio do Prosperity Fund do Reino 
Unido. O evento, que será aberto às 10 horas, contará com a 
participação de técnicos e especialistas brasileiros e estrangeiros 
do setor de gás natural, representando órgãos governamentais e 
organismos internacionais. 

nador em seu artigo, finalizando que é urgente que o Senado vote 
o projeto, cujos benefícios, serão incomensuráveis para o País.
Confira no link o artigo na integra: http://www.aspacer.com.br/
wp-content/uploads/2020/09/o-estado-de-s.-paulo-24092020-gas.
pdf
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