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Evento reuniu 365 inscritos durante três dias

A 5º edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural, que teve 
como tema: “As Perspectivas do Novo Mercado de Gás 

Natural no Brasil” que foi promovido pela Associação Pau-
lista das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER), entre os 
dias 18 e 20 de outubro,  já pode ser considerado com um 
dos mais importantes eventos deste segmento no Brasil. 
Foram três dias consecutivos de transmissões ao vivo pela inter-
net, por meio de um webinário, com a participação de 15 paine-
listas que formam vistos ao longo da jornada por 365 inscritos 
de todo o Brasil. Nesta edição, foram registrados participantes 
de 10 estados e também de outros países como Portugal e Bo-
lívia.

CEO do Fórum do Gás e diretor de Relações Institucionais 
da ASPACER, Luís Fernando Quilici, avalia que o Fórum, atingiu 
seu objetivo em levar o debate e a reflexão sobre o mercado do 
gás. “A Aspacer, do ponto de vista institucional, na posição de 
um agente formulador de discussão e geração de conhecimen-
to cumpriu de forma assertiva seu papel na interlocução desse 
debate, que é necessário e fundamental para todo setor que faz 
uso do gás natural, ainda mais diante deste novo cenário que 
está sendo desenhando com abertura do mercado ”,  disse Quili-
ci, que além de apresentador foi moderador de todos os painéis 
nesta edição de 2021.

Presidente do Comitê Técnico do 5º Fórum Brasileiro do Gás 

Fórum do Gás, realizado pela ASPACER, se consolida como um dos mais 
importantes do País 

Natural, Edmar Almeida, que é também professor (licenciado) do 
Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janei-
ro, pesquisador do IEPUC e, fez o encerramento do último dia 
do Fórum direto de Portugal e destacou, a importância de ha-
ver uma competição simétrica no mercado. “Não podemos, por 
exemplo, ficar satisfeitos com uma situação semelhante ao  que 
aconteceu no mercado de combustíveis líquidos, que mesmo de-
pois de aberto teve uma dominância da Petrobras com reservas 
e margem competitiva e isso não é o que buscamos”, frisou.

O evento, feito de forma digital novamente neste ano por con-
ta da pandemia, reuniu representantes da cadeia produtiva do 
gás com presenças no Brasil e no exterior. A edição 2021, contou 
com o patrocínio Eneva além de diversos apoiadores.

Os preços mínimos do frete rodoviário foram reajustados 
ontem em índices que variam entre 4,5% e 5,9%. Ao 

justificar a decisão, a Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT) alegou que os valores da tabela precisavam ser 
atualizados frente à alta de 10,18% do preço do diesel para o 
consumidor final.  Na regra atual, o reajuste da tabela de frete é 
feito sempre que a variação do preço do diesel atinge o gatilho 
de 10%. 

Este mecanismo está previsto na Lei 13.703/2018 aprovada 
para beneficiar os caminhoneiros, logo após a greve geral que 

parou o país em 2018. A ANTT aplicou o aumento da tabela com 
base na última atualização do preço médio do litro do diesel no 
Brasil, calculado em R$ 5,033. O valor foi apurado entre os dias 
10 e 16 de outubro e divulgado pela Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no último dia 18. 

O índice de reajuste do piso de preço do frete rodoviário será 
aplicado de acordo com o tipo de caminhão, além de sua compo-
sição associada, e a classificação da carga - líquido, granel, con-
têiner, refrigerada, perigosa etc. O percentual vai variar dentro da 
margem de reajuste definida ontem. 

ANTT reajusta tabela do frete em até 5,9%

Fórum permitiu interação entre participantes em tempo real

A produção de petróleo e gás natural nos campos da cama-
da pré-sal totalizou 2,85 milhões de barris de óleo equi-

valente por dia em setembro, o que representa 74,10% do total 
nacional, que alcançou no mês 3,84 milhões de barris.   Os 
dados, do Painel Dinâmico de Produção de Petróleo e Gás Na-
tural, foram divulgados ontem  (21). pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e são recorde na 
produção mensal do pré-sal, tanto em termos absolutos quanto 
em percentual da produção nacional.

Desde a descoberta do Campo de Tupi, em abril de 2009, a 

produção acumulada no pré-sal chegou a 5,02 bilhões de barris. 
A ANP destaca que esse número ultrapassou toda a produção 
acumulada em campos terrestres desde 1941, que somou 4,96 
bilhões de barris óleo equivalente. Por bacia sedimentar, a maior 
produção no mês de setembro foi em Santos, com 2,74 milhões 
de barris, atingindo 71,36% do total nacional. O valor também é 
recorde histórico para a Bacia de Santos. O principal campo pro-
dutor segue sendo Tupi, com 1,22 milhões de barris, sendo 948 
mil barris de petróleo e 43,12 milhões de metros cúbicos de gás 
natural por dia.

Produção de petróleo e gás no pré-sal é recorde em setembro

A Rochosa Mineração e Comercio Ltda é a mais nova sócia 
colaboradora da ASPACER. A empresa que atua no setor 

de mineração e extração argila faz parte do Grupo Rocha, que 
é uma empresa dedicada a produção de placas cerâmicas para 
pisos e revestimentos situada na cidade de Cordeirópolis, inte-
rior de São Paulo.  Mais informações sobre a empresa podem 
ser obtidas pelo telefone  (19) 3556-9300 ou e-mail gilnei.lima@
rochacorporativo.com.br.

Rochosa Mineração e Comércio integra quadro de sócios colaboradores das 
ASPACER

Acontece neste dia 28 de outubro das 16h às 18h, o 3º Se-
minário Técnico da Indústria de Revestimento Cerâmico. 

O evento terá como tema macro: Sustentabilidade – Demandas, 
Desafios e Oportunidades na Indústria de Revestimento Cerâ-

mico.  Está edição será on-line e transmitida ao vivo pelo canal 
oficial do YouTube da Aspacer (youtube.com/aspaceroficial).

O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo link:  
http://www.aspacer.com.br/participe/cursos-e-palestras/

3º Seminário Técnico da Indústria de Revestimento Cerâmico acontece nesta 
próxima semana


