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Nesta segunda-feira (20), a Associação Paulista das Ce-
râmicas de Revestimento (ASPACER), sediou uma reu-

nião com o presidente da Cosan, Luís Henrique Guimarães, o 
presidente da Comgás,  Antonio Simões Rodrigues Junior, de 
representantes da diretoria da empresa e da entidade, além 
de ceramistas. De acordo com Luís Fernando Quilici, Diretor de 
Relações Institucionais da ASPACER, que conduziu o encontro, 
os temas debatidos foram sobre o novo contrato de concessão 
da Comgás, o panorama do setor de energia no país, a manu-
tenção da oficina da Rumo em Rio Claro, além do porto seco e 
o terminal ferroviário de cargas.  “A Cosan é uma holding que 
investe em negócios dedicados à logística integrada e à diver-
sificação da matriz energética brasileira. Temos interesses em 
comum  devido as demandas do setor cerâmico e esta reunião 
teve, entre seus objetivos, compor parcerias estratégicas que 
vão ao encontro do desenvolvimento de todo nosso setor e da 
economia regional, sobretudo em relação a energia e logística”, 

Presidente da Cosan visita ASPACER

pontuou ele, acrescentando que a Cosam tem no seu portfólio 
empresas como a Compass, Comgás, Rumo Logística, Raízen 
entre outras.

Foi realizado nesta última quinta-feira, 28, o, o 3º Seminário 
Técnico da Indústria de Revestimento Cerâmico. O evento 

teve como tema macro: Sustentabilidade – Demandas, Desa-
fios e Oportunidades na Indústria de Revestimento Cerâmico. 
Esta edição foi on-line e transmitida ao vivo pelo canal oficial 
do YouTube da Aspacer (youtube.com/aspaceroficial). Durante 
o encontro, que teve a duração de quase 2 horas, foram deba-
tidos por especialistas diversos aspectos no campo da sustenta-
bilidade  e também sobre perspectivas de futuro junto a cadeia 
produtiva do setor cerâmico.

3º Seminário Técnico da Indústria de Revestimento Cerâmico foi transmitido 
ao vivo

Presidente da Cosan, Luís Henrique Guimarães (à esq.) e  Luís Fernando Quilici, 
Diretor de Relações Institucionais da ASPACER

Os preços da indústria subiram 0,40% em setembro na 
comparação com o mês anterior. Apesar do aumento, é 

uma desaceleração em relação ao resultado de agosto, quando 
a taxa foi de 1,89%. O maior impacto no índice geral veio de 
indústrias extrativas (-1,24 p.p.), cujos preços caíram 16,48% 
no mês. Os dados são do Índice de Preços ao Produtor (IPP), 
divulgado nesta semana pelo IBGE. Com o resultado de setem-
bro, a indústria acumula alta de 24,08% no ano e de 30,59% 
em 12 meses.

A pesquisa mede a variação dos preços de produtos na “porta 
da fábrica”, sem impostos e frete, de 24 atividades das indús-

trias extrativas e da transformação. Em setembro, 20 dessas ati-
vidades tiveram variações positivas na comparação com agosto. 
“Apesar de positiva, a variação do índice geral em setembro foi 
a menor observada em 2021. O resultado é explicado tanto pelo 
aumento em algumas atividades, como a de alimentos, quanto 
pela queda no setor de indústrias extrativas. Essa foi a segunda 
maior queda da série histórica da atividade e se deve aos meno-
res preços do minério de ferro, que é um produto cotado no mer-
cado internacional e está sendo impactado pela diminuição da 
demanda, principalmente por parte da China”, explica o analista 
da pesquisa, Murilo Alvim.

Inflação na indústria desacelera para 0,40% em setembro 

A geração de energia solar deve chegar a 18 TWh em 2021, 
um aumento de 67% com relação aos 10,7 TWh verifica-

dos em 2020. Desse montante, a geração solar distribuída terá 
o maior crescimento, próximo de 125%, gerando 10,8 TWh em 
2021, contra 4,8 TWh em 2020. A expansão da energia eólica 
também deve ser expressiva, podendo chegar a pouco mais de 
70 TWh, representando um aumento de 23% com relação a 
2020. Essas e outras informações estão disponíveis no Boletim 
Mensal de Energia de agosto.

Outras fontes renováveis devem ter um recuo na geração 
em 2021. A energia hidráulica, em razão da forte seca, deverá 

Geração solar deve crescer acima de 60% em 2021

O indicador Abrainc-Fipe do último trimestre móvel - maio, 
junho e julho - mostrou alta de 69,5% no lançamento 

de imóveis, em relação ao mesmo período do ano passado. Ao 
todo, foram lançadas 35.047 unidades habitacionais nesses três 
meses.

Os dados são de levantamento realizado com 18 empresas as-
sociadas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (Fipe).
No balanço parcial de 2021, considerando os sete primeiros 

meses do ano, o número de unidades lançadas é 58,7% maior do 
que o mesmo período do ano passado e totaliza 68.754 unidades. 
Nos últimos 12 meses, encerrados em julho, os lançamentos che-
garam a 146.508 novas unidades oferecidas no mercado, o que 
corresponde a um aumento de 35,4% em relação aos 12 meses 
precedente.

Lançamento de imóveis aumenta 69% no trimestre encerrado em julho

Edição deste ano foi transmitida pelo You Tube

recuar perto de 10%. Além disso, o consumo de biomassa (para 
calor industrial e geração de energia elétrica) deve apresentar 
forte recuo no setor sucroalcooleiro e moderado no restante da 
agricultura. Em razão da representatividade destas duas fontes 
de energia, estima-se que as renováveis terão menor partici-
pação nas matrizes energética e elétrica de 2021, em relação 
a 2020.

O Boletim Mensal de Energia é um produto do Departamento 
de Informações e Estudos Energéticos (DIE), da Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPE) do Ministério 
de Minas e Energia (MME).

Nesta segunda (1) e terça-feira (2) não haverá expediente 
administrativo na sede da ASPACER em função do Feria-

do Nacional de Finados. Na quarta-feira (3,) o atendimento é 

retomado normalmente na instituição. Já a CoopAspacer segui-
rá o expediente bancário e estará funcionando normalmente na 
segunda-feira (1) e  estará fechada no Dia de Finados.

ASPACER tem expediente alterado devido ao Dia de Finados

http://youtube.com.br/aspaceroficial

