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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Veja as ações da ASPACER sobre o Gás Natural

Representantes de sete associações empresariais integrantes do “Fórum do Gás Natural” se reuniram em Brasília, no dia 02 
de maio, com o deputado Mendes Thame (PSDB-SP) para discuti r o apoio à criação da Frente Parlamentar de Defesa do Gás 

Natural.  Os principais assuntos tratados foram: regulamentação da Lei do Gás; os problemas de oferta da commodity, agravado 
pela ausência de rodadas de licitação e a ausência de coordenação entre os reguladores estaduais e a ANP. 

ASPACER discute com secretário 
de Estado reajuste do gás natural

Durante visita a sede da ASPACER no dia 09 de maio, o 
governador Geraldo Alckmin agendou uma reunião com 

o secretário de energia, José Aníbal, para 10 de maio. Par-
ti ciparam deste encontro, o presidente da ASPACER/SINCER, 
Heitor Ribeiro de Almeida Neto e o diretor superintendente 
Luis Fernando Quilici. O encontro teve como objeti vo iniciar 
discussões sobre os índices de reajuste do gás.

Congresso sobre o Gás no Rio de Janeiro

A ASPACER parti cipou nos dias 07 e 08 de maio do 13º Seminário sobre Gás Natural realizado pelo Insti tuto Brasileiro de Petró-
leo (IBP). Várias enti dades representati vas nacionais e internacionais esti veram presentes. Dentro dos próximos10 anos, é 

duvidosa a disponibilidade de gás natural para a indústria e difi cilmente, os preços serão mais competi ti vos, esses foram os pontos 
principais resultantes deste encontro.

Frente Parlamentar Mista Pró-
Gás Natural em ação

Após sua instalação, a Frente Parlamentar já começa a 
agir em diferentes setores. A ação é uma instância su-

praparti dária do Congresso Nacional, formada com o objeti vo 
de discuti r e propor medidas visando a estabelecer programas, 
planos, ati vidades, ações governamentais, em conjunto com a 
iniciati va privada, para o desenvolvimento do gás natural. 

Aspacer parti cipa da instalação da Frente Parlamentar Mista 
Pró-Gás natural
O deputado federal Mendes Thame, instalou no últi mo dia 29, a Frente Parlamentar Mista Pró-Gás natural, na Câmara Federal, 

composta por 210 deputados e 12 senadores. O presidente da ASPACER e do SINCER, Heitor Ribeiro de Almeida Neto, dire-
tores das enti dades e empresários do setor, parti ciparam da solenidade em Brasília. A criação da FP foi um solicitação da Aspacer, 
encaminhada ao deputado Mendes Thame (PSDB/SP) e apoiada por 11 enti dades nacionais ligadas ao mercado de energia.

Reajuste do Gás Natural

Mesmo com o anúncio extra ofi cial do reajuste do gás natural, com o índice de 16,46% publicado pela imprensa no dia de 
hoje (01), aguardamos até o fechamento desta edição do Boleti m, para divulgarmos o reajuste do gás natural para o setor 

industrial, porém, o Diário Ofi cial da União, ainda não publicou ofi cialmente os índices do reajuste.
Diante desse dado, A ASPACER recebeu convocação urgente, solicitada pelo secretário estadual de Energia, José Aníbal, para 

reunião dia 04/06 (segunda-feira), às 17h, em São Paulo, com alguns setores industriais. Dessa forma, fi ca transferida a reunião 
entre os associados da Aspacer, do dia 04/06 (segunda-feira) para o dia 05/06 (terça-feira), às 16h30, na sede da Aspacer, com a 
mesma pauta informada em convocação anterior


