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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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Gás Natural é assunto de workshop na Arsesp

A ARSESP (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo), realiza na próxima terça-feira (28) em São 
Paulo, workshop sobre a Lei do Gás – Uma discussão sobre a regulação para autoprodutores, autoimportadores e consumi-

dores livres. A Aspacer parti cipará do evento. Inscrições e mais informações poderão ser obti das pelo telefone (11) 3293-5110 e 
pelo e-mail arsesp@arsesp.sp.gov.br.

Venda de material de construção fi ca estável em julho

As vendas da indústria de materiais de construção fi caram prati camente estáveis em julho ante o mesmo mês do ano passado, 
com leve expansão de 0,3%. Em relação a junho, houve crescimento de 1%. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria 

de Materiais de Construção (Abramat) e se referem ao faturamento total defl acionado no mercado. Para que a meta seja ati ngida, 
serão necessários aquecimento das vendas nos próximos meses, novas medidas de estí mulo ao setor, melhorias nas linhas de cré-
dito no varejo e avanço das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Minha Casa, Minha Vida, de acordo com a 
enti dade.

No últi mo dia 22 (quarta-feira), Antonio Junior, representante da empresa Fagga/GL Events Exhibiti ons, promotora e orga-
nizadora das Feiras Construir Rio, Construir Minas e Construir Bahia esteve na sede da ASPACER.  Membros da enti dade e 

indústrias cerâmicas parti ciparam da reunião. Como resultado do encontro, defi niu-se pela parti cipação consorciada de associadas 
da Aspacer interessadas na CONSTRUIR-RIO, que acontecerá de 07 a 10 de novembro deste ano, no pavilhão RIOCENTRO, na cida-
de do Rio de Janeiro. Com custos de parti cipação no evento mais reduzidos, as empresas interessadas na CONSTRUIR-RIO ainda 
podem reservar seus espaços. Mais informações pelo telefone (19) 3545-1145, com Carolina.

Aspacer e associadas defi nem parti cipação na CONSTRUIR-RIO

Apesar de prever uma folga de 15 milhões de metros cúbicos/dia, entre a oferta e demanda de gás natural para 2016, a Petro-
brás não fornecerá o insumo para termelétricas nos próximos leilões de energia, marcados para outubro. Segundo a estatal, 

o problema não é técnico, mas regulatório. O diretor de Gás e Energia da Petrobras, José Alcides Santoro, detalhou o plano de 
negócios para a área, no período 2012-2016. Esse plano reduz em quase 3% a oferta de gás para o mercado nacional. 
Fonte: Valor Econômico.

Petrobras não garante gás para novas termelétricas

A Terceira Reunião da Comissão de Estudo de Placas Cerâmicas para Revesti mento, realizada no últi mo dia 08 de agosto, em 
São Paulo, contou com a presença de algumas empresas das regiões: Sul, Nordeste e Sudeste e foi unânime a união dos 

setores em prol do cumprimento das normas exigidas pela ABNT NBR 15463, que se refere a Placas Cerâmicas para revesti mento – 
Porcelanato. Um acontecimento considerado positi vo pelos organizadores do evento e em prol de melhorias para o consumidor. 
Fonte: Centro Cerâmico do Brasil.

Ponto positi vo para o setor


