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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 para as térmicas passa a ser prioridade  

O sinal amarelo nos reservatórios nesse início do ano reforçou a importância das termelétricas movidas a gás natural na matriz 
elétrica do país. Responsáveis atualmente por cerca de 20% da energia consumida no Brasil, essas usinas deverão reforçar 

seu papel no planejamento energético dessa década e início da próxima. Uma dúvida ao longo dos próximos anos será: a oferta 
crescente irá para as térmicas, para as indústrias, para exportação? Haverá gás para todos? Em um cenário em que a oferta do in-
sumo está equilibrada com a demanda, isso pode representar um desafio para os grandes consumidores industriais que quiserem 
usar o produto em contratos firmes no médio e longo prazo. A competitividade do gás é um entrave, assim como a questão da 
oferta, porque no curto e médio prazo é preciso estudar maneiras de driblar a escassez e alta do preço. Não se pode contar com a 
certeza do insumo, já que o gás natural poderá ter uma presença cada vez mais importante na geração de eletricidade. 
Fonte: Valor Econômico.

A Aspacer participa de 06 a 11 de maio de missão para os EUA, junto a outras entidades governamentais para viabilidade da 
exploração do gás de xisto no Brasil. O governo brasileiro está otimista também com o potencial de gás não convencional, 

como gás de xisto (shale gas). “Com o desenvolvimento dessa fronteira, poderemos ter preços menores para abastecer térmicas e 
indústrias”, afirma Antônio Mendes Thame, deputado federal, que fará parte da comitiva.

Aspacer lidera Missão aos Estados Unidos – Gás de Xisto

Faltam 7 dias para o Mérito Cerâmico

Está chegando a hora. Dia 10 de maio é o grande dia. A partir das 20h, profissionais das cerâmicas, empresários, fornecedores 
e autoridades estarão reunidos na sede da Aspacer para o grande evento: Mérito Cerâmico. Também estarão presentes como 

grandes atrações da noite, a modelo e capa de revistas, Lizi Benites e a banda Rod Hanna. Além dos troféus, os colaboradores partici-
parão de sorteio de 5 televisores 42´´ LED.

Projeto Sustent´arte

A Aspacer, Prefeitura de Santa Gertrudes e o Sesi e Senai de Rio Claro realizarão em breve o projeto Sustent´arte, que consiste 
na transformação dos resíduos de cerâmicas (cacos) em mosaicos. Através de oficinas de trabalho, os alunos, que poderão ser 

familiares dos colaboradores das cerâmicas e empresas associadas à Aspacer, aprenderão a transformar o que é descartado em pro-
dutos de arte, e com isso gerar sua própria renda. As entidades envolvidas estão promovendo um levantamento de dados, para depois 
dar andamento ao projeto. Mais informações com Maria Fernanda: fernanda@aspacer.com.br.

Forn&Cer 2013

De 18 a 21 de junho, das 14h às 20h, o setor cerâmico se reúne para o maior encontro de fornecedores: O Forn&Cer 2013. Sete 
mil metros quadrados de área de exposição, 90 expositores e expectativa de 10 mil visitantes na sede da Aspacer. Este ano, 

além do Forn&Cer, o Congresso da Indústria Cerâmica também será realizado com a participação de profissionais de diversas áreas 
das cerâmicas.


