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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

Sem desconto da Petrobras, gás não é competi ti vo, dizem distribuidores

A Abegás (Associação das Empresas Distribuidoras de Gás canalizado) vem pleiteando que a Petrobras não reti re os descontos con-
cedidos às companhias que distribuem gás natural. O pedido da enti dade data de outubro. A proposta do setor pretende dar ao 

mercado uma previsibilidade de preço e tornar o gás competi ti vo com os outros combustí veis que também são vendidos pela Petrobras, 
segundo a associação. Em diversas ocasiões, a Abegás tentou alertar a companhia que o preço do gás prati cado no país está muito alto em 
comparação ao resto do mundo e que isso prejudica a ati vidade empresarial de todos os consumidores, principalmente os do segmento 
industrial, segundo Augusto Salomon, presidente-executi vo da associação. Fonte: Folha de S.Paulo.

As vendas do varejo de material de construção cresceram 
2,8% em 2014, na comparação com 2013, e o setor bateu 

novo recorde histórico de faturamento anual: R$ 60 bilhões. Os 
dados são do estudo mensal realizado pelo Insti tuto de Pesquisas 
da Universidade Anamaco com o apoio da Abrafati , Insti tuto 
Crisoti la Brasil, Insti tuto Aço Brasil, Anfacer, Afeal e Siamfesp. “A 
nossa previsão inicial, que era de 7,2% de aumento de vendas em 
2014, não se concreti zou porque ti vemos uma série de obstáculos 
ao longo do ano. Encerramos 2014 com um desempenho que não 
foi o ideal, mas ainda assim batemos recorde de faturamento”, 
declara Claudio Conz, presidente da Anamaco.

Vendas de material de construção 
cresceram 2,8% em 2014

Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB) iniciará este ano o séti mo mandato como deputado federal. O parlamentar que teve 106.676 
votos nas eleições de outubro de 2014 não ati ngiu o coefi ciente de votos necessários para garanti r a reeleição. A permanência em 

Brasília/DF foi possível após o governador Geraldo Alckmin (PSDB) chamar deputados federais que foram eleitos para compor o secreta-
riado de Estado, abrindo assim a vaga para Thame, que era o primeiro nome da lista de suplentes. Prestes a ser diplomado, a posse será 
no dia 2 de fevereiro.

Mendes Thame assumirá vaga no Congresso

Cosan mira investi mento em gasoduto no pré-sal

A intenção da Cosan é promover investi mentos em um novo gasoduto para transportar o gás do pré-sal até São Paulo. Segundo ma-
téria publicada no Jornal Valor Econômico no últi mo dia 07, a Companhia já deu entrada no processo de licenciamento do empre-

endimento. A esti mati va, segundo Marco Antônio Mroz, secretário de energia de São Paulo, é que o gasoduto, bati zado informalmente 
no mercado como Rota 4, exija investi mentos da ordem de R$ 6 bilhões e tenha capacidade para escoar cerca de 15 milhões de metros 
cúbicos diários de gás. A proposta ainda será avaliada pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo (Arsesp), durante 
os processos de revisão tarifária das concessionárias, previstos para serem concluídos em 2015.

O Grupo Incefra se destaca na fabricação de revesti mentos 
cerâmicos no Brasil. Possui fábricas nos Estados de São 

Paulo e Bahia, fornecendo produtos ensaiados e certi fi cados de 
acordo com os parâmetros da norma ABNT NBR 138.1818, tendo 
também o Sistema de Gestão Certi fi cado de acordo com a norma 
de referência ABNT NBR ISO 9001, conforme as determinações 
do CCB – Centro Cerâmico do Brasil. É formado por três marcas: 
Tecnogrés e Incenor, instaladas em Dias D’Ávila/BA e Incefra, com 
sede em Cordeirópolis. E já mantém em fase de implantação uma 
unidade em Fortaleza/CE, que atenderá com a marca Tecnocer. 
A ASPACER e o SINCER parabenizam a empresa pelo aniversário, 
comemorado no próximo dia 13, desejando muitos anos de pros-
peridade.

Parabéns à Cerâmica Incefra pelos 44 
anos de fundação

O Forn&Cer 2015 será de 16 a 19 de junho, na sede da ASPACER e do SINCER. A oitava edição pretende superar as expectati vas de 
parti cipantes e visitantes. Garanta o espaço de sua empresa nesse importante Encontro de fornecedores de cerâmica de revesti -

mento e mineração. Mais informações: anapaula@aspacer.com.br.

Forn&Cer 2015 está em fase de comercialização


