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Setor cerâmico atento para a votação da Revisão da Norma ABNT NBR 13755

E

stá aberto para votação o 2º Projeto de Revisão da Norma
ABNT NBR 13755, que discorre sobre revestimentos cerâmicos de fachadas e paredes externas com utilização de argamassa
colante (projeto, execução, inspeção e aceitação). O processo

de eleição é livre a todos os profissionais do setor e necessário
para que a revisão possa ser finalizada. A ASPACER solicita que
a votação seja feita através do link: www.abntonline.com.br/
consultanacional/. Mais informações: fernanda@aspacer.com.br

Prêmio Nacional ASPACER de Design no G1

A

ASPACER está no G1 - São Carlos, site oficial da Rede
Globo, com todas as curiosidades e informações sobre a
última edição do Prêmio Nacional ASPACER de Design, evento
que aconteceu nos dias 07 e 08 de agosto, com as principais

informações e fotos do evento. Acompanhe: http://g1.globo.
com/sp/sao-carlos-regiao/especial-publicitario/aspacer/noticia/aspacer-premia-os-melhores-designers-do-setor-e-incentiva-a-criatividade.ghtml

Elektro divulga o reajuste tarifário

A

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) definiu no
último dia 22, o reajuste médio de 10,40% nas tarifas da
Elektro. Para os clientes residenciais, haverá um aumento no valor da conta de 10,47% e para os grandes consumidores, como
indústrias, o aumento será de 10,27%.
O aumento entra em vigor a partir de 27/08. O reajuste tarifário é um processo anual, em que são atualizados custos relacionados à compra de energia (geração e transmissão), tributos e
encargos setoriais, sobre os quais as distribuidoras não possuem

gerenciamento, ou seja, elas apenas repassam esses custos na
tarifa do consumidor.
Sobre a parcela que a empresa possui gerenciamento, é feita
a reposição da inflação através da atualização pelo IGP-M, sendo que esses custos são revistos a cada quatro anos. A tarifa
de energia elétrica subiu em 2017 por conta, principalmente,
do aumento nos custos de transmissão, que sofreram variação
de 141% no período considerado. Fonte: Assessoria de Imprensa

Consumo de gás natural na indústria
fecha 1º semestre com alta de 1,6%
ante dados de igual período em 2016

Adesão ao Refis terá prazo até 31 de
outubro

O

consumo de gás natural no País em junho deste ano
apresentou queda de 6,7% frente aos dados de maio e
uma pequena variação negativa de 0,85% ante junho de 2016.
No sexto mês do ano foram consumidos 58,01 milhões de metros cúbicos/dia de gás natural frente aos 62,82 milhões de
metros cúbicos/dia registrados em maio deste ano e aos 59,01
milhões de metros cúbicos/dia em junho de 2016. No acumulado do primeiro semestre de 2017 foram consumidos em média
57,8 milhões de metros cúbicos/dia de gás natural, redução de
4,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
Já a indústria registrou crescimento de 1,6% no acumulado do
primeiro semestre. No comparativo com o mês de maio, o consumo caiu 1,6%. No confronto com os dados de junho de 2016,
a queda é de 4,1%. Informações: Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás)

Elektro.

O

ministro da Fazenda, Henrique Meirelles anunciou no
dia 23 de agosto em Brasília, que o prazo para adesão
ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) deve se estender
até 31 de outubro. Inicialmente, o prazo terminaria em 31 de
agosto. Após uma palestra em Brasília no congresso Aço Brasil, Meirelles disse que o governo segue em negociação com o
Congresso para aprovar a medida provisória (MP) que institui
um regime de refinanciamento de dívidas das empresas com o
Fisco. Ele disse ainda que o governo apresentou uma proposta
aos parlamentares e já recebeu uma contraproposta. Meirelles destacou, no entanto, que é preciso deixar uma sinalização
muito clara para as empresas de que não é um bom negócio
deixar de pagar impostos. Fonte: Estado de S.Paulo
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