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Convenção deﬁne reajuste de salários da categoria

O

SINCER informa seus associados, que foi assinado na
data de ontem (8), a Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) 2018/2019, onde ﬁcaram deﬁnidos os reajustes salariais
da categoria, abono e a participação nos lucros e resultados
(PLR). De acordo com a CCT, deverá ser aplicado 4% de reajuste nos salários a partir de 1º de março. Haverá também
um abono assistencial de 3% sobre a remuneração paga nos

meses de 11/2017 a 02/2018, sendo que este abono será pago
em uma única vez na folha de pagamento de Março/2018, sem
encargos. Quanto a PLR ﬁcou deﬁnido o valor de R$ 725,00 a
pagar em duas parcelas, em abril e outubro. O valor dos pisos
salarias ﬁcou em R$ 1.845,80 para linhas de produção e R$
1.262,80 para demais funções. A data-base foi alterada para
01/03, portanto a CCT está válida até 28/02/2019.

2º Fórum do Gás contará com a presença de painelistas renomados

O

2º Fórum Brasileiro do Gás Natural, evento que acontecerá no dia 23 de abril no auditório Paulo Kobayashi, na sede
da Assembleia Legislativa de São Paulo, apresentará o tema “A
consolidação da indústria do Gás Natural no Brasil”. Representantes de autarquias importantes do setor de energia conﬁrma-

ram suas presenças. O evento contará com painelistas renomados do Ministério de Minas e Energia, COGEN, Comgás, Ecogen
Brasil, INTL FCSTONE, Thymos Energia, ABIQUIM, ABRACE,
ABRACEEL, dentre outros. Conﬁra a programação completa no
site: www.aspacer.com.br/forumgasnatural

16ª edição da Expo Revestir: muitas novidades em revestimentos cerâmicos

O

s últimos lançamentos em revestimentos cerâmicos poderão ser vistos na 16ª edição da Expo Revestir, evento
que acontecerá de 13 a 16 de março, no Transamérica Expo
Center em São Paulo.
Alfagrês, Atlas, Carmelo Fior, Cerâmica Almeida, Delta Por-

celanato, Embramaco, Formigres, Grupo Cedasa, Grupo Incopisos, Grupo Ceral, Grupo Cristofoletti, Grupo Rocha, Incefra,
Karina Pisos, Porto Ferreira, Savane, Via Rosa Grupo LEF e
Villagres, são as cerâmicas associadas à ASPACER que estarão
participando como expositoras.

Grupo Almeida inaugura nova fábrica

O

Grupo Almeida inova mais uma vez. A nova unidade da
empresa com localização privilegiada na Rodovia Washington Luís, será inaugurada no próximo dia 12 de março com área
produtiva de 31.000 m², moderníssimas instalações e capacidade produtiva total (unidades I, II e III) de aproximadamente 3.000.000 m²/mês. Com essa nova aquisição, a diretoria da
empresa anseia proporcionar maior qualidade as suas marcas:
Almeida e Legacy.

Os investimentos na nova linha possuem objetivo claro de alavancar as vendas não só no mercado interno, que atualmente
representa 90% do faturamento da empresa, para os estados
de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, mas impulsionar as vendas
para o mercado externo, com expectativa de atingir 15% do volume total das exportações esse ano. Atualmente, os principais
compradores internacionais dos produtos da cerâmica Almeida
são Paraguai e República Dominicana.

Grupo Almeida: novo complexo industrial terá capacidade produtiva de aproximadamente 3.000.000 de m²/mês

Indústria paulista registra aumento de 4% no consumo de gás natural em 2017

A

pós dois anos de queda, a indústria paulista registrou em
2017 aumento de 4% no consumo de gás natural do Estado, totalizando 4 bilhões de metros cúbicos (m³). A informação foi divulgada no dia 28 de fevereiro, no Boletim Energético
da Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo.
Responsável por 81,1% do consumo de gás natural do Estado,

o setor industrial registrou 63 novas unidades consumidoras. “A
ampliação da produção, principalmente do setor cerâmico no
segundo semestre do ano passado, foi um dos principais fatores
para a retomada do consumo de gás no estado”, explica o secretário de Energia e Mineração de São Paulo, João Carlos Meirelles.

Fonte: Secretaria de Energia e Mineração de São Paulo

Governo prepara mudanças na reforma do mercado de gás

O

governo entregará ao Congresso nas próximas semanas
sugestões de mudanças no texto do substitutivo do projeto de lei sobre a reforma do marco legal do mercado de gás
natural, de relatoria do deputado Marcus Vicente (PP-ES). Na última quarta-feira, representantes de vários segmentos da indústria de gás estiveram reunidos no Ministério de Minas e Energia
(MME), em Brasília, para buscar consenso sobre pontos incluídos
no projeto que tramita na Câmara. “Existe um projeto de lei,

substitutivo, que está no Congresso. “Quem está com a bola é o
Congresso. O que vamos fazer é conversar com o presidente da
Câmara [Rodrigo Maia (DEM-RJ)], o Marcus Vicente, e o presidente da Comissão de Minas e Energia e apresentar um acordo
[que houve] sobre pequenas mudanças e que terá apoio geral
[da indústria]”, aﬁrmou o secretário de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis do MME, Márcio Félix, após participar de seminário sobre petróleo e gás no Rio. Fonte: Jornal Valor Econômico.
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