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O Balanço Energético do Estado de São Paulo referen-
te a 2017, publicado nesta terça-feira, 27 de novem-

bro, pela Secretaria de Energia e Mineração mostra que a 
dependência de insumos energéticos externos é da ordem 
de 40,7%, cuja produção no Estado atingiu quase 60% do 
consumo. Entre 2008 e 2017, a produção de gás natural no 

São Paulo registra recorde de sufi ciência energética em 2017

A ASPACER em parceria com o SESI Rio Claro, realizará de 
21/01 a 25/01 das 13h às 17h, o Projeto Férias na ASPA-

CER, com o tema “A cidade que eu quero para viver”. Esta ativi-
dade será voltada para os fi lhos dos funcionários das cerâmicas 
associadas com idade de 05 a 12 anos. 

Vem aí a 2ª edição do Projeto Férias na ASPACER; seja um patrocinador deste 
evento 

O Índice de Confi ança do Empresário da Construção (ICEI-
-Construção) atingiu 60,7 pontos em novembro. Com o 

crescimento de 8,6 pontos em relação a outubro, o indicador 
alcançou o maior valor desde maio de 2012. As informações 
são da Sondagem da Indústria da Construção, divulgada nesta 
quarta-feira, 28 de novembro, pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O aumento do ICEI-Construção, que está acima 
da média histórica, de 52,9 pontos, mostra que melhorou a per-
cepção dos empresários sobre as condições atuais dos negócios 
e da economia. Mas os industriais estão especialmente otimistas 

Confi ança na indústria da construção é a maior dos últimos seis anos, diz pesquisa 
da CNI

A demanda total de gás natural em setembro alcançou 92,5 
milhões de m³/dia, aumento de 6,81% na comparação 

com o mês anterior. O resultado é refl exo do maior consumo de 
gás natural por parte das termelétricas. Para fazer frente a essa 
ampliação, foi necessário importar mais gás, principalmente por 
meio de GNL. 

O volume importado em setembro chegou a 23,2 milhões de 
m³/dia. No total, considerando a importação da Bolívia, a oferta 
importada chegou a 47,6 milhões de m³/dia. 

Importação de gás sobe para atender demanda de térmicas

em relação ao futuro. O indicador de condições atuais cresceu 
6 pontos em relação a outubro e fi cou em 49,5 pontos, muito 
próximo da linha divisória dos 50 pontos que separa a confi ança 
da falta de confi ança. O índice de expectativas aumentou 9,8 
pontos frente a outubro e atingiu 66,5 pontos, mostrando que 
os empresários esperam a melhora dos negócios e da economia 
nos próximos seis meses. Os indicadores de confi ança variam de 
zero a cem pontos. Quando estão acima dos 50 pontos mostram 
que os empresários estão otimistas.  

Fonte: CNI

O uso do gás para geração elétrica saltou de 33,4 milhões 
de m³/dia para 41,5 milhões de m³/dia, superando o consu-
mo de gás pelo segmento termelétrico, que, no mês, chegou a 
39,1 milhões de m³/dia. Se de um lado, a regaseifi cação de GNL 
cresceu, o mesmo não aconteceu com o volume trazido da Bolí-
via, que fi cou praticamente estável na comparação com agosto: 
24,46 milhões de m³/dia em setembro contra 24,06 milhões de 
m³/dia no mês anterior. 

Fonte: Abegás

período avançou 17 vezes, o consumo de eletricidade apre-
sentou um aumento de 9,5%, e a oferta de etanol cresceu 
9,6%. Com o maior parque fabril da América Latina e mais de 
45 milhões de habitantes, o Estado de São Paulo consumiu 
27% de toda a energia utilizada no Brasil em 2017. 

Fonte: Secretaria de Energia e Mineração

Uma ação inovadora de Responsabilidade Social, que irá 
abordar de forma lúdica e diferenciada a consciência ambien-
tal, através de Cinema, Artesanato, Ofi cinas, Meio Ambiente, 
Recreação e Esportes. Informações com Maria Fernanda: (19) 
3545-9600.

Para 34,1% das indústrias paulistas a expectativa para o 
fi m de ano é de movimento menor que o de 2017. Esse 

porcentual de 2018 é maior do que o registrado no ano passa-
do (23,5%). Apenas 25,8% das 581 empresas entrevistadas 
esperam um movimento maior para este período, enquanto 
38,2% esperam movimento igual. As empresas de pequeno 
porte são as que estão mais pessimistas. Entre elas, 23,7% 
esperam movimento maior este ano ante 35,5% das gran-
des. Os dados são da Pesquisa Rumos, realizada desde 2008 
pela Fiesp e pelo Ciesp. A pesquisa mostra também que 38% 
das entrevistadas afi rmaram que as encomendas de fi nal de 
ano em 2018 estão mais atrasadas, proporção maior do que 

Mais de 34% dos industriais paulistas preveem movimento de fi m de ano menor 
que o de 2017

a de 2017 (24,1%). Já para 31,2%, as encomendas estão 
ocorrendo no mesmo momento, enquanto que apenas para 
5,3% com mais antecedência. Outros 19,8% das empresas 
não são afetadas pelo fi nal do ano, e 5,7% não responderam. 
Nas empresas de médio e grande porte, as encomendas es-
tão ocorrendo mais no mesmo momento (36,4% das médias 
e 38,7% das grandes) que nas de pequeno porte (28,8%). 
Em relação ao fechamento de vendas em 2018, na média 
as empresas têm expectativa de um crescimento de 0,6%. 
Este resultado está abaixo da alta de 2,5% esperada para as 
vendas de 2017. 

Fonte: Fiesp

No último dia 28, aconteceu a entrega do XVII Prêmio 
Mundo Cerâmico, realizada no Museu de Arte Moderna 

de São Paulo (MAM), no Ibirapuera. Benjamin Ferreira Neto, 
presidente da ASPACER, entregou o Prêmio fornecedores de 
destaque do ano para a Elektro – Distribuidora de Energia, re-
presentada por Marcos Antônio da Silva. Almir Guilherme, di-
retor executivo da ASPACER, fez a entrega da premiação para 
à superintendente do CCB (Centro Cerâmico do Brasil), Ana 
Paula Menegazzo, instituição que venceu como Fornecedor 
do Ano na categoria Institutos de Ensino, Qualidade e Pes-
quisa. Foram homenageados especialmente como Ceramista 
do Ano, Sr. Edson Gaidzinski Jr. e a Empresa do Ano, Eliane 
Revestimentos Cerâmicos, que agora faz parte de Mohawk 

ASPACER participa do XVII Prêmio Mundo Cerâmico
Industries, maior empresa mundial de cerâmica. O evento é 
uma realização da Revista Mundo Cerâmico. 

Fonte: Centro Cerâmico do Brasil
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