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O Encontro Internacional de Fornecedores para Indústria 
Cerâmica e Mineração (Forn&Cer) é um grande evento 

de Marketing e Negócios, criado para atender as necessidades 
do setor. A 10ª Edição acontecerá na sede da ASPACER, de 11 
a 13 de Junho de 2019. 

Confi ra as empresas que reservaram espaço no evento: SRS 
do Brasil, WM Comercial, System Brasil, Joyson Distribuidora, 
World Services e Cardall. Informações e comercialização dos 
espaços: Guilherme Becker: guilherme.becker@mci-group.com 
–(11) 9-7371-6635 / 9-7077 6633.

Empresas já confi rmaram presença para a 10ª edição do Forn&Cer

A ARSESP publicou hoje, 1º, no Diário Ofi cial do Estado, au-
torização para aplicação de reajustes nas tarifas de gás 

canalizado da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), por 
meio da resolução nº 849/19. 

Gás Natural sobe em média 35% na área de concessão da Comgás 

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente divulgou 
nesta quarta-feira, 30 de janeiro, o Informe das Partici-

pações Governamentais de Petróleo e Gás Natural do Estado e 
dos Municípios de São Paulo 2019. 

Ao todo, Estado e municípios receberam R$ 4,1 bilhões de 
royalties mais participações especiais em 2018 um aumento 
de 64% em comparação a 2017. Com uma produção média 
de petróleo e gás de 432,6 mil barris de óleo equivalente por 
dia em 2018, o Estado se consolidou como segundo maior 

Estado de São Paulo bate recorde em arrecadação de royalties de petróleo e gás

produtor do Brasil fi cando atrás apenas do Rio de Janeiro. 
“A cada ano que passa o setor de petróleo e gás ganha mais 
importância para o Estado e municípios paulistas. Seguindo a 
orientação do governador João Doria vamos atuar para que a 
atividade benefi cie ainda mais toda a população de São Paulo, 
além da geração de recursos onde se prevê um novo recorde 
neste ano”, disse o secretário de Infraestrutura e Meio Am-
biente, Marcos Penido. 

Fonte: Secretaria de Energia e Mineração

A indústria paulista encerrou 38,5 mil postos de trabalho em 
2018, variação de -1,80% sobre o ano anterior, dados sem 

ajuste sazonal, período em que foram perdidas 34 mil vagas. O 
resultado negativo para o ano já era esperado pelos industriais 
do Estado. Os dados de Nível de Emprego do Estado de São 
Paulo foram divulgados pela Federação e Centro das Indústrias 

Em 2018, indústria paulista fechou 38,5 mil postos de trabalho, aponta Fiesp

Marcele Casagrande Brunel, da cerâmica Ceusa foi a gran-
de vencedora do 6º Prêmio Nacional ASPACER de Design, 

ao somar 669,5 pontos, utilizado da técnica wabi-sabi. Seu tra-
balho se destacou entre os 51 participantes da última edição do 
evento. A ganhadora se prepara agora para embarcar para Mi-
lão para participar do Salão Internacional do Móvel, evento que 
acontecerá em abril, de 09 a 14, no centro de exposições de Rho.

Ganhadora do Prêmio em contagem regressiva para o Salão Internacional do 
Móvel de Milão

O Gás Natural Industrial teve um aumento médio de 35%. 
Esse reajuste é considerado extraordinário, uma vez que em 
maio de 2018, as tarifas já haviam passado por um reajuste de 
cerca de 20%.

do Estado de São Paulo. Entre os 22 setores acompanhados 
pela pesquisa para o ano de 2018, 15 fi caram negativos e 7 
positivos. Entre os setores que fecharam com saldo positivo, 
destaque para a indústria de produtos de minerais não-me-
tálicos, na qual a fabricação de produtos cerâmicos está in-
serida, que registrou a geração de 4.880 postos de trabalho.


