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A ASPACER promoverá em sua sede, no dia 11 de junho, o 
3º Fórum Brasileiro do Gás Natural com o tema “O Novo 

Cenário da Indústria do Gás Natural no Brasil”. A Comgás – 

Comgás confi rma patrocínio para a 3ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural

A partir de hoje, 1º, passam a valer as novas tarifas refe-
rentes ao reajuste do gás natural, após o governo de São 

Paulo negociar a redução dos índices de aumento extraordinário 
autorizado pela Agência Reguladora (ARSESP) para as áreas de 
concessão da distribuidora Comgás. Para o setor industrial, o 
reajuste teve queda em média de 37% para 23%.

O anúncio ofi cial foi feito pelo governador de São Paulo, João 
Dória na última semana durante coletiva de imprensa realizada 
na sede do governo, na presença do vice-governador Rodrigo 
Garcia, do secretário de planejamento e meio ambiente, Mar-
cos Penido, do secretário da fazenda e planejamento, Henrique 
Meirelles, de representantes de associações empresariais e im-
prensa. Na ocasião, Luís Fernando Quilici – diretor de relações 

Acordo entre Governo, Associações Empresariais, Distribuidora e Agência 
Reguladora passa valer a partir de hoje

De 12 a 15 de março, acontecerá em São Paulo, a 17ª edi-
ção da Expo Revestir. Empresas associadas à ASPACER 

que estarão expondo, divulgando os últimos lançamentos em 
revestimentos cerâmicos, serão as cerâmicas: Atlas, Carmelo 
Fior, Delta Porcelanato, Embramaco, Formigres, Grupo Almeida, 
Grupo Cedasa / Damme Porcelanato, Grupo Ceral, Grupo Cris-

Vem aí a 17ª edição da Expo Revestir

No dia 27, a ASPACER foi sede da segunda reunião do ano 
dos integrantes do PAM – Plano de Auxílio Mútuo, liderada 

pelo comandante do Corpo de Bombeiros de Rio Claro, Tenente 
Fábio Henrique Giovani. O PAM é formado por profi ssionais das 
áreas de Saúde e Segurança do trabalho e por instituições im-
portantes na região de Rio Claro e foi criado para atuar no rápido 
combate as ocorrências quando acionado. A Associação, através 
do Grupo de Excelência (GE) de Saúde e Segurança do traba-
lho participa do Plano desde 2017. Durante o encontro, Almir 
Guilherme – diretor executivo da ASPACER apresentou detalhes 
sobre o tipo de mineração que é utilizada na região do Polo Ce-
râmico de Santa Gertrudes. “A extração de argila não cria resídu-
os, por isso, diferente de outras regiões, a mineração praticada 
nesse setor não possui sistema de barragens”. Essa afi rmação 
foi muito oportuna, uma vez que alguns participantes da reunião 
não conheciam detalhes sobre o benefi ciamento da matéria-
-prima na região e porque na mesma oportunidade, o Tenente 

ASPACER sedia reunião do PAM

tofoletti, Grupo Incopisos, Grupo Rocha, Incefra, Karina Pisos, 
Lume Cerâmica, Porto Ferreira, Savane, Strufaldi, Via Rosa/ 
Grupo Lef e Villagres. 

As sócias colaboradoras que confi rmaram presença são: BMR 
/ WM Comercial, Grupo Colorobbia, NGK, Tecnogres e Top Te-
lha.

Companhia de Gás de São Paulo confi rmou patrocínio para o 
evento. Seja um patrocinador também. Mais informações com 
o departamento comercial: (19) 3545- 9600.

A diretoria da ASPACER informa que não haverá expediente 
nos dias 04 (segunda-feira) e 05 (terça-feira). 

Comunicado Expediente ASPACER – Carnaval 

Na quarta-feira, 06, os trabalhos serão retomados à partir das 
12h00.

institucionais e governamentais da ASPACER foi convidado para 
ser o porta-voz das entidades empresariais (Assista Vídeo). 
Dentre outras informações importantes, Quilici destacou: “Ener-
gia é uma questão fundamental para a soberania nacional. É um 
fator de indução para o desenvolvimento social e deve ser trata-
do com a máxima seriedade, nesse contexto estão inseridas as 
discussões sobre o gás natural, um energético importante para 
o desenvolvimento do país. Pela primeira vez um governo tem 
uma ação imediata, efetiva e transparente para discutir ações 
relacionadas ao gás natural no Brasil, no sentido de proporcio-
nar a modifi cação do reajuste que foi feito, porque isso com 
certeza dará maior competitividade às indústrias do estado de 
São Paulo”. 

Giovani, que integrou a equipe de profi ssionais que atuaram em 
Brumadinho, em razão do grave acidente ocorrido no início deste 
ano, com o rompimento de uma das barragens da empresa Vale, 
compartilhou de sua experiência com os participantes. “Ações 
como essa são de extrema tensão e é preciso ter muito preparo 
físico e emocional. Por isso, a organização com as equipes e com 
a execução das tarefas, foi algo extremamente importante, que 
compartilho com vocês como sendo uma das premissas para um 
desfecho positivo para qualquer tipo de ocorrência que envolve 
brigadistas e bombeiros”.


