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Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais e 
governamentais da ASPACER, Maurício Borges – CEO da 

ANFACER (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para 
Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres) e Benjamin Fer-
reira Neto – vice-presidente da ANFACER estiveram ontem,02, 
no escritório do diretor do Centro de Economia Mundial da Fun-
dação Getúlio Vargas e ex-presidente do Banco Central, Carlos 
Langoni, respon-
sável por estudo 
encomendado 
pelo ministro da 
economia, Pau-
lo Guedes, que 
traz apontamen-
tos e ações que 
acenam para um 
novo mercado de 
produção de gás 
natural e Petró-
leo do Pré-sal no 
Brasil. De acordo com o conteúdo, a Petrobras deverá abrir mão 
de receitas para que o mercado de gás natural tenha um “cho-
que de energia barata”, como promete o ministro. Para tentar 
quebrar o monopólio no setor, o governo deseja ainda que a es-
tatal venda todos os gasodutos e participações em distribuidoras 
de gás estaduais. “O que temos no mercado de gás no Brasil é 
um caso absurdamente clássico de sobreposição de monopó-
lios. A Petrobras praticamente controla a totalidade da oferta e 
continua controlando a infraestrutura logística, principalmente os 
gasodutos. 

Do lado da distribuição, há monopólios também nos estados”, 
afi rma Langoni, que confi rmou presença na 3ª edição do Fó-
rum Brasileiro do 
Gás Natural, evento 
que será realizado na 
sede da ASPACER, 
em Santa Gertrudes, 
dia 11 de junho.

Além deste en-
contro, dois eventos 
marcaram a agenda 

ASPACER e ANFACER na luta pela abertura do mercado de gás natural: 
semana cheia de compromissos importantes

Amanhã, a partir das 20h30, o setor cerâmico de revesti-
mento tem um encontro marcado na sede da ASPACER 

no evento Mérito Cerâmico, que celebra o Dia do Ceramista 
(28 de maio), premiando e homenageando os funcionários 
das cerâmicas, aqueles que mais se destacaram nas diversas 
áreas de atuação em 2018. Durante o jantar, serão sorteados 

Acontece amanhã a 17ª edição do Prêmio Mérito Cerâmico

de ações priorizadas pela ASPACER em prol da abertura do mer-
cado de gás natural. Na última segunda-feira, 29, Quilici parti-
cipou do seminário “Novo Mercado de Gás Natural e sua Inte-
gração na Matriz Energética”, na sede do Ministério de Minas e 
Energia (MME), em Brasília, voltado à discutir a integração do 
combustível na matriz energética brasileira, seus aspectos re-
gulatórios e jurídicos e as propostas para implementação dessa 
integração. “O intuito é modernizarmos o modelo do setor elé-
trico, preservando a segurança energética, e priorizando a racio-
nalidade econômica, em ambiente de confi ança, competitividade 
e inovação, por meio da incorporação de novos modelos de ne-
gócios, de modernos conceitos e tecnologias, e de boas práticas 
internacionais. 

Estamos convictos de que, ao perseguirmos essas metas, po-
deremos contar com um mercado mais competitivo, com mais 
investimentos e com melhores serviços prestados à sociedade”, 
defi niu Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia. Além do 
encontro com representan-
tes do governo federal, o 
diretor institucional esteve 
em São Paulo no dia 30, na 
Secretaria de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente para 
reunião com o secretário 
Marcos Penido, eleito re-
centemente presidente do 
Fórum Nacional de Secre-
tários de Estado de Minas e 
Energia, com mandato até 
2021. 

A frente deste cargo, Penido pretende fazer reuniões regiona-
lizadas pelo país e trabalhar pautas em comum, como a evolu-
ção de ações alternativas pela geração de energia, a melhoria 
da regulação e o incentivo ao desenvolvimento da produção de 
petróleo e gás nos Estados. Na oportunidade, Quilici formalizou 
o convite ao secretário para sua participação na 3ª edição do 
Fórum Brasileiro do Gás Natural, no qual Penido também confi r-
mou presença. Ainda sobre o tema gás natural, o secretário de 
infraestrutura e meio ambiente afi rmou que o Estado é favorá-
vel à abertura do mercado para o combustível, com objetivo de 
torná-lo mais dinâmico e competitivo, mesma posição defendida 
pela ASPACER.

aos homenageados aparelhos de TV e uma motocicleta. Todos 
os participantes terão ainda a chance de ganhar uma viagem, 
também através de sorteio. A Banda Viva Noite, conhecida por 
suas apresentações no antigo Programa Pânico na TV, será 
a grande atração da noite. Informações com Ana Paula: (19) 
3545-9600.

Além de nossa patrocinadora anual, a UNIMED Rio Claro 
está presente em todas as ações que colocam os nossos 

associados em primeiro lugar. No último dia 02, a entidade 
recebeu a doação de uma cadeira de rodas, que fi cará à dis-
posição para atendimento aos visitantes que necessitem de 
auxílio para locomoção. 

Essa iniciativa surgiu na última edição do Projeto Férias 
na ASPACER, em que um dos participantes pôde aproveitar 

UNIMED Rio Claro faz doação para ASPACER
melhor as atividades, pois tinha uma 
cadeira de rodas à sua disposição, na 
época gentilmente emprestada pela 
Unimed Rio Claro.

Maria Fernanda Rodrigues dos Santos – 
marketi ng insti tucional da ASPACER recebeu 
a cadeira de rodas das mão de Reinaldo dos 

Santos, da UNIMED Rio Claro.

Dando continuidade aos cursos e treinamentos que o CCB 
(Centro Cerâmico do Brasil) vai oferecer durante todo o 

ano, no dia 22 de maio, será a vez do tema “ISO 10545- Ade-
quação dos ensaios voltados ao processo de certifi cação”, das 
8 horas às 17 horas, na sede do CCB. Serão abordadas as prin-
cipais mudanças com a revisão da norma NBR 13.818/97 para 
ISSO 10545 nos ensaio de análise visual, absorção de água, 

Inscrições abertas para o curso “Adequação dos ensaios voltados ao processo de 
certifi cação para a ISO 10545”

carga de ruptura, abrasão superfi cial, abrasão profunda, greta-
mento, manchamento, ataque químico, expansão por umidade 
e dimensional; sobre as mudanças em materiais equipamen-
tos; mudanças da preparação dos corpos de prova e mudanças 
no método de execução de ensaio. 

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do 
e-mail comunicacao@ccb.org.br.                             Fonte: CCB

Albuquerque e Quilici: ASPACER apoia iniciati va do 
governo para diminuição do preço do Gás Natural

Penido e Quilici: ASPACER formalizou convite 
ao secretário para parti cipação em fórum de 

gás natural em Santa Gertrudes

Represetantes de associações em encontro com Carlos 
Langoni, no Rio de Janeiro.


