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A Anfacer, em parceria com a Aspacer e Sindiceram, lançaram 
essa semana um Manifesto intitulado: “Indústria Cerâmica 

Brasileira e o Novo Marco Regulatório do Gás Natural”. O setor, 
consumidor intensivo do gás natural, aguarda pela aprovação do 
PL 6407/2013, o novo Marco Regulatório do Gás Natural, que 
deve ser votado nos próximos dias na Câmara dos Deputados. 
“Hoje da forma que estamos, enfrentamos muitas dificuldades 
frente aos nossos concorrentes internacionais, porque o GN se 
transformou no item de maior peso no custo de fabricação de pi-
sos, azulejos, faixas, pastilhas e louças sanitárias. A tarifa do GN 
no Brasil é uma das mais caras do mundo. Somente a abertura 
do mercado do GN permitirá que haja uma redução do custo do 
gás para alavancarmos a retomada do setor cerâmico e da in-

Manifesto Setorial: Indústria Cerâmica Brasileira e o Novo Marco Regulatório do 
Gás

A região de Piracicaba (SP) avançou da fase 1 (ver-
melha) para a fase 3 (amarela) do Plano São 

Paulo de retomada gradual da economia, anunciou o 
governo estadual nesta sexta-feira, 7. Com isso, os 
municípios que integram o Departamento Regional 
de Saúde (DRS) poderão reabrir os comércios não es-
senciais, inclusive salões de beleza, academias, bares 

Região de Piracicaba avança para fase amarela do Plano São Paulo
e restaurantes, seguindo as regras de distanciamento. 
A flexibilização passa a valer neste sábado, 8, ex-
cepcionalmente por conta do Dia dos Pais. Os mu-
nicípios podem elaborar decretos com regras es-
pecíficas e mais restritas, mas não podem liberar 
atividades além do que autoriza o plano estadual. 
                                                                    Fonte: G1

O músico sertanejo Júnior Hartung e a Fundação Rotary, 
juntos, realizarão uma Live dia 20 de agosto, a partir das 

19h30, com o objetivo de arrecadar fundos para o Projeto 
do Rotary Club de Rio Claro Sul para aquisição de uma UTI 
Móvel para atendimento dos pacientes do SUS Santa Casa de 
Rio Claro. A Aspacer e o Sincer são patrocinadoras do even-
to. Assista através do Youtube: www.youtube.com/channel/
UCr_G5p4N8UjoYo6E11yyHyw

Aspacer e Sincer patrocinam  Live Solidária

dústria de forma geral. Não podemos mais perder tempo”, afirma 
Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais e gover-
namentais da Aspacer. Leia o material completo. (Clique Aqui)

A Thymos Energia e a Associação Paulista das Cerâmi-
cas de Revestimento (Aspacer) realizam na próxima 

terça-feira, 11 de agosto, um debate em parceria sobre 
a Lei do Gás, seus desdobramentos para a retomada da 
economia nacional e os desafios para a estruturação do 
novo mercado. “A indústria brasileira perde competitivida-
de com o preço do Gás. Nada justifica a indústria nacio-
nal pagar, ao final de 2019, um gás cerca de 300% mais 
caro que a média da indústria americana e 200% mais 
caro que a média da indústria europeia. Precisamos de 
mais ofertantes de gás, para termos mais concorrência. 
Esse é um ponto atacado pelo novo Marco do Gás”, afirma 
Luís Fernando Quilici, diretor de Relações Institucionais 
e Governamentais da Aspacer. A live “O Novo Marco Re-
gulatório do Gás Natural e seu impacto para a retomada 
econômica do Brasil” conta com as importantes presenças 
do deputado federal Laércio Oliveira (PP/SE), relator do 

Thymos e Aspacer fazem Live sobre o Novo Marco do Gás Natural 
PL do Gás Natural, Symone Araújo - Diretora do Departa-
mento de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia, 
além de lideranças dos setores cerâmico e de energia. Não 
perca este encontro! Inscreva-se: https://zoom.us/webi-
nar/register/WN_-xiTCHVdTQite4shbeFLFwegister/WN_-
-xiTCHVdTQite4shbeFLFw
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