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Câmara vota Novo Marco do Gás na terça (25)

O

presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM/RJ), anunciou que colocará o Projeto de Lei do
Novo Marco Regulatório do Gás Natural na pauta de discussões
dos parlamentares. Isso deve acontecer nessa terça-feira (25).
As últimas semanas foram marcadas por reuniões e conversas
de parlamentares com representantes da indústria. Chamada de
Nova Lei do Gás, o texto do relator do projeto, deputado Laércio
Oliveira (PP/SE), já foi apresentado e não tem modificações ao
trabalho que foi aprovado pela Comissão de Minas e Energia da
Câmara ao final de 2019. Na visão da indústria, responsável por
50% do consumo de gás consumido no país, o texto atual do PL
representa um avanço significativo na abertura do mercado de
gás natural hoje dominado pela Petrobras. Com a aprovação do
Novo Marco, espera-se que haja maior concorrência, aumento
da oferta de gás e diminuição do preço do insumo para o consumidor final, tanto industrial como para o cidadão comum. “O
gás natural terá força para promover a retomada econômica do
país, no momento pós pandemia. No caso da indústria cerâmica,
com a aprovação do Novo Marco do Gás, estima-se dobrar as
exportações num período de dois, três anos. Com preço menor,
o gás vai dar maior competitividade à indústria nacional”, afirma
Quilici. O GN chega a representar 30% do custo total da fabri-

cação da cerâmica. “O consumidor usuário de gás de cozinha
também vai ser beneficiado. Existe uma expectativa da queda
de 30% no preço do gás ao longo dos próximos quatro anos. “É
lógico que essas transformações não ocorrerão da noite para o
dia, mas com a aprovação do Novo Marco do Gás, essa redução
será viabilizada”, conclui Quilici. Hoje, o gás natural no Brasil está
entre os mais caros do mundo.

Quilici e o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque em solenidade no
Palácio do Planalto antes da pandemia. Região de Rio Claro é a que mais consome
gás natural de uso industrial no estado

Plano São Paulo amplia o horário de funcionamento de escritórios e outros
serviços  

A

região de Piracicaba (SP) foi mantida da fase 1 (vermelha)
para a fase 3 (amarela) do Plano São Paulo de quarentena
em prevenção à pandemia do novo coronavírus, anunciou o
governo estadual nesta sexta-feira (21). Shoppings, restaurantes, comércios de rua, escritórios, entre outras atividades
comerciais, poderão ampliar o seu horário de funcionamento
de seis para oito horas. Os empresários poderão optar pela
jornada de trabalho continua ou fracionada.

A empresa MINERCAPI chega este ano ao mercado cerâmico oferecendo matériaprima de ótima qualidade

C

om grande potencial minerador, a empresa apresenta argila mole, intermediária e dura em uma
mina de 49 m de profundidade já comprovados, conforme
as três sondagens rotativas realizadas em toda a área. A
quantia representa uma capacidade produtora de 90 mil
toneladas por mês, sendo que o material obtido nas sondagens já foi testado e aprovado por empresas cerâmicas
e já possui caracterização realizada pelo laboratório do
Centro Cerâmico do Brasil (CCB). A MINERCAPI também
conta com uma localização privilegiada: situada no qui-

lômetro (Km) 4 da Estrada José Horácio Pascon, Santa
Gertrudes, a mineração fixa as bases dos seus 18 alqueires no coração do polo cerâmico. Mais informações: (19)

CoopAspacer oferece taxa a partir de 1% a.m para empréstimos

A

CoopAspacer é uma cooperativa de crédito que
atende os funcionários das empresas do setor cerâmico. Desde 2015, ela oferece diversos produtos e serviços para as cerâmicas parceiras, como: crédito pessoal com taxas a partir de 1% a.m; capitalização mensal;
aplicação financeira; brindes; prêmios aos aniversariantes
e muito mais. Venha conhecer! Mais informações: (19)
3545-9609
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