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Mercado residencial em alta
pbgás supera 10 mil clientes

GNV

Aumento no preço da gasolina
desperta procura pelo GNV

INCENTIVO

Preço do gás industrial é 
reduzido pela 2ª vez em 2016

CAMPINA GRANDE

Luíza Motta, 1º shopping 
ligado ao gás natural em CG
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editorial

A PBGÁS iniciou o ano de 2016 superando a marca de 10 
mil clientes residenciais e comerciais fruto da expansão 
de sua rede de gasoduto e das vantagens oferecidas pelo 
gás natural.  Na lista de novos clientes estão shoppings e 

gasolina e do álcool, a Paraíba registrou um aumento 
médio de 35% nas conversões de veículos movidos a gás 
natural, cuja frota é de mais de 22 mil automóveis. 

empregos dos paraibanos. 

sobre os novos empreendimentos que inovam com o gás 

segmentos residencial e comercial.  Boa Leitura!     

Ilha do Saber 

Uma parceria entre o governo do 
Estado e o UNIPÊ está possibilitando 
mais uma oportunidade de capaci

Após o curso de gestão de contra

(200h) que está sendo aplicado na 

diferenciado com aulas online na 
sala de reunião da companhia. Estão 

alunos Ana Raquel, Breno Honorato, 
Clóvis Gaião, Gilvandro Oliveira e 
Isabela Assis.

neste mês de abril o 
novo Código de 

princípios de 
condutas que 
devem ser obser
vadas pelos empre
gados da Compan

Conduta Empresarial

mente na melhoria da excelência 

2 | 

FIQUE
POR
DENTRO



| GNV 

Cresce procura pelo GNV na Paraíba

do álcool gerou um aumento 
médio de 35% nas conversões 
dos carros ao Gás Natural 

de 2015 e janeiro deste ano.  
Muitos motoristas estão 
optando pelo GNV como 

hora de abastecer seus veícu
los. 

Na Paraíba, o uso do GNV gera 
uma economia de cerca de 

55% se comparada com o 
etanol. Segundo levantamento 
da PBGÁS, no Estado um 

GNV custa em média R$ 0,18, 
contra R$ 0,36 da gasolina, e 
R$ 0, 40 do etanol.  Um 
motorista que rodar, por 
exemplo,100 km, vai gastar R$ 
18,00 com GNV, R$ 36 com a 
gasolina e R$ 40 com etanol.  

De acordo com o gerente de 

PBGÁS, Evaldo Mello, o 

do gás natural se dá por 

litro da gasolina e do álcool e 

mais reajustes desses dois 

podemos concluir que para 
quem roda muito o GNV é 
muito viável e garante uma 
economia de R$ 50% em 

O proprietário da convertedora 

EquipeGás, em Campina Grande, 

Igor Chacon,  disse que até novem

bro do ano passado o mercado de 

janeiro em diante as conversões 

postos gerou uma grande procura 

principalmente por ser um combus

O taxista Fábio Ferreira contou que 

devido a economia e que hoje 

manter o custo com a gasolina a 

carro como ferramenta de trabalho a 

destacou. 
 
Na Paraíba existem cinco converte
doras credenciadas pela PBGÁS, 

em Campina Grande. O custo das 
conversões variam entre R$ 4 mil e 5 
mil e a PBGÁS também concede um 

Siena da FIAT.



clientes comerciais fornecendo 
gás natural para os shoppings 
Manaíra e Mangabeira, em 

169 comércios no Estado 

por fatores que contribuem 

dade do gás natural como 

reabastecimento e melhor 

desnecessidade de estocagem, 

proprietário do restaurante 
Bonsai, o gás natural tem se 
mostrado uma excelente 

Campina Grande| 
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Shopping inova com gás natural

Mais um shopping center na 
Paraíba adere ao gás natural 
atraído por fatores como 

economia. Em Campina 

primeiro a operar com o gás 

gás natural foi concluída em 

restaurantes Bonsai Super 

novo produto.

Partage

Ainda em Campina Grande, o 
shopping Partage assinou 
contrato de adesão para 

após a conclusão da reforma 
no empreendimento comer
cial. No município seis restau
rantes já operam com o gás 

do shopping Partage, que além 

fornos e fogões, também terá 
uma academia que pode 

aquecimento de água de 

o Gerente Regional da PBGÁS, 
Francisco Guedes. 

De acordo com o diretor de 
Técnico Comercial da PBGÁS, 

grandes clientes comerciais 
fornecendo gás natural para os 

Mota em Campina Grande. 

crescendo por fatores que 

por dispensar o reabasteci

proprietário do restaurante 

Bonsai, o gás natural tem se 

mostrado uma excelente 

quase 50% ao mês, além do 

guardar os produtos de 

O empresário de Campina 

Grande acrescentou que 

não precisamos mais trocar o 

mento por caminhão constan

Proprietário do Bonsai, Josevaldo Barros.



| Indústria

Preço do gás industrial cai pela
segunda vez em 2016

tarifa do gás natural para o 

da. A queda na tarifa média 
será de 5% a parir do dia 1° de 
maio, mesmo índice adotado 

indústrias locais que operam 
com o gás natural em um 

indústrias paraibanas que 
exercem um papel fundamen

receitas para o Estado. A 

5,50%, de acordo com a faixa 
de consumo do cliente. 

Indústrias do Estado da Paraíba 

cou como fundamental a 

num cenário de turbulência do 
setor, período em que os 
empresários buscam a 

do barril de petróleo no merca
do internacional e a conse

natural, os empresários devem 

sidades do mercado interno e 

O diretor presidente da PBGÁS, 
George Morais, destacou o 

nhia exerce neste momento de 

do consciente da sua missão 

indústria paraibana é de mão 

nho comercial melhor. Portan
to, é natural que estejamos 
trabalhando conjuntamente 
para retomarmos o crescimen
to, gerando energia através da 

De acordo com o diretor 

PBGÁS, David Mouta, a 

momento, decorre do recuo do 
valor da commodity no merca
do internacional, o que 

do gás pela supridora Petro

custos operacionais da PBGÁS 

processos.

no nosso Estado tenham 

natural é um insumo muito 
importante para o desenvolvi

grande parte das indústrias 

 

Presidente da FIEP, Buega Gadelha.
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PBGÁS supera a marca
dos 10 mil clientes

A Companhia Paraibana de 

Gás superou, no mês de 

janeiro de 2016, a marca de 

10 mil clientes residenciais e 

Campina Grande. Com 21 

anos de existência, a PBGÁS 

mento do gás natural nesses 

mercados e contribuindo para 

e social no Estado.

Com 10.229 unidades residen

ciais e comerciais ligadas ao 

Campina Grande. Foram 1.282 

bro de 2014 e 2.208 no 

mesmo período de 2015. Os 

resultados revelam um 

O presidente da PBGÁS, 

George Morais, disse que a 

Companhia vem conquistando 

novas conquistas. Ele acres

centou que são inúmeras as 

natural nos mercados reside



| Expansão

cial e comercial e que sua 

para o funcionamento de forno 
e fogão, mas também para 
churrasqueiras e aquecimento 
de água nos chuveiros, banhei

De acordo com o gerente de 
Mercado Residencial e Comer
cial, Renato Vilarim, o cresci

pais cidades do Estado, além da 
expansão do mercado 
imobiliário que cresceu muito 

rem as vantagens do gás natural 

dispensa de estocagem, segu

síndicos e moradores têm 

O presidente do Sindicato das 

administrador de condomínio, 

síndicos, administradores de 
condomínios e moradores só 
têm a ganhar com o gás natural 
pela sua comodidade como por 

ligado em 2008, nenhum 

Ampliação

Estado possui uma extensão 
de 305 km´s e está presente 

Pessoa contempla os bairros 
de Tambaú, Manaíra, Cabo 

parte da Torre, parte do 

Industrial. A rede está sendo 
ampliada nos bairros de 

Henrique e Argemiro de 
Figueiredo e também Miramar 
e Manaíra onde estão sendo 

pla o bairro do Catolé e, em 
breve, chegará ao Mirante.

305
km

DE REDE DE
DISTRIBUIÇÃO
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