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Editorial |

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
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐƋƵĞƉĂƐƐĂƌĂŵĂŽƉĞƌĂƌĐŽŵƵŵĐŽŵďƵƐơͲ
ǀĞůŵĂŝƐĞĮĐŝĞŶƚĞĞĞĐŽůſŐŝĐŽ͘
EŽŵĞƌĐĂĚŽǀĞŝĐƵůĂƌ͕ĞƐƟŵƵůĂĚŽƉĞůĂĂůƚĂŶŽƉƌĞĕŽĚĂ
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.
ŵƚĞŵƉŽƐĚĞƌĞƚƌĂĕĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞ
ƵŵĂĨŽƌŵĂĐŽƌĂũŽƐĂ͕ĂĐĞůĞƌŽƵŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŶĐĞŶƟǀŽă
/ŶĚƷƐƚƌŝĂĐŽŵƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞϭϬйŶĂƚĂƌŝĨĂĚŽ'EĞƐƚĞ
ĂŶŽ͕ĨŽƌƚĂůĞĐĞŶĚŽŽƐĞƚŽƌĞĂũƵĚĂŶĚŽŶĂƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽĚŽƐ
empregos dos paraibanos.
ŵϮϭĂŶŽƐ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂůĂŶĕĂĂϭϲǐĞĚŝĕĆŽĚŽW'^
EŽơĐŝĂƐĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂŶŽǀĂŝĚĞŶƟĚĂĚĞǀŝƐƵĂů͘
ĞĚŝĕĆŽƚƌĂǌŵĂƚĠƌŝĂƐƐŽďƌĞĂƐǀĂŶƚĂŐĞŶƐĚŽƵƐŽĚŽ'Es͕
sobre os novos empreendimentos que inovam com o gás
ŶĂƚƵƌĂůĞƐŽďƌĞĂƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐ
segmentos residencial e comercial. Boa Leitura!
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W'^ůĂŶĕŽƵ
neste mês de abril o
novo Código de
ƟĐĂĐŽŵŽƐ
princípios de
condutas que
devem ser obserͲ
vadas pelos empreͲ
gados da CompanͲ
ŚŝĂ͘KſĚŝŐŽĚĞƟĐĂ͕ĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ͕ĂƚƵĂĚĞĐŝƐŝǀĂͲ
mente na melhoria da excelência
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞŶĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞƵŵĂ
ĞƋƵŝƉĞĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂĞ
ƉƌŽĚƵƟǀĂ͘

Uma parceria entre o governo do
Estado e o UNIPÊ está possibilitando
mais uma oportunidade de capaciͲ
ƚĂĕĆŽĂŽƐĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐĚĂW'^͘
Após o curso de gestão de contraͲ
ƚŽƐ͕ĂŐŽƌĂĠĂǀĞǌĚŽĐƵƌƐŽĚĞ
ĂƉĞƌĨĞŝĕŽĂŵĞŶƚŽĞŵ'ĞƐƚĆŽWƷďůŝĐĂ
(200h) que está sendo aplicado na
ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞĞŶƐŝŶŽăĚŝƐƚąŶĐŝĂ
diferenciado com aulas online na
sala de reunião da companhia. Estão
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽĚĂĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĕĆŽŽƐ
alunos Ana Raquel, Breno Honorato,
Clóvis Gaião, Gilvandro Oliveira e
Isabela Assis.

| GNV

Cresce procura pelo GNV na Paraíba
ĂůƚĂŶŽƉƌĞĕŽĚĂŐĂƐŽůŝŶĂĞ
do álcool gerou um aumento
médio de 35% nas conversões
dos carros ao Gás Natural
sĞŝĐƵůĂƌ;'EsͿŶĂƐŽĮĐŝŶĂƐ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĚĂWĂƌĂşďĂŶĂ
ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĞŶƚƌĞĚĞǌĞŵďƌŽ
de 2015 e janeiro deste ano.
Muitos motoristas estão
optando pelo GNV como
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂŵĂŝƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂŶĂ
hora de abastecer seus veícuͲ
los.
Na Paraíba, o uso do GNV gera
uma economia de cerca de
ϱϬйĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŐĂƐŽůŝŶĂĞ
55% se comparada com o
etanol. Segundo levantamento
da PBGÁS, no Estado um
ƋƵŝůƀŵĞƚƌŽƉĞƌĐŽƌƌŝĚŽĐŽŵ
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
ŵĞƌĐĂĚŽĂƵƚŽŵŽƟǀŽĚĂ
PBGÁS, Evaldo Mello, o
ĂƵŵĞŶƚŽĚĂĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĞ
do gás natural se dá por
ĨĂƚŽƌĞƐĐŽŵĂĂůƚĂŶŽƉƌĞĕŽĚŽ
litro da gasolina e do álcool e
ƉĞůŽĐĞŶĄƌŝŽĚĞĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂĚĞ
mais reajustes desses dois
ĐŽŵďƵƐơǀĞŝƐ͘͞EĞƐƚĞĐŽŶƚĞǆƚŽ
podemos concluir que para
quem roda muito o GNV é
muito viável e garante uma
economia de R$ 50% em
ƌĞůĂĕĆŽĂŐĂƐŽůŝŶĂ͘͟
O proprietário da convertedora

EquipeGás, em Campina Grande,
Igor Chacon, disse que até novemͲ
bro do ano passado o mercado de
ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽƐĞŐƵŝĂĞƐƚĄǀĞů͕ŵĂƐĚĞ
janeiro em diante as conversões
ĐƌĞƐĐĞƌĂŵďĂƐƚĂŶƚĞ͘͞ĂůƚĂŶŽ
ƉƌĞĕŽĞĂĨĂůƚĂĚĂŐĂƐŽůŝŶĂŶŽƐ
postos gerou uma grande procura
ƉĞůŽ'EsŶŽĮŶĂůĚŽĂŶŽƉĂƐƐĂĚŽ͕
principalmente por ser um combusͲ
ơǀĞůŵĂŝƐĐŽŵƉĞƟƟǀŽŚĄƵŵďŽŵ
ƚĞŵƉŽ͕͟ůĞŵďƌŽƵ͘
O taxista Fábio Ferreira contou que
ƵƟůŝǌĂŽŐĄƐŶĂƚƵƌĂůŚĄǀĄƌŝŽƐĂŶŽƐ
devido a economia e que hoje
ĐŽŶƐĞŐƵĞĞĐŽŶŽŵŝǌĂƌŵĂŝƐĚĞZΨϭ

ŵŝůƉŽƌŵġƐ͘͞ZŽĚŽŵĂŝƐĚĞŵŝůŬŵ
ƉŽƌŵġƐĞƐĞŵŽŐĄƐĮĐĂƌŝĂĚŝİĐŝů
manter o custo com a gasolina a
ƋƵĂƐĞZΨϰ͕ϬϬ͘WĂƌĂƋƵĞŵƵƟůŝǌĂŽ
carro como ferramenta de trabalho a
ŵĞůŚŽƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĂĠŽ'Es͕͟
destacou.
Na Paraíba existem cinco converteͲ
doras credenciadas pela PBGÁS,
ƐĞŶĚŽƵŵĂĞŵ:ŽĆŽWĞƐƐŽĂĞƋƵĂƚƌŽ
em Campina Grande. O custo das
conversões variam entre R$ 4 mil e 5
mil e a PBGÁS também concede um
ĐŚĞƋƵĞĚĞZΨϲϬϬ͕ϬϬĐŽŵŽŝŶĐĞŶƟǀŽ
ŶĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞŬŝƚƐ'EsĚĞϱǐ
ŐĞƌĂĕĆŽŽƵŶĂĐŽŵƉƌĂĚĞ'ƌĂŶĚĞ
Siena da FIAT.
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Campina Grande|

Shopping inova com gás natural
Mais um shopping center na
Paraíba adere ao gás natural
atraído por fatores como
ĐŽŵŽĚŝĚĂĚĞ͕ƐĞŐƵƌĂŶĕĂĞ
economia. Em Campina
'ƌĂŶĚĞ͕ŽƐŚŽƉƉŝŶŐ>ƵşǌĂ
DŽƩĂ͕ŶŽďĂŝƌƌŽĚŽĂƚŽůĠ͕ĠŽ
primeiro a operar com o gás
ŶĂƚƵƌĂůĂƉſƐĂůŝŐĂĕĆŽĚŽƐ
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐĞŵƐƵĂƉƌĂĕĂĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͘
ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĂƌĞĚĞŝŶƚĞƌŶĂĚŽ
gás natural foi concluída em
ũĂŶĞŝƌŽĐŽŵĂůŝŐĂĕĆŽĚŽƐ
restaurantes Bonsai Super
ŚŝŶĂ͕YƵĂůŝͲ^ĂďŽƌ͕>ĂŶĐŚŽͲ
ŶĞƚĞƐĕĂşDĂŶŝĂĞ^ĞƵĂĨĠ͘
:ĄŶŽƐƉƌŝŵĞŝƌŽƐĚŝĂƐĚĞ
ŽƉĞƌĂĕĆŽŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂŶƚĞƐ
ĮĐĂƌĂŵƐĂƟƐĨĞŝƚŽƐĐŽŵŽƐ
ďĞŶĞİĐŝŽƐĞĨĂĐŝůŝĚĂĚĞƐĚŽ
novo produto.
Partage
Ainda em Campina Grande, o
shopping Partage assinou
contrato de adesão para
ůŝŐĂĕĆŽĚŽŐĄƐŶĂƚƵƌĂů͕ĐŽŵ
ƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞŝŶşĐŝŽĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽ
após a conclusão da reforma
no empreendimento comerͲ
cial. No município seis restauͲ
rantes já operam com o gás
ŶĂƚƵƌĂů͘͞dĞŵŽƐƵŵĂĞǆƉĞĐƚĂƟͲ
ǀĂŵƵŝƚŽƉŽƐŝƟǀĂƉĂƌĂĂůŝŐĂĕĆŽ
do shopping Partage, que além
ĚĞƵƟůŝǌĂƌŽŐĄƐŶĂƚƵƌĂůƉĂƌĂ
fornos e fogões, também terá
uma academia que pode
ƵƟůŝǌĂƌŽĞŶĞƌŐĠƟĐŽƉĂƌĂ
aquecimento de água de
ĐŚƵǀĞŝƌŽƐĞƉŝƐĐŝŶĂƐ͕͟ĞǆƉůŝĐŽƵ
o Gerente Regional da PBGÁS,
Francisco Guedes.

4 | W'^ŶŽơĐŝĂƐͮDĂŝŽͲ:ƵŶŚŽϮϬϭϲ

Proprietário do Bonsai, Josevaldo Barros.

ƌĞĨŽƌĕĂƐƵĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞŐƌĂŶĚĞƐ
clientes comerciais fornecendo
gás natural para os shoppings
Manaíra
e Mangabeira,
De acordo
com o diretorem
de
:ŽĆŽWĞƐƐŽĂ͕Ğ>ƵŝǌĂDŽƚĂĞŵ
Técnico Comercial da PBGÁS,
ĂŵƉŝŶĂ'ƌĂŶĚĞ͘͞ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕
ĂƌůŽƐsĂƐĐŽŶĐĞůŽƐ͕ĂĐŽŵƉĂͲ
169
comércios no Estado
ŶŚŝĂƌĞĨŽƌĕĂƐƵĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞ
ƵƟůŝǌĂŵŐĄƐŶĂƚƵƌĂůĞĂŶŽƐƐĂ
grandes clientes comerciais
ŵĞƚĂĠĐŽŶƟŶƵĂƌĐƌĞƐĐĞŶĚŽ
fornecendo gás natural para os
por
fatores que contribuem
ƐŚŽƉƉŝŶŐƐDĂŶĂşƌĂĞDĂŶŐĂͲ
ƉĂƌĂĂĞĮĐŝġŶĐŝĂĞĂƉƌĂƟĐŝͲ
ďĞŝƌĂ͕Ğŵ:ŽĆŽWĞƐƐŽĂ͕Ğ>ƵŝǌĂ
dade
naturalGrande.
como
Mota do
emgás
Campina
ƉƌĞĕŽĐŽŵƉĞƟƟǀŽ͕ŵĂŝƐ
͞ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ϭϲϵĐŽŵĠƌĐŝŽƐ
ƐĞŐƵƌĂŶĕĂƉŽƌĚŝƐƉĞŶƐĂƌŽ
ŶŽƐƚĂĚŽƵƟůŝǌĂŵŐĄƐŶĂƚƵƌĂů
reabastecimento
e melhor
ĞĂŶŽƐƐĂŵĞƚĂĠĐŽŶƟŶƵĂƌ
ƵƟůŝǌĂĕĆŽĚŽĞƐƉĂĕŽƉĞůĂ
crescendo por fatores que
desnecessidade
de estocagem,
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŵƉĂƌĂĂĞĮĐŝġŶĐŝĂĞ
ŽƋƵĞŝŶŇƵŝďĂƐƚĂŶƚĞŶĂ
ĂƉƌĂƟĐŝĚĂĚĞĐŽŵŽƉƌĞĕŽ
ůŽŐşƐƟĐĂĞŶŽĐƵƐƚŽŵĞŶƐĂůĚŽ
ĐŽŵƉĞƟƟǀŽ͕ŵĂŝƐƐĞŐƵƌĂŶĕĂ
ĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘͟
por dispensar o reabasteciͲ
ŵĞŶƚŽĞŵĞůŚŽƌƵƟůŝǌĂĕĆŽĚŽ
WĂƌĂ:ŽƐĞǀĂůĚŽĂƌƌŽƐĚĂ^ŝůǀĂ͕
ĞƐƉĂĕŽƉĞůĂĚĞƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ
proprietário
do restaurante
ĞƐƚŽĐĂŐĞŵ͕ŽƋƵĞŝŶŇƵŝ
Bonsai,
o
gás
natural tem se
ďĂƐƚĂŶƚĞŶĂůŽŐşƐƟĐĂĞŶŽĐƵƐƚŽ
mostrado
uma excelente
ŵĞŶƐĂůĚŽĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘͟

WĂƌĂ:ŽƐĞǀĂůĚŽĂƌƌŽƐĚĂ^ŝůǀĂ͕
proprietário do restaurante
Bonsai, o gás natural tem se
mostrado uma excelente
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƉĞůĂĞĐŽŶŽŵŝĂĚĞ
quase 50% ao mês, além do
ŐĂŶŚŽĚĞĞƐƉĂĕŽ͕ũĄƋƵĞ
ƌĞƟƌŽƵŽƐŽŝƚŽďŽƟũƁĞƐƋƵĞ
ƵƟůŝǌĂǀĂĚĞŶƚƌŽĚŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝͲ
ŵĞŶƚŽ͕ĂŐŽƌĂĚĞƐƟŶĂĚŽƉĂƌĂ
guardar os produtos de
ůŝŵƉĞǌĂ͘
O empresário de Campina
Grande acrescentou que
͞ƋƵĂŶƚŽăƐĞŐƵƌĂŶĕĂƚĂŵďĠŵ
ĮĐĂŵŽƐŵĂŝƐƚƌĂŶƋƵŝůŽƐ͕ƉŽŝƐ
não precisamos mais trocar o
ďŽƟũĆŽŽƵĞƐƉĞƌĂƌŽĂďĂƐƚĞĐŝͲ
mento por caminhão constanͲ
ƚĞŵĞŶƚĞ͕͟ĮŶĂůŝǌŽƵ͘

| Indústria

Preço do gás industrial cai pela
segunda vez em 2016
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƉĂƉĞůƋƵĞĂĐŽŵƉĂͲ
nhia exerce neste momento de
ĚŝĮĐƵůĚĂĚĞĞĐŽŶƀŵŝĐĂ͕ĞƐƚĂŶͲ
do consciente da sua missão
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞŵƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌ
ŵĞůŚŽƌĞƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞĚĞƐĞŶͲ
ǀŽůǀŝŵĞŶƚŽƉĂƌĂŽƐƚĂĚŽ͗͞
ƌĞůĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂW'^ĞĂ
indústria paraibana é de mão
ĚƵƉůĂ͗ƐĞĂƉƌŽĚƵĕĆŽĞŵƉƌĞͲ
ƐĂƌŝĂůĞƐƟǀĞƌĂƋƵĞĐŝĚĂ͕ŝŐƵĂůͲ
ŵĞŶƚĞƚĞƌĞŵŽƐƵŵĚĞƐĞŵƉĞͲ
nho comercial melhor. PortanͲ
to, é natural que estejamos
trabalhando conjuntamente
para retomarmos o crescimenͲ
to, gerando energia através da
ƵƟůŝǌĂĕĆŽĚŽŐĄƐŶĂƚƵƌĂů͘͟
Presidente da FIEP, Buega Gadelha.

WĞůĂƐĞŐƵŶĚĂǀĞǌŶŽĂŶŽĂ
tarifa do gás natural para o
ƐĞŐŵĞŶƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĨŽŝƌĞĚƵǌŝͲ
da. A queda na tarifa média
será de 5% a parir do dia 1° de
maio, mesmo índice adotado
ŶŽƷůƟŵŽŵġƐĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽ͕
ĐŽŵŽďũĞƟǀŽĚĞŐĂƌĂŶƟƌ
ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĞƉĂƌĂĂƐ
indústrias locais que operam
com o gás natural em um
ŵŽŵĞŶƚŽĚĞƌĞƚƌĂĕĆŽ
ĞĐŽŶƀŵŝĐĂ͘
ŶŽǀĂƚĂƌŝĨĂŝƌĄďĞŶĞĮĐŝĂƌϯϳ
indústrias paraibanas que
exercem um papel fundamenͲ
ƚĂůŶĂŐĞƌĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĞŐŽ͕
receitas para o Estado. A
ƌĞĚƵĕĆŽǀĂƌŝĂĚĞϰ͕ϯϬйĂ
5,50%, de acordo com a faixa
de consumo do cliente.

KƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂ&ĞĚĞƌĂĕĆŽĚĂƐ
Indústrias do Estado da Paraíba
;&/WͿ͕ƵĞŐĂ'ĂĚĞůŚĂ͕ĐůĂƐƐŝĮͲ
cou como fundamental a
ƌĞĚƵĕĆŽĚŽƉƌĞĕŽĚŽŐĄƐŶĂƚƵƌĂů
num cenário de turbulência do
setor, período em que os
empresários buscam a
ŽƟŵŝǌĂĕĆŽŶŽƐĐƵƐƚŽƐĞĚĂ
ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚĞ͘͞EĞƐƚĞ
ŵŽŵĞŶƚŽĚĞƌĞĚƵĕĆŽĚŽƉƌĞĕŽ
do barril de petróleo no mercaͲ
do internacional e a conseͲ
ƋƵĞŶƚĞƋƵĞĚĂĚŽƉƌĞĕŽĚŽŐĄƐ
natural, os empresários devem
ƵƟůŝǌĂƌŽƉƌŽĚƵƚŽĐŽŵŽĂůƚĞƌŶĂͲ
ƟǀĂƉĂƌĂĂƚĞŶĚĞƌĂƐŶĞĐĞƐͲ
sidades do mercado interno e
ĞǆƚĞƌŶŽ͕͟ĂǀĂůŝŽƵŽĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽ͘
O diretor presidente da PBGÁS,
George Morais, destacou o

De acordo com o diretor
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞ&ŝŶĂŶĕĂƐĚĂ
PBGÁS, David Mouta, a
ƌĞĚƵĕĆŽŶŽĐƵƐƚŽĚŽŐĄƐ͕ŶĞƐƚĞ
momento, decorre do recuo do
valor da commodity no mercaͲ
do internacional, o que
ŽĐĂƐŝŽŶŽƵĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽƉƌĞĕŽ
do gás pela supridora PetroͲ
ďƌĂƐ͕ĂůĠŵĚĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽƐ
custos operacionais da PBGÁS
ĞŵƌĂǌĆŽĚĂŵĞůŚŽƌŝĂĚŽƐƐĞƵƐ
processos.
͞ĞƐƐĞŶĐŝĂůƋƵĞĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
no nosso Estado tenham
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐĞŶĞƌŐĠƟĐĂƐƉĂƌĂ
ŐĂƌĂŶƟƌĞŵƋƵĞƐĞƵƐƉƌŽĚƵƚŽƐ
ƐĞũĂŵĂƚƌĂƟǀŽƐƉĂƌĂŽŵĞƌĐĂͲ
ĚŽ͘dĞŵŽƐĂĐĞƌƚĞǌĂƋƵĞŽŐĄƐ
natural é um insumo muito
importante para o desenvolviͲ
ŵĞŶƚŽĞƉƌŽĐĞƐƐŽƉƌŽĚƵƟǀŽĚĞ
grande parte das indústrias
ƉĂƌĂŝďĂŶĂƐ͕͟ĐŽŶĐůƵŝƵ͘
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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
ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐĞŵ:ŽĆŽWĞƐƐŽĂĞ
Campina Grande. Com 21
anos de existência, a PBGÁS
ǀĞŵĂǀĂŶĕĂŶĚŽŶŽĨŽƌŶĞĐŝͲ
mento do gás natural nesses
mercados e contribuindo para
ŽĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽ
e social no Estado.
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Com 10.229 unidades residenͲ
ciais e comerciais ligadas ao
ŐĄƐŶĂƚƵƌĂůĞŵ:ŽĆŽWĞƐƐŽĂĞ
Campina Grande. Foram 1.282
ůŝŐĂĕƁĞƐĚĞũĂŶĞŝƌŽĂĚĞǌĞŵͲ
bro de 2014 e 2.208 no
mesmo período de 2015. Os
resultados revelam um
ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞϳϮ͕ϮϯйĞŵ
ƌĞůĂĕĆŽĂŽĂŶŽƉĂƐƐĂĚŽĞƵŵ
ƌĞĐŽƌĚĞĚĞůŝŐĂĕƁĞƐĚĞƐĚĞĂ
ůŝŐĂĕĆŽĚŽϭǑƉƌĠĚŝŽ͕ĞŵϮϬϬϴ͘

O presidente da PBGÁS,
George Morais, disse que a
Companhia vem conquistando
ĐĂĚĂǀĞǌŵĂŝƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ
ƉĞůĂƉƌĂƟĐŝĚĂĚĞ͕ĞĐŽŶŽŵŝĂĞ
ƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚŽ'EĞĂƐƵƉĞƌͲ
ĂĕĆŽĚŽƐϭϬŵŝůĐůŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀĞ
ĐŽŵŽĐŽŵďƵƐơǀĞůƉĂƌĂĂƐ
novas conquistas. Ele acresͲ
centou que são inúmeras as
ǀĂŶƚĂŐĞŶƐĞƵƟůŝĚĂĚĞƐĚŽŐĄƐ
natural nos mercados resideŶͲ
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cial e comercial e que sua
ƵƟůŝĚĂĚĞǀĂŝĂůĠŵĚĂĞŶĞƌŐŝĂ
para o funcionamento de forno
e fogão, mas também para
churrasqueiras e aquecimento
de água nos chuveiros, banheiͲ
ƌĂƐ͕ƉŝƐĐŝŶĂƐĞĐůŝŵĂƟǌĂĕĆŽ͘
De acordo com o gerente de
Mercado Residencial e ComerͲ
cial, Renato Vilarim, o cresciͲ
ŵĞŶƚŽŶŽƌŝƚŵŽĚĂƐůŝŐĂĕƁĞƐƐĞ
ũƵƐƟĮĐĂƉĞůĂĂŵƉůŝĂĕĆŽĚĂƌĞĚĞ
ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽŐĄƐŶĂƚƵƌĂůĞ
ĚĂƐŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐŶĂƐĚƵĂƐƉƌŝŶĐŝͲ
pais cidades do Estado, além da
expansão do mercado
imobiliário que cresceu muito
ŶŽƐƷůƟŵŽƐĂŶŽƐ͘͞ŽĐŽŶŚĞĐĞͲ
rem as vantagens do gás natural
ĐŽŵŽĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĐŽŶơŶƵŽ͕
dispensa de estocagem, seguͲ
ƌĂŶĕĂ͕ĞĮĐŝġŶĐŝĂĞĐŽŵŽĚŝĚĂĚĞ͕
síndicos e moradores têm
ŽƉƚĂĚŽƉĞůŽƉƌŽĚƵƚŽ͕͟ĞǆƉůŝĐŽƵ͘
O presidente do Sindicato das
,ĂďŝƚĂĕƁĞƐ;^ĞĐŽǀŝͲWͿĞ
administrador de condomínio,
/ŶĂůĚŽĂŶƚĂƐ͕ĂĮƌŵŽƵƋƵĞ
síndicos, administradores de
condomínios e moradores só
têm a ganhar com o gás natural
pela sua comodidade como por

305
km

ĚŝƐƉĞŶƐĂƌĞƐƚŽƋƵĞĚĞďŽƟũƁĞƐ
ĞŽĨĞƌĞĐĞƌŵĂŝƐĞƐƉĂĕŽ͕ĂůĠŵ
ĚŽĐƵƐƚŽďĞŶĞİĐŝŽ͘͞ĞƐĚĞ
ƋƵĞŽƉƌŝŵĞŝƌŽĞĚŝİĐŝŽĨŽŝ
ligado em 2008, nenhum
ĚĞůĞƐĚĞŝǆŽƵĚĞƵƟůŝǌĄͲůŽŽƵ
ǀŽůƚŽƵĂƵƟůŝǌĂƌŽƵƚƌŽĐŽŵďƵƐͲ
ơǀĞů͘ƐƐĂĠĂƉƌŽǀĂĚĂĞĮĐŝġŶͲ
ĐŝĂĚŽƉƌŽĚƵƚŽĞĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ
ĚĂW'^͕͟ĚĞƐƚĂĐŽƵ/ŶĂůĚŽ͘
AmpliaçãoͲƌĞĚĞĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽŐĄƐŶĂƚƵƌĂůŶŽ
Estado possui uma extensão
de 305 km´s e está presente
ĞŵϭϰŵƵŶŝĐşƉŝŽƐ͘ŵ:ŽĆŽ
Pessoa contempla os bairros
de Tambaú, Manaíra, Cabo
ƌĂŶĐŽ͕ůƟƉůĂŶŽ͕DŝƌĂŵĂƌ͕
parte da Torre, parte do
:ĂƌĚŝŵKĐĞĂŶŝĂ͕ĞŝƐƚƌŝƚŽ
Industrial. A rede está sendo
ampliada nos bairros de
:ĂƌĚŝŵKĐĞĂŶŝĂĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽ
ĂƐĂǀĞŶŝĚĂƐ&ĞƌŶĂŶĚŽ>Ƶŝǌ
Henrique e Argemiro de
Figueiredo e também Miramar
e Manaíra onde estão sendo
ŝŶĂƵŐƵƌĂĚŽƐŶŽǀŽƐĞĚŝİĐŝŽƐ͘
ŵĂŵƉŝŶĂ͕ĂƌĞĚĞĐŽŶƚĞŵͲ
pla o bairro do Catolé e, em
breve, chegará ao Mirante.
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