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Após o forte impacto da Covid-19 na economia, a pesquisa 
“Rumos – Otimismo na Indústria Paulista” mostra que os 

industriais paulistas veem de forma positiva o fim de 2020 e 
ainda melhor 2021. O maior nível de otimismo está no fatura-
mento das empresas (passa de 57,8% em 2020 para 65,7% em 
2021) e na economia nacional (salta de 37,5% em 2020 para 
51,9% em 2021). Os resultados refletem a confiança das indús-

Indústria paulista está otimista com faturamento e economia

Futura diretora da ANP, Symone Araújo, defendeu a necessi-
dade de integração de áreas do governo para que o desafio 

ambiental para a exploração de petróleo e gás natural em novas 
fronteiras seja vencido. A indicação da diretora do Departamen-
to de Gás do Ministério de Minas e Energia (MME) para a direto-
ria da agência foi ratificada nesta terça (20/10) pelo Plenário do 

Futura diretora da ANP, Symone Araújo, defende integração de áreas do governo 

Senado. “É de grande valia para o Brasil que a gente avance em 
novas fronteiras. Não conhecemos o potencial de nossas bacias. 
Utilizamos um potencial na casa de menos de 5%. É dever/poder 
da agência assegurar a transformação dessa riqueza em benefício 
para o Brasil”, disse na Comissão de Serviços de Infraestrutura 
durante a sabatina realizada na última segunda-feira (19/10).

Nesta semana, foi realizada a 4º edição do Fórum Brasi-
leiro do Gás Natural, que teve como tema: “O Desafio da 

Abertura do Mercado do Gás Natural no Brasil”. O evento foi 
promovido pela Associação Paulista das Cerâmicas de Reves-
timento (ASPACER). Foram três dias consecutivos de trans-
missões ao vivo pela internet, por meio de um webinário, com 
a participação de 16 painelistas que foram vistos ao longo 
da jornada pelos 427 participantes inscritos de todo o Brasil. 
O evento, feito de forma digital, este ano por conta da pan-
demia, reuniu representantes da cadeia produtiva do gás com 
presenças no Brasil e no exterior, como produtores, transporta-
dores, distribuidores, empresas ligadas ao setor da comerciali-
zação do gás natural e energia elétrica, agências reguladoras, 
representantes de governos estadual e do governo federal, e 
ainda representantes de instituições de ensino e pesquisa. A 
edição 2020, contou com o patrocínio da Thymos Energia, Del-
ta, Innio e NTS além de diversos apoiadores.

Fórum do Gás reúne 427 participantes em momento decisivo para o setor

Mato Grosso do Sul tem exclusividade para cobrar ICMS na importação de gás 
natural boliviano

O Mato Grosso do Sul tem legitimidade ativa para cobrar 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) sobre gás natural importado da Bolívia pela Petrobras. A 
decisão foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal nesta quinta-
-feira (22/10), com placar apertado de cinco votos favoráveis e 
quatro contrários. No caso, o estabelecimento fica em Corumbá 
(MS). Nas ações, o governo de Mato Grosso do Sul pediu a 

trias de São Paulo na recuperação da economia. De acordo com a 
pesquisa, os entrevistados veem significativa melhora no emprego 
no próximo ano. Até o fim de 2020, 40,4% se disseram otimistas 
nesse item e, para 2021, o percentual subiu para 50%. Em relação 
à economia paulista, o sentimento é o mesmo: a visão otimista 
passa de 29,5% para 45,2%. 

Fonte: FIESP

Evento se consolida como um dos mais importantes do Brasil

declaração do direito exclusivo do estado de tributar o gás. Ar-
gumentou que é em seu território que se completa a importação 
do produto pela Petrobras, desde o início do funcionamento do 
gasoduto da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. 
(TBG). Esse gás é distribuído, por meio de dutos, a diversos es-
tados da federação — entre eles São Paulo, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul.

CoopASPACER divulga mais um vídeo marketing

Confira no vídeo marketing desta semana, alguns dos be-
nefícios da cooperativa de crédito da ASPACER. Além de 

juros baixos, para sua comodidade, sua aplicação pode ser pro-
gramada mensalmente para desconto em folha de pagamento. 
Confira o vídeo. Clique na figura ao lado.

http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2020/10/Wilson-Clube-de-Campo.mp4

