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Os preços do petróleo fecharam ontem em queda, com 
a atenção dos investidores se voltando para o aumento 

global de casos de covid-19 e seu possível impacto na demanda 
por energia. Ao mesmo tempo, investidores também monitoram 
a continuidade das apurações das eleições presidenciais dos Es-

Petróleo recua com preocupações relacionadas ao avanço da pandemia
tados Unidos. Os contratos futuros do West Texas Intermediate 
(WTI) para dezembro encerraram o dia em queda de 0,91%, a 
US$ 38,79 o barril, na Bolsa de Mercadorias de Nova York (Ny-
mex), enquanto os futuros do Brent para janeiro recuaram 0,72%, 
a US$ 40,93 o barril, na ICE, em Londres.

A produção da indústria no Brasil cresceu pelo quinto mês 
consecutivo em setembro, novamente acima das expectati-

vas do mercado, e eliminou as perdas acumuladas na pandemia, 
consolidando a percepção de uma retomada em “V” no setor, 
com uma forte queda e seguida de rápida recuperação. O re-
sultado colocou ainda viés mais positivo nas projeções para a 
expansão do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, 

Indústria cresce pelo 5º mês e zera perda da pandemia

Uma das maiores feiras espanholas do setor cerâmico é adiada para maio

A evolução da crise sanitária internacional nas últi-
mas semanas levou os organizadores da Cevisa-

ma, que será sediada em Valência na Espanha, a adiar a 
edição de 2021 da feira para a data de 24 a 28 de maio.  
Para uma das maiores feiras espanhola dedicada ao setor ce-
râmico, mobiliário de casa e pedras naturais, não foi uma de-
cisão simples, mas sim com a qual concordaram quase todos 
os expositores e associações comerciais que os representam. 
O novo calendário permitirá, que o evento seja realizado num 
contexto de maior estabilidade, o que favorece o fluxo de 
visitantes internacionais e garante,  segundo organizadores, 
o sucesso da feira aos expositores.

Você sabe qual a importância da capitalização dentro de uma cooperativa de 
Crédito ?

CoopASPACER traz nesta edição de sua série de vídeos, 
exemplos de como é importante fazer parte da coope-

rativa para aumentar assim seu limite de crédito.  Confira no 
vídeo ao lado.

que deve ter alta na casa de 7% ou mais, estimam economistas. 
Apesar do vigor da reação da indústria, a maioria dos analistas 
vê com cautela o comportamento da produção nos próximos me-
ses. A expectativa é que o ritmo do setor tenha moderação no 
quarto trimestre, embora ainda positivo. As incertezas estão es-
pecialmente elevadas em relação a 2021, diante da retirada dos 
estímulos do governo e das dúvidas sobre a política fiscal. 

http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2020/11/CapitalizacaoJoao.mp4

