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O secretário-executivo adjunto do MME, Bruno Eustáquio, 
participou nesta quinta-feira (19/11), do seminário 

‘Construindo a colaboração sistêmica Brasil-Espanha: investi-
mentos e oportunidades de negócios no cenário pós-pandêmi-
co’. No evento, representantes dos governos e do setor privado 
do Brasil e da Espanha dialogaram sobre as relações bilaterais 
e as oportunidades de investimento e negócios que surgem 

MME participa de seminário de colaboração sistêmica Brasil-Espanha

no cenário de recuperação econômica pós-pandemia no Brasil. 
Em apresentação, Bruno Eustáquio falou sobre a participação 
da Espanha no Brasil, cenários de recuperação da economia e 
oportunidades para o futuro. “O Ministério de Minas e Energia 
trabalha noite e dia para garantir os serviços essenciais, a dispo-
nibilidade de combustíveis e preservar as atividades de minera-
ção”, apontou.

Acompanhar a evolução da qualidade ambiental do estado, 
fornecer subsídios para a tomada de decisão e elaboração 

de políticas públicas, além de dar transparência às informações 
disponibilizadas pelos órgãos da administração pública. Estes 
são os objetivos do Relatório de Qualidade Ambiental do Es-
tado de São Paulo (RQA) aprovado na 394ª Reunião Ordiná-
ria do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de São 

Relatório de qualidade ambiental é apresentado no Consema

Produção e empregos estão em alta na indústria, diz CNI

A produção industrial brasileira registrou, em outubro, o 
quinto mês consecutivo de alta, com 58,3 pontos se-

gundo a Sondagem Industrial referente ao mês de outubro, 
divulgada ontem (19) pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). No mês anterior o índice estava um pouco acima (59,1 

Sócio Colaborador pode integrar a CoopASPACER

Saiba como os sócios 
colaborares da As-

pacer pode fazem parte 
da Cooperativa de Crédito 
(CoopASPACER). O Vídeo 
desta semana explica como 
você pode oferecer mais 
esse benefício aos seus 
funcionários. Veja no card 
ao lado.

Paulo (Consema), realizada nesta semana, por videoconferência. 
Também foi destacado o Gerenciamento de Áreas Contaminadas, 
o Plano de Controle de Emissões Atmosféricas, com o Plano de 
Redução de Emissão de Fontes Estacionárias (PREFE) e o Plano 
de Controle de Poluição Veicular (PCPV).A edição 2020, ano base 
2019, do RQA traz 118 indicadores que refletem a qualidade am-
biental no Estado de São Paulo. 

pontos). O índice que mede a evolução do número de empre-
gados ficou em 54,9 pontos. É o terceiro mês seguido de alta. 
De acordo com a CNI, valores acima de 50 indicam aumento da 
produção e do emprego frente ao mês anterior. Quando abaixo, 
indica queda.

http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Ei-Socio-Colaborador.mp4

