
Sexta-feira, 16 de Julho de 2021   nº480

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

Confiança do comerciante sobe 
novamente e volta à zona de satisfação

A confiança do comerciante brasileiro subiu pela segunda 
vez consecutiva em julho, de acordo com o Índice de Con-

fiança do Empresário do Comércio (Icec), apurado pela Confede-
ração Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 
“O indicador seguiu ascendendo em um ritmo forte, com 
avanço de 11,7% em relação ao mês anterior, chegou a 107,8 
pontos e voltou para a zona de satisfação, o que não acon-
tecia desde março deste ano. Em comparação com julho de 
2020, o crescimento foi ainda maior: 55,6%”, informou a CNC. 
De acordo com a pesquisa, o resultado renovou a tendência 
otimista verificada em junho, quando o Icec registrou cres-
cimento mensal de 12,2% e encerrou um período de cinco 
quedas seguidas.

Vem aí, o 5º Fórum Brasileiro do Gás Natural. A edição 
deste ano, será realizada de forma remota assim como 

a edição do ano passado e transmitida pela internet. O evento, 
organizado pela ASPACER, acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de 
outubro. Assim como nos anos anteriores, esta edição reunirá 
centenas de pessoas, em grande parte stakeholders da cadeia 

5º Fórum Brasileiro do Gás Natural já tem datas definidas
produtiva do gás, entre produtores, transportadores, distribui-
dores, consumidores, além de um grande número de pessoas e 
empresas ligadas ao setor da comercialização do gás natural e 
energia elétrica, agências reguladoras, representantes de gover-
nos estaduais e do governo federal, e também representantes de 
instituições de ensino e pesquisa.

Neste sábado (17), o secretário de Meio Ambiente e Infra-
estrutura do Governo do Estado, Marcos Penido, estará 

em Cordeirópolis, onde se reunirá com a ASPACER e o prefeito 
da cidade Adinan Ortolan.

Diretor de Relações Institucionais da ASPACER, Luís Fernando 
Quilici, disse que a pauta principal da visita são as cavas de 
mineração e seu uso enquanto sistema de armazenamento de 
água. O modelo vem sendo usado há vários anos em Cordeiró-
polis durante os períodos de estiagem. “As cavas de argila, du-
rante a última grande estiagem em 2014, evitaram por exemplo, 
um colapso em Cordeirópolis, sendo um ativo hídrico fundamen-
tal para o abastecimento da cidade durante os períodos de falta 
de água”, destacou.

No encontro, serão discutidos também assuntos relacionados 
a renovação da concessão do serviço público de distribuição de 
gás canalizado e o asfaltamento das estradas vicinais.

Também está previsto para o dia, um sobrevoo na região para 
que outras cavas possam ser observadas e futuramente serem 
usadas com o mesmo objetivo, tendo em vista que até mesmo 
um estudo feito pelo Laboratório de Hidrogeologia e Hidrogeo-
química da Unesp de Rio Claro atestou a qualidade da água para 
o consumo, e o procedimento foi ainda recomendado pelo Con-
sórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Con-
sórcio PCJ), para amenizar o problema da estiagem na época.

ASPACER se reunirá com secretário de Estado de Meio Ambiente neste sábado

Quilici e Penido durante visita do secretário a sede da ASPACER, em outubro de 2019

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10), indicador nacional 
medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou 

inflação de 0,18% em julho deste ano, taxa inferior ao 2,32% 
de junho deste ano e ao 1,91% de julho de 2020. Apesar disso, 
a inflação acumulada em 12 meses está em 34,61%, bem acima 
dos 8,57% acumulados em julho do ano passado. A queda da 
taxa de junho para julho foi puxada principalmente pelos preços 
no atacado. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o 

Índice Nacional de Custo da Construção registra queda
segmento, registrou deflação (queda de preços) de 0,07% em ju-
lho. No mês anterior, havia sido observada uma inflação de 2,64%. 
Os outros dois subíndices que compõem o IGP-10 também tive-
ram queda em suas taxas, apesar de continuarem registrando 
inflação. O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, 
caiu de 0,72% em junho para 0,70% em julho. 

O Índice Nacional de Custo da Construção recuou de 2,81% 
para 1,37% no período.
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