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O Ministério de Minas e Energia (MME) apresentou, nesta 
semana, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

o contexto da elaboração e o conteúdo das diretrizes para rea-
lização de Procedimento Competitivo Simplificado de 2021 para 
contratação de reserva de capacidade, na forma de energia de 
reserva.

O procedimento será realizado em outubro e tem como obje-
tivo preservar a continuidade e a segurança do suprimento de 
energia elétrica aos consumidores do Sistema Interligado Na-
cional (SIN). Os recursos de geração contratados deverão con-

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER), publicou 
neste dia (23), a Fase 5 do Programa Novas Vicinais do 

Governo Paulista. Nesta etapa, há trechos de estradas em Rio 
Claro e Santa Gertrudes que serão pavimentadas e receberão 
investimentos de aproximadamente R$ 52 milhões.

A pavimentação destas estradas é uma luta antiga da Asso-
ciação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER). De 
acordo com o DER, nessa etapa, são 48 lotes no total. Na re-
gião do Polo Cerâmico consta a estrada Vicinal RCL-040, que faz 
ligação da SP-127 com a  Fazenda do Campo do Coxo localizada 
no município de Rio Claro, que será beneficiada inclusive com a 
construção de uma ponte. Serão 3,7 km de vias pavimentadas 
que tem orçamento previsto de R$ 29 milhões. Ainda dentro do 
Polo, a estrada vicinal SGT-999 que faz ligação da SP- 316 com 
Fazenda Goiapá também receberá pavimentação em 3,8 km 
com investimentos previstos de R$ 22,6 milhões.

Recentemente, durante a visita à região, o vice-governador 
Rodrigo Garcia, disse que a recuperação das estradas está sen-
do feita atendendo um pedido da ASPACER. “A estradas vicinais 
que serão asfaltadas serão feitas a pedido da ASPACER que 
é do Polo Ceramista, que fez esse pedido entendendo que o 
asfaltamento dessas entradas vai melhorar não só o trafego 
de caminhões, que passam por esses trechos, mas também a 
qualidade do ar da região”, destacou Garcia durante entrevista, 
na época, que esteve em Santa Gertrudes.

Diretor de Relações Institucionais da ASPACER, Luís Fernan-
do Quilici, pontuou que a entidade tem um olhar macro para as 
demandas da região junto ao Governo do Estado, e esta condu-
ta tem permitido, que ações como essas sejam concretizadas. 
“ASPACER tem um papel ativo na resolução de problemas re-
gionais. O asfaltamento de estradas vicinais tem sido uma pau-
ta constante em nossas conversas junto ao Governo do Estado 

Governo de SP anuncia mais dois trechos de vicinais do Polo Cerâmico que 
receberão pavimentação

por vários anos, como forma de melhoria do escoamento da 
produção e mitigação da poluição ocasionada pelas partículas 
de poeira geradas no transporte de argila e cana-de-açúcar. O 
vice-governador, Rodrigo Garcia tem grande responsabilidade 
sobre essas conquistas”, destacou.

No início do segundo semestre de 2021, o DER também anun-
ciou melhorias em trechos das estradas Horácio Pascon em San-
ta Gertrudes, que terão cerca 8,7 km de estradas pavimentadas 
que vão receber investimentos de R$ 36 milhões. Essa estrada 
que faz parte da Fase 2 já está com a licitação em fase final.

Já a abertura dos envelopes com as propostas das empresas 
que forem participar do certame da Fase 5 está marcada para 
acontecer no dia 5 de novembro. A previsão é que até o iní-
cio de dezembro seja divulgado o nome da empresa vencedora 
e posteriormente publicada a ordem de serviço para início de 
obras.

tribuir para o robustecimento do sistema e a recomposição dos 
reservatórios das hidrelétricas.

A Aneel, assim como a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 
o Operador Nacional do sistema Elétrico (ONS) e a Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) participaram ativa-
mente da elaboração das diretrizes do Procedimento Competitivo 
Simplificado. Agora a Aneel assume papel fundamental na viabili-
zação da contratação de recursos adicionais ao SIN, por meio das 
etapas de elaboração do edital da contratação e de realização do 
certame.

MME apresenta diretrizes do Procedimento Competitivo Simplificado para Aneel

Quilici e Garcia durante visita do vice-governador à sede da ASPACER

Inflação, combustíveis e base baixa de comparação ajudam 
na recuperação da arrecadação do Imposto sobre Circula-

ção de Mercadorias e Serviços (ICMS) neste ano. De janeiro a 
agosto de 2021 o recolhimento do tributo no total dos Estados 
alcançou R$ 409,7 bilhões, com alta nominal de 29,7% em rela-
ção a iguais meses de 2020. 

O resultado mais que compensa no agregado a perda de re-
ceitas sob o impacto da pandemia no ano passado, quando a ar-

recadação de ICMS recuou de 2,1% nominais contra 2019, sem-
pre considerando os mesmos oito meses. Na comparação com 
mesmo período de 2019, a receita de ICMS deste ano avançou 
27%. Tanto na comparação com 2020 quanto com 2019, os avan-
ços vão além da variação de inflação pelo IPCA. Em 12 meses 
encerrados em agosto, o índice subiu 9,68%. No acumulado de 
24 meses a alta foi de 12,35%. De janeiro a agosto a inflação foi 
de 5,67%.

Receita de Estados tem forte alta com combustíveis e inflação

A Sondagem Industrial de agosto aponta que a utilização 
da capacidade instalada da indústria segue elevada no 

país, acima do registrado em anos anteriores, e o emprego 
também continua crescendo no setor. Os dados foram divul-
gados ontem (23) pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI).  

Por outro lado, o nível de estoques praticamente não mudou 
no mês, e segue abaixo do planejado pelas empresas. É o 
terceiro mês consecutivo em que a diferença entre o nível de 
estoque efetivo e o desejado pelas empresas se mantém. 

A CNI, destaca, entretanto, que essa diferença é muito menor 
que no mesmo mês de 2020, quando o problema da falta de 
insumos e matérias-primas vinha se tornando mais crítico.

As expectativas do empresário mostraram estabilidade no 
mês, “mas seguem especialmente positivas”, segundo a CNI, 
esperando também o aumento da demanda e das exportações, 
assim como o número de trabalhadores e as compras de ma-
térias-primas. “Nesse cenário, de otimismo do empresário e de 
alta utilização da capacidade instalada, a intenção de investir do 
empresário segue também elevada”, diz a entidade.

CNI: capacidade instalada segue elevada e emprego mantém crescimento

http://forumgasnatural.gothr.com.br

