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A Confederação Nacional da Indústria (CNI) mapeou, pelo 
15º mês consecutivo, confiança do empresário no próprio 

negócio e na economia brasileira. É o que mostra o Índice de 
Confiança do Empresário Industrial (ICEI). O ICEI variou de 58 
pontos para 57,8 pontos entre setembro e outubro e, apesar da 
leve queda, o cenário é de estabilidade. 

O índice varia de uma escala de 0 a 100 e, por se situar aci-
ma da linha divisória dos 50 pontos, que separa a confiança da 
falta de confiança, indica que os empresários da indústria estão 
confiantes. Foram entrevistados 1.488 empresários, sendo 607 

Terá início nesta próxima segunda-feira (18), o 5º Fórum 
Brasileiro do Gás Natural. A edição deste ano, patrocinada 

pela Eneva, que tem como tema  “As Perspectivas do Novo Mer-
cado de Gás Natural no Brasil”, será realizada de forma remota 
assim como a edição do ano passado e transmitida ao vivo pela 
internet. O evento, organizado pela ASPACER, acontecerá nos 
dias 18, 19 e 20 de outubro das 17h30 às 19h. Assim como 
nos anos anteriores, esta edição reunirá centenas de pessoas, 
em grande parte stakeholders da cadeia produtiva do gás, en-
tre produtores, transportadores, distribuidores, 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 governos estaduais e 

Abertura do 5º Fórum Brasileiro do Gás Natural acontece nesta próxima semana

do governo federal, e também representantes de instituições de 
ensino e pesquisa. 

As transmissões e a produção desta edição do Fórum serão 
realizadas em um estúdio, onde os convidados se conectarão 
através de uma plataforma de streaming e vão poder interagir 
com todos os participantes por meio de um palco digital. 

No dia 18, o evento terá como tema “Avanços e Desafios do 
Novo Mercado de Gás Natural no Brasil, dia 19 , “Competição e 
Abertura do Mercado Final de Gás” e no encerramento dia 20, o 
tema  será “Perspectivas para Oferta de Gás Natural”.

Ainda há vagas disponíveis para participar. As inscrições, que 
são gratuitas, devem ser feitas por meio do site https://forum-
gasnatural.gothr.com.br/

de pequenas empresas, 543 de médias e 338 de grandes entre 
1º e 7 de outubro.

O gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, ex-
plica que o Índice de Condições Atuais variou -0,7 ponto e ficou 
em 51,5 pontos, enquanto o Índice de Expectativas não variou, 
permanecendo em 60,9 pontos.“Ambos os componentes do ICEI 
estão acima dos 50 pontos, o que indica que a avaliação das con-
dições atuais é positiva na comparação com os últimos seis meses 
e que as expectativas para os próximos seis meses são otimistas”, 
explica o economista.

Confiança do empresário industrial fica estável em outubro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (14) 
que irá determinar ao Ministro de Minas e Energia, Bento 

Albuquerque, que suspenda a aplicação da bandeira tarifária 
vermelha nas contas de luz e retome a cobrança “normal” a par-
tir do próximo mês. Segundo o presidente, o país encontrava-se 
na “iminência de um colapso” na questão da energia elétrica, 
mas as chuvas dos últimos dias melhoraram a situação.

O país vive uma crise hídrica de grandes proporções, o que 

levou ao acionamento de usinas térmicas, que produzem energia 
mais cara. Com isso, houve reflexos nas contas de luz, que tam-
bém tiveram alta.

A crise deste ano foi tão severa que levou o governo a criar a 
bandeira tarifária de escassez hídrica, com impacto de R$ 14,20 
a cada 100 kWh consumidos na conta de luz. À época do lança-
mento, a previsão do governo era que essa faixa durasse até abril 
de 2022.

Governo diz que determinará suspensão da bandeira vermelha na energia elétrica

A C.H.I. Equipamentos Industriais passou a fazer parte do 
grupo de empresas que integram o quadro de sócios co-

laboradores da ASPACER. Há 16 anos no mercado fornecendo 
produtos, sistemas e soluções de hidráulica e automação in-
dustrial das marcas líderes, a empresa conta com tecnologia 
e know-how que asseguram desempenho superior, vida útil 
elevada e segurança na operação industrial. Além disso, ofe-
rece excelência em performance e maior benefício ao usuário.  
Distribuidor autorizado especialista em hidráulica e pneumática 
conta com estoque local e pronto atendimento. E, oferece as-

sessoria completa ao cliente que vai do projeto, fabricação, espe-
cificação, dimensionamento de produtos e sistemas hidráulicos, 
assistência técnica, manutenção, instalação, reparo com peças 
originais e adequação NR12. Mais informações sobre a C.H.I 
Equipamentos 
podem ser aces-
sadas pelo site 
https : / /www.
chiequipamen-
tos.com.br. 

C.H.I. Equipamentos Industriais passa a ser sócio colaborador da ASPACER
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