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O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido feito 
pela Petrobras para suspensão da liminar que restringia o 

reajuste dos preços de gás natural na renovação do contrato de 
suprimento no Estado.

Na decisão, a desembargadora Regina Lucia Passos, relatora 
do caso, afirma que não há provas de que a distribuidora de gás 
estadual, a Naturgy (antiga Ceg) possa ser suprida por outras 
fornecedoras, como alega a petroleira estatal. De acordo com a 
relatora, há ausência de uma concorrência efetiva, o que força a 
assinatura do contrato de suprimento da concessionária estadual 
com a Petrobras.

Justiça nega pedido da Petrobras em liminar sobre reajuste do gás
A desembargadora cita também risco concreto de suspensão do 

fornecimento, face ao término do contrato. Ela lembra ainda que 
os novos preços estipulados pela companhia podem ter reper-
cussões em toda a sociedade fluminense, já abalada com a crise 
causada pela pandemia.

Procurada, a Petrobras optou por não comentar o assunto.
Decisões judiciais liminares publicadas nas últimas semanas em 

quatro outros Estados, além do Rio, também determinaram a ma-
nutenção das condições contratuais antigas entre a Petrobras e 
as distribuidoras estaduais. É o caso de Santa Catarina, Sergipe, 
Ceará e Alagoas. 

Depois de um ano de resultados recordes, a Dexco (ex-Du-
ratex) chega a 2022 com expectativa de manutenção de 

seus patamares operacionais, apesar da piora da macroeconomia 
e das incertezas políticas. Com atuação nos segmentos de painéis 
de madeira, louças e metais sanitários, chuveiros e revestimentos 
cerâmicos, a companhia avalia que a demanda tende a continuar 
aquecida, neste ano e no próximo, considerando-se que o gran-
de volume de lançamentos imobiliários registrado em 2020 e até 
setembro de 2021 resultará em volume expressivo de obras em 
fase de acabamento. Segundo o presidente da Dexco, Antonio Jo-

aquim de Oliveira, os estoques dos clientes estão baixos. Embora 
tenha havido, no quarto trimestre, queda nas vendas dos fabri-
cantes de móveis populares - compradores de painéis de madei-
ra -, a demanda por parte do segmento de mobiliário planejado 
segue elevada, assim como a das construtoras. “Acreditamos na 
continuidade da demanda do primeiro trimestre para frente. Este 
será um ano desafiador, com necessidade de estarmos atentos 
aos sinais mês a mês, mas os níveis de operação permanecerão 
fortes”, disse Oliveira.  

Fonte: Valor Econômico

Dexco prevê mais um ano de vendas em alta ao setor imobiliário

O valor das exportações brasileiras avançou 34% de 2020 
para 2021, mais do que compensando a perda de 5,4% 

no ano anterior. O crescimento levou a um embarque recorde do 
Brasil de US$ 280,6 bilhões no ano passado, mas o aumento teve 
distribuição desigual pelos destinos. O incremento dos embarques 
desde o pré-pandemia foi quase todo direcionado para a China, 
que avançou na fatia da exportação brasileira no período. A par-
ticipação dos chineses nos valores embarcados pelo Brasil subiu 
de 28,7% em 2019 para 31,3% no ano passado. A Ásia como 
um todo avançou quatro pontos percentuais em igual período, 
atingindo 46,4% em 2021. A fatia da China avançou porque de 

China é maior responsável por exportação recorde

2019 ao ano passado as exportações brasileiras ao país asiático 
cresceram 38,5%, em ritmo maior que a média dos embarques 
totais. A exportação para os Estados Unidos, União Europeia e 
América do Sul também avançaram de 2019 para 2021, mas a 
taxas menores. Com isso, a fatia americana no valor da expor-
tação brasileira caiu de 13,4% para 11,1% nesses dois anos. Na 
mesma comparação a União Europeia teve redução pequena, de 
13,6% para 13%, mas ficou com a menor fatia da série histórica 
desde 1997. 

Os números excluem para a série toda o Reino Unido, que saiu 
do bloco em dezembro de 2020. 

A Diretoria Colegiada da ANP aprovou ontem (13) o edital e 
os contratos para a Chamada Pública ANP nº 03/2021, que 

tem como objetivo a contratação da capacidade firme disponível 
no Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) para os anos de 2022 a 2026 
pelos carregadores, autorizados pela Agência, interessados em 
contratar o serviço de transporte dutoviário de gás natural. 

Com o vencimento do Contrato TCQ Brasil (Transportation Ca-
pacity Quantity) em 31/12/2019, foram liberados cerca de 18 
milhões de metros cúbicos por dia de capacidade de transporte 
no Gasbol. Sendo assim, foi realizada a Chamada Pública ANP 
nº 01/2019 visando à contratação da capacidade de transporte 

ANP aprova edital e contratos da Chamada Pública para a contratação 
de capacidade no Gasbol

disponível para os anos de 2020 a 2024. A Chamada Pública nº 
02/2020 deu sequência ao processo de contratação de capacida-
de do Gasbol, abrangendo o período de 2021 a 2025, e a Chama-
da Pública n° 03/2021 contempla o período entre 2022 e 2026. 

Uma vez que não houve tempo hábil para o término do proces-
so de chamada pública ainda em 2021, foi aprovada pela ANP a 
contratação extraordinária pela TBG. 

O presente processo de Chamada Pública substituirá a contra-
tação extraordinária, também na modalidade firme, na periodici-
dade anual de 2022 a 2026. 

Fonte: ANP


