
Sexta-feira, 04 de Março de 2022 - Nº 513

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

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

A Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado 
de São Paulo) publicou nesta semana, a nova atualização 

do repasse do custo de gás e da conta gráfica nas tarifas da 
Comgás, a ser aplicada a partir de 10 de Março de 2022.

Conforme Deliberação, 1.274/2022 de 3 de março de 2022, 
nessa nova atualização de valores, o aumento para indústria que 
tem consumo acima de 10.000.000 m³, foi de 15,9%, para con-

Arsesp publica novo aumento na área de concessão da Comgás

A Expo Revestir comemora 20 anos de história com uma edi-
ção híbrida exclusiva. Entre os dias 08 a 11 de março, o 

maior evento de inovação, design e negócios acontecerá em for-
mato presencial, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, e 
digital, no site oficial do evento. 

Enquanto a feira física contará com cerca de 200 expositores, 
com as inovações mais recentes do setor de revestimentos e aca-
bamentos, a versão digital concentra os conteúdos de conheci-
mento: o Fórum Internacional de Arquitetura, Design e Constru-
ção (FIAC) e a Maratona de Conteúdos. 

O FIAC será dividido entre os tradicionais Dia do Designer de 
Interiores (09/03) e o Dia do Arquiteto (10/03).Com capacidade 

máxima de expositores atingida, a 20ª edição da feira apresen-
tará inspirações, novidades e tendências em cerâmicas, louças 
sanitárias, metais para cozinha e banheiro, rochas ornamentais, 
mosaicos, madeiras, laminados, cimentícios e vítreos.Para garan-
tir a segurança e o conforto de visitantes, expositores e colabo-
radores, a Expo Revestir 2022 seguirá todos os protocolos sani-
tários vigentes contra a Covid-19, tais como a obrigatoriedade do 
Passaporte de Vacinação (com no mínimo duas doses ou dose 
única da vacina), máscaras cobrindo nariz e boca e uso de álcool 
em gel. 

Confira a programação completa da versão digital da Expo Re-
vestir 2022 Clique Aqui

Expo Revestir tem início nesta próxima semana

Depois do boicote de várias empresas e sanções aos bancos 
russos, os EUA anunciaram ontem nova onda de penali-

dades econômicas contra a Rússia devido à invasão da Ucrânia, 
incluindo controles de exportação destinados à indústria de petró-
leo e gás, força vital da economia do país.

De acordo com o governo americano, não há interesse em di-
minuir o fornecimento global de energia, mas o objetivo é reduzir 
o status da Rússia como principal fornecedor ao longo do tempo, 
“protegendo os consumidores americanos”. O presidente ameri-
cano Joe Bden e outros líderes evitaram sancionar diretamente 
a indústria de petróleo da Rússia, alertando que interrupções no 

Novas sanções dos EUA atingem petróleo e gás

fornecimento podem levar a aumentos nos preços da energia.
O país governado por Vladimir Putin é o terceiro maior pro-

dutor de petróleo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Arábia 
Saudita. “Os EUA nossos aliados e parceiros não têm interesse 
estratégico em reduzir o fornecimento global de energia - e é por 
isso que reduzimos os pagamentos de energia de nossas sanções 
financeiras”, diz o comunicado da Casa Branca. O petróleo tipo 
Brent, referência no mercado internacional, encostou em US$ 
114, e o gás natural subiu 60% na Europa.

Os Estados Unidos ressaltaram que mais de 30 países anuncia-
ram sanções e controles de exportação à Rússia.

As vendas reais da indústria de transformação paulista cres-
ceram 4,3% entre os meses de dezembro e janeiro, con-

forme aponta o Levantamento de Conjuntura da Fiesp/Ciesp. No 
entanto, ainda não se recuperaram completamente e estão 2,8% 
abaixo do período pré-pandemia (fevereiro/2020).   

Também houve avanço no item salários reais médios da indús-
tria do Estado de São Paulo, com crescimento de 2,3% no primei-
ro mês de 2022. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada 

Vendas reais da indústria paulista avançam em janeiro  

(NUCI) atingiu 80,1%, incremento de 0,6 p.p. na passagem de 
dezembro para janeiro. Já as horas trabalhadas na produção re-
gistraram alta de 0,4% no mesmo período. Os dados estão des-
sazonalizados. 

Apesar de todos os indicadores da pesquisa mostrarem aumen-
to no mês de janeiro, os resultados são inferiores aos de janeiro 
de 2021 – com exceção do NUCI que passou de 79,0% (janei-
ro/2021) para 80,1% (janeiro/2022).   

sumo até 1.000.000m³, a variação no custo ficou em 15,2% e 
ainda no segmento industrial, com consumo até 50.000m³, a 
majoração ficou em 11,5%.  Na última atualização, que ocorreu 
em dezembro de 2021, o aumento para indústria chegou ao teto 
de 21,9%.

Confira neste link (clique aqui) a dileberação completa publica-
da pela Arsesp 

De acordo com reunião do Comitê de Monitoramento do Se-
tor Elétrico (CMSE), realizada nesta semana, as condições 

de suprimento energético ao Sistema Interligado Nacional (SIN) 
tiveram significativa melhora em função das chuvas nas bacias da 
região Sudeste/Centro-Oeste. Esse resultado está atrelado às po-
líticas e ações tomadas pelas entidades do setor elétrico brasileiro 
para recuperação dos principais reservatórios do SIN.

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o 
armazenamento equivalente do SIN alcançou 60,9%. Com isso, 
foram suspensos os despachos termelétricos e a importação de 

Reservatórios de hidrelétricas têm melhora e custos para geração de energia 
diminuem

energia para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e 
Norte. Isso significa menores custos ao consumidor brasileiro.

A região Sul permanece com reservatórios em cerca de 30% de 
armazenamento, o que corresponde ao volume mínimo operativo 
para esse subsistema, com destaque para as bacias dos rios Igua-
çu e Uruguai. Dessa forma, para garantir a segurança energética, 
será realizado intercâmbio de energia dos demais subsistemas 
para o Sul. Além disso, poderá ser realizado o acionamento de 
termelétricas e a importação de energia elétrica dos países vizi-
nhos, ao custo máximo de R$ 375,66/MWh.

Novos valores serão aplicados a partir de 10 de março


