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Coordenador da FGAN convida para a 2ª edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural

A seca severa enfrentada no país no ano passado será a 
principal responsável pelos aumentos nos preços de ener-

gia em 2018. Consultorias e especialistas ouvidos pelo Valor 
projetam um aumento de 15% nas tarifas de energia neste ano, 
em média, maior aumento registrado desde 2015, quando o 
país enfrentou o chamado “tarifaço” por conta de reajustes que 
estavam represados. O principal motivo não é a entrada de pro-
jetos novos de geração de energia, mas o pagamento de uma 
conta que fi cou pendente: a do risco hidrológico. 

Uma parcela signifi cativa da energia no portfólio das distribui-
doras está sujeita ao défi cit de geração das hidrelétricas (GSF, 

Seca de 2017 deve levar a reajuste de 15% na tarifa de energia em 2018

O estudo “Termômetro” do mês de março, da Associação 
das Indústrias dos Materiais de Construção (Abramat), 

indica que o desempenho das vendas no mercado interno foi 
positivo, com 30% dos empresários questionados considerando 
o desempenho bom e com expectativa para que em abril, esse 
número suba para 45%. Com relação às vendas no mercado ex-
terno, 46% das empresas associadas à Abramat consideraram 
que o desempenho no mês de março foi bom, com projeção 
para abril um pouco menor, 39%. Quando questionadas sobre 
as ações do governo para o desenvolvimento do setor no médio 
prazo (próximos 12 meses), as empresas indicaram que 10% 

Termômetro da Abramat aponta resultados positivos
dos empresários estão otimistas, o dobro da expectativa apre-
sentada em fevereiro passado, que foi de 5%. 

Também em março, as pretensões de novos investimentos 
das indústrias de materiais foram positivas, um total de 70%, 
demonstrando crescimento com relação ao mês de fevereiro 
deste ano, que representou 60% e um aumento expressivo, 
quando relacionado a fevereiro de 2017, que registrou 46%. Ao 
apresentar os índices de utilização de capacidade instalada, no 
mês de março recente, 69% dos associados foram favoráveis. O 
mês de fevereiro de 2018 registrou 70% e março de 2017, 66%. 
Fonte: Abramat

A ASPACER promoverá na sede da ALESP – Assembleia Legis-
lativa de São Paulo, no dia 23 de abril de 2018, a 2ª edição 

do Fórum Brasileiro do Gás Natural, com o tema “A consolidação 
da indústria do Gás Natural no Brasil”. O evento apresentará as 
oportunidades e desafi os para o desenvolvimento da cadeia de 
gás natural no Brasil, com temáticas voltadas para estudos de 
casos e propostas para os segmentos da indústria que utilizam 
o combustível de forma abundante. João Caramez, Deputado 
Estadual e Coordenador da FGAN - Frente Parlamentar de Apoio 
ao Desenvolvimento do Gás Natural no Estado de São Paulo 
convida à todos os interessados para o evento. Confi ra no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=SlYqVhmOKIg

Feriado

Devido ao feriado de Paixão de Cristo, a ASPACER informa 
que não haverá expediente na entidade nos dia 30 de mar-

ço (sexta-feira), retornando os trabalhos normalmente às 08h do 
dia 02 de abril (segunda-feira).

na sigla em inglês), e os recursos da conta centralizadora de 
bandeiras tarifárias não foram sufi cientes para pagar isso em 
2017. As distribuidoras tiveram que arcar com esses custos, 
mas serão ressarcidas ao longo dos reajustes programados 
para este ano. 

Outro fator que deve elevar os preços é o aumento do orça-
mento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), fundo 
setorial que reúne diversos custos do setor, como os gastos 
com combustíveis para geração de energia no Norte. A fatia da 
CDE paga pelos consumidores via tarifa neste ano subiu 30,8%, 
para R$ 12,2 bilhões. Fonte: Jornal Valor Econômico


