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Falta de chuva pode determinar bandeira vermelha até novembro, diz ONS

Em busca de condições de mercado mais competitivas e da 
diversifi cação das fontes supridoras, cinco concessioná-

rias de distribuição de gás natural canalizado que atuam nas 
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, todas atendidas 
pelo mesmo gasoduto de transporte (Bolívia-Brasil), promovem 
uma ação coordenada para o recebimento de propostas para a 
aquisição de gás natural. As empresas participantes da ação são 
a Compagas (Companhia Paranaense de Gás), a GasBrasiliano 
(GasBrasiliano Distribuidora), a MSGÁS (Companhia de Gás do 

Distribuidoras abrem chamamento público para aquisição de gás natural

O diretor geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), Luiz Eduardo Barata, disse nesta última quarta-

-feira (8) que, embora o nível de chuva no Brasil tenha melhora-
do no mês de agosto, os resultados baixos desde fevereiro não 
favorecem um bom desempenho para a geração de energia até o 
fi m do período seco, no fi m de novembro. De acordo com Barata, 

Estado de Mato Grosso do Sul), a SCGÁS (Companhia de Gás de 
Santa Catarina) e a Sulgás (Companhia de Gás do Estado do Rio 
Grande do Sul). Com volume total de aquisição de aproximada-
mente 10 milhões de m3/dia, a iniciativa visa encontrar novos 
agentes interessados na oferta do gás natural que atendam às 
expectativas do mercado. 

A chamada pública e respectivos editais estarão disponibiliza-
dos nos sites de cada distribuidora. 

Fonte: Secretaria de Minas e Energia do Rio Grande do Sul

essa condição pode determinar a manutenção da bandeira verme-
lha na tarifa de energia até novembro. Apesar de dizer que não 
gosta de comentar uma situação que pertence à seara da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), acrescentou que as previsões 
não são favoráveis. 

Fonte: Agência Brasil

A produção industrial cresceu em 13 dos 15 locais pesqui-
sados pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 

(IBGE) na passagem de maio para junho, seguindo a média na-
cional de 13,5% registrada no período. As maiores altas foram 
observadas nos estados do Paraná (28,4%), de Mato Grosso 
(25,6%), Goiás (20,8%), do Rio Grande do Sul (17,0%) e de 

Produção industrial cresce em 13 de 15 locais, aponta IBGE

Santa Catarina (16,8%).Também tiveram alta os estados de São 
Paulo (14,8%), Pernambuco (13,5%), da Bahia (11,6%), de Mi-
nas Gerais (7,1%), do Ceará (6,8%), Pará (2,8%) e Rio de Janei-
ro (2,2%). O IBGE também calcula o resultado consolidado dos 
nove estados da Região Nordeste, com crescimento de 12,3% 
no período.                                                Fonte: Valor Econômico 

O varejo de material de construção cresceu 3% no mês de 
julho, na comparação com o mês de junho. Com relação 

ao mesmo mês do ano passado, o setor teve retração de 3%. 
Já no acumulado do ano, o setor apresenta alta de 4% sobre o 
mesmo período de 2017. Nos últimos 12 meses, há crescimento 
de 7%.  Os dados são da Pesquisa Tracking mensal da Anama-
co, que entrevistou 530 lojistas entre os dias 24 a 30 de julho.  
Segundo o levantamento, cerca de 61% dos lojistas sentiram 

Vendas no varejo de material de construção crescem 3% em julho

que os resultados do mês foram prejudicados pelos jogos da 
Copa do Mundo. “Por conta dos jogos, as empresas readequa-
ram seus horários de funcionamento para que os funcionários 
pudessem acompanhar a seleção brasileira e seus times favori-
tos e isso afetou o comércio, como se na prática tivéssemos tido 
menos dias úteis”, explica o presidente da Anamaco, Cláudio 
Conz. 

Fonte: Anamaco

Os dados dos Indicadores Industriais de junho mostram que 
a indústria recuperou parte das perdas registradas com a 

greve dos caminhoneiros. O faturamento real da indústria au-
mentou 26,4% em junho na comparação com maio, na série 
livre de infl uências sazonais, recuperando com folga a queda de 
16,7% de maio, informa a pesquisa divulgada nesta quarta-feira 
(1º) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). “O forte 

Recuperação da indústria é insufi ciente para recompor perdas com greve
crescimento do faturamento deve ser analisado com cautela. 
Esse resultado excepcional é explicado pelo fi m do represamento 
de embarques”, diz a pesquisa. “Ao se comparar o faturamento 
acumulado no segundo trimestre com o do primeiro trimestre 
de 2018, registra-se queda de 2,7%”, observam os Indicadores 
Industriais. 

Fonte: CNI


