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As vendas reais da indústria de transformação paulista re-
gistraram avanço de 8,1% na passagem de agosto para 

setembro. Com esse resultado as vendas reais encerraram o 
3º trimestre com alta de 33,3% frente ao trimestre anterior, 
conforme aponta o Levantamento de Conjuntura, divulgado 
nesta quinta-feira (29/10) pela Fiesp e Ciesp. As horas traba-
lhadas na produção cresceram 2,1% entre agosto e setembro 
e registraram alta de 22,4% no 3º trimestre com relação ao 

Atividade industrial paulista apresenta forte crescimento no 3º trimestre   
2º trimestre. 
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) atingiu 
76,8%, subindo 0,2 p.p com relação a agosto. Com relação ao 
2º trimestre, o NUCI aponta alta de 9 p.p. 
Os salários reais médios mantiveram a tendência de recupera-
ção iniciada em junho e cresceram 0,2% em setembro frente a 
agosto e 10,8% na comparação com o 2º trimestre. Todos os 
dados estão livres de efeitos sazonais.

Comgás pode ter sua margem de lucro reduzida. Isso deve 
acontecer em função do entendimento da 10ª Câmara de 

Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. O colegiado 
reformou sentença que condenava o governo paulista e a Agên-
cia Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 
(Arsep) a indenizar a Comgás em R$ 419 milhões. A Arsesp, que 
entrou com recurso na Justiça alega que a pretensão da Comgás 
não encontra respaldo na literalidade do contrato por ela firma-
do conscientemente e que seu eventual acolhimento geraria, 
não apenas enriquecimento sem causa da Comgás, como tam-
bém o efetivo desequilíbrio da equação econômica do contrato. 
Desta maneira, a Justiça deu provimento ao recurso da Arsesp 
onde se mantém o argumento de que a perdas financeiras da 
Comgás não equivalem a um desequilíbrio na equação econômi-
ca do contrato e, portanto, nada lhe é devido a título de indeni-
zação por danos materiais.

Concessionária pode ter sua margem de lucro reduzida

MME vai retirar restrições à inflexibilidade de térmicas

A secretária-executiva do Ministério de Minas e Energia 
(MME), Marisete Pereira, disse nesta quinta (29) que o go-

verno deve retirar as restrições existentes sobre o nível de in-
flexibilidade de térmicas à gás em futuros leilões de energia. 
Atualmente, uma portaria impede que termelétricas que tenham 
acima de 50% de inflexibilidade possam participar das licita-
ções. A alteração divulgada faz parte do esforço da pasta em 
conseguir um acordo para votar a Lei do Gás no Senado Federal, 
sem alterações no texto final, o que implicaria em nova votação 

na Câmara dos Deputados. Com isso, a secretária espera que a 
matéria seja aprovada ainda neste ano. A inflexibilidade é um dos 
pontos que parlamentares levantam como necessidade de ajustes 
infralegais para garantir demanda para o gás natural e justificar 
novos investimentos. Nesse modelo, as térmicas gerando na base 
poderiam funcionar como projetos-âncoras para o desenvolvimen-
to do mercado, que precisa de infraestrutura, como gasodutos, 
terminais e plantas de processamento, para crescer.

Fonte: Ministério de Minas e Energia

Cooperativa traz nessa semana vídeo depoimento de cooperado

Nesta semana a CoopASPACER divulgou, em 
suas mídias sociais, um vídeo, onde traz um 

exemplo de sucesso de um cooperado que, usou re-
cursos da cooperativa para realizar o sonho de ad-
quirir uma motocicleta. Quer saber mais sobre nossa 
cooperativa, acesse www.aspacer.com.br/coopaspa-
cer.

Na CoopASPACER você não faz apenas financia-
mentos e empréstimos, você pode também realizar 
seus sonhos.

Em pesquisa de satisfação, 100 % dos entrevistados aprovaram a 4ª Edição do 
Fórum do Gás 

A 4º edição do Fórum Brasileiro do Gás Natural, que teve 
como tema: “O Desafio da Abertura do Mercado do Gás 

Natural no Brasil”, obteve um índice de aprovação muito po-
sitivo entre seus participantes. Pesquisa de satisfação realiza-
da, por e-mail, pela Associação Paulista das Cerâmicas de Re-
vestimento (ASPACER), organizadora do evento, apontou que 
72,5% dos entrevistados avaliaram o evento como excelente e 
27,5 como bom. Não houve registro de avaliações ruins. Outro 
dado que chamou atenção dos organizadores foi a probabili-

dade de participar de uma nova edição. Na pesquisa, 95% dos 
entrevistados avaliam como alta e apenas 5% classificaram como 
média a participação em um novo Fórum. Não houve nenhuma 
manifestação de intenção baixa ou de não participação. Esta edi-
ção 2020, contou com o patrocínio da Thymos Energia, Delta, 
Innio e NTS além de diversos apoiadores. 

Quem quiser conhecer um pouco mais de como foi o evento e 
até mesmo ver os debates podem acessar o link: www.aspacer.
com.br/forumgasnatural 
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