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O consumo de energia no país voltou aos níveis pré-pan-
demia, principalmente impulsionado pelos setores da 

indústria voltados à exportação. O dado faz parte dos resulta-
dos da Eletrobras, referentes ao terceiro trimestre do ano, que 
apontam lucro líquido de R$ 96 milhões, inferior aos R$ 716 
milhões do mesmo período do ano passado.  A apresentação 

Consumo de energia volta a níveis pré-pandemia no Brasil

dos números foi feita em teleconferência realizada nesta quinta-
-feira (12), aos acionistas da estatal, pelo presidente da Eletro-
bras, Wilson Ferreira Júnior. Segundo ele, a economia brasileira 
vinha em um processo de retomada do crescimento, mas sofreu 
uma parada brusca por conta da pandemia, a partir de março.  

Fonte: Valor Econômico

Foi publicada nesta terça-feira (10), pelo presidente Jair 
Bolsonaro, a nomeação de Symone Araújo para a dire-

toria da ANP (Agência Nacional do Petróleo). Ela vai ocupar a 
diretoria , que era conduzida interinamente por José Gutman,  
que havia ficado vaga com a saída de Aurélio Amaral, em março 
desde ano.

Nos anos de 2017, 2018 e 2019 foi uma das convidadas e 
participou como painelista do Fórum Brasileiro do Gás Natu-
ral, promovido pela Associação Paulista das Cerâmicas de Re-
vestimento (Aspacer). “Symone é uma das mais capacitadas 

Symone Araújo é nomeada para a diretoria da ANP

Aspacer participa de seminário virtual da Rede APL 

Aconteceu nesta semana, o Seminário Virtual da rede de 
Arranjos de Produtivos Locais (APL) que trouxe o tema:  

Alternativas para os APLs de Base Mineral em Tempos de Pan-
demia. O debate aconteceu ao vivo pelo canal do You Tube da 
ASPACER e contou com a participação do Diretor Executivo da 
entidade Almir Guilherme. 

O Comitê Temático Rede Brasileira de APL de Base Mineral 
constitui-se em uma instância cooperativa de coordenação e in-
tegração de ações e de informações de abrangência nacional 
sem fins lucrativos. É formada por agentes econômicos, políticos 
e sociais, públicos e privados, envolvidos com o desenvolvimen-
to sustentável desses arranjos, com base em planejamento de 
longo prazo, destacando-se a disseminação e divulgação dessas 

Você sabia que todos os funcionários de cerâmicas parceiras da CoopASPACER 
podem fazer parte de nossa cooperativa de crédito?

Todo ceramista pode 
ser um cooperado 

na CoopASPACER, desde 
que sua empresa tenha 
um contrato de parceria 
com a cooperativa da As-
pacer. Saiba mais clicando 
no card ao lado e venha 
você também ser um sócio 
da cooperativa.

profissionais do serviço pú-
blico federal. Tem profundo 
conhecimento técnico onde a 
ANP atua e excelente trânsito 
entre os agentes dos segmen-
tos de petróleo, gás natural e 
biocombustíveis”, destacou o 
diretor de relações Institucio-
nais da Aspacer, Luís Fernan-
do Quilici.

Quilici e Simone durante edição de 2019 
do Fórum Brasileiro do Gás Natural

ações por meio da realização anual de Seminário Nacional. 
A Rede Brasileira de APL é coordenada pela Secretaria de Em-

preendedorismo e Inovação (SEMPI) vinculada ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações.

Evento foi transmitido ao vivo pelo YouTube da ASPACER

http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Quem-pode-ser-um-Cooperado.mp4

