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Estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mos-
tra que indústria brasileira reverteu a queda nos indica-

dores de produção e faturamento acumulada desde o início da 
pandemia de Covid-19 e retornou aos patamares de fevereiro. 
Essa recuperação, no entanto, ocorreu de forma heterogênea. 
Em setembro, a produção da indústria de transformação ficou 

Indústria se recupera da crise desencadeada pelo covid, mas de forma 
heterogênea

1,1% acima do registrado em fevereiro, ou seja, antes do cho-
que trazido pela pandemia. Para se ter ideia, em abril, a produ-
ção da indústria estava 31,3% abaixo do indicador de fevereiro, 
mas teve cinco altas consecutivas de maio a setembro. O fatu-
ramento da indústria de transformação também já superou o 
patamar anterior à crise.

A GasBrasiliano, distribuidora de gás da região noroeste de 
São Paulo, fechou parceria com a ZEG Biogás, empresa 

do grupo Capitale dedicada a energia renovável, para viabilizar 
a conexão ao gasoduto de agroindústrias do noroeste do esta-
do com potencial de produção de biometano. As companhias 

GásBrasiliano vai transportar biometano

Preços do diesel sobem 5% informa Petrobras

Petrobras elevou o preço da gasolina em suas refinarias 
em 4%, em média, a partir desta última quinta (26), e 

em 5% os preços do diesel. 

Você sabia que na Cooperativa de Crédito da Aspacer você participa dos lucros 
quando há resultado positivo?

Quando a cooperativa 
de crédito tem um 

resultado positivo ao final 
do Balanço Anual, você 
como sócio, recebe tam-
bém juros do saldo total de 
capital, sobre o valor que 
você investe mensalmente 
na cooperativa. Saiba mais 
clicando no card ao lado.

mapearam 140 usinas de açúcar e etanol que poderão receber 
dutos de conexão à malha da distribuidora, com capacidade para 
fornecer mais de 1 milhão de metros cúbicos por dia (m³/dia) de 
biometano à rede. 

Fonte: Valor Econômico

É o segundo aumento de novembro, sendo que dia 12, o 
valor da gasolina já foi reajustado em 6% e o do diesel em 
5%.

http://www.aspacer.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Vc-Sabia-Investidor.mp4

