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Gás natural sobe e indústria é penalizada

N

este último dia 30, os novos índices de atualização das
tarifas de gás canalizado para o segmento industrial da
Comgás. Os valores foram divulgados pela Arsesp (Agência
Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) por
meio da deliberação 1065/2020.Este ajuste compreende a atualização do preço do gás e transporte. Os valores dos reajustes
variam de 6,33% na Classe 1, com consumo até 50 mil metros
cúbicos, e chega no máximo em até 9,54%, na Classe 6, para
consumos acima de 2 milhões de metros cúbicos. “O gás é hoje
um dos principais insumos de grande parte da indústria brasileira e principalmente do setor cerâmico. Diante desses aumentos
de preços podemos concluir que, só teremos de fato uma maior
competitividade no mercado e preços mais justos, quando houver a aprovação no Senado do PL do Gás (4476/20) e ocorrer

consequentemente a abertura do mercado” analisou o diretor de
Relações Institucionais da Associação Paulista das Cerâmicas de
Revestimento (ASPACER), Luís Fernado Quilici.

Produção e demanda dos produtos químicos de uso industrial caem em outubro

A

produção do segmento de químicos de uso industrial
teve queda de 4,92%, as vendas internas caíram 2,9% e
o consumo aparente nacional (CAN), que mede o resultado da
soma da produção mais importação excetuando-se as exportações, teve queda de 15,5%, em outubro em comparação com

setembro. O nível de utilização da capacidade instalada voltou
ao patamar de 70%, seis pontos abaixo do registrado em setembro. Os dados são do Relatório de Acompanhamento Conjuntural
(RAC) da Abiquim. Os resultados negativos em outubro sucedem
quatro meses de consecutivos de altas, entre junho e setembro.

Governo pede que população economize energia elétrica
O presidente Jair Bolsonaro fez um apelo, nesta última
quinta-feira (3), para que a população economize energia
elétrica. Em sua live semanal, transmitida pelas redes sociais, Bolsonaro alertou sobre o baixo nível de água nos
reservatórios de usinas hidrelétricas, que respondem pela
maior parte da geração elétrica do país.“Já estamos numa

campanha para economizar energia. Tenho certeza que você,
que está em casa agora, pode apagar uma luz, evitar o desperdício. Tome um banho um pouquinho mais rápido, que
ajuda a manter os reservatórios um pouco mais altos”, afirmou, ao lado dos ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e de Meio Ambiente, Ricardo Salles.

Quanto mais sócios melhores são os benefícios que a cooperativa pode oferecer

V

ocê sabia que a partir
do momento que a cooperativa atinge um número
significativo de associados, e
esses usufruem da cooperativa ativamente, através de
capitalização mensal, empréstimos consignados e aplicações, ela consegue trazer melhorias nesses produtos. Saiba
mais clicando no card ao lado.
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