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Câmara dos Deputados encerrou a sessão desta última 
quarta (3) sem votar a Lei do Gás (PL 4476/2020) para 

“aumentar o nível de convergência”, disse o vice-presidente da 
Câmara, Marcelo Ramos (PL/AM), que conduziu o plenário. Essa 
votação vem sendo adiada desde que o projeto voltou do Sena-
do Federal, no fim do ano passado.  “Defendemos a aprovação 
do texto original. O que nós queremos de fato é abertura do 
mercado do gás no Brasil. O que não podemos é ficar submeti-
dos a uma empresa que tem o controle estatal. Nós precisamos 
abrir esse mercado e aumentar a produção e a concorrência 
para que  desta forma o gás chegue mais barato para indús-
tria,  comércio e o consumidor final. Reduzindo custo, o País 
ganha competividade e velocidade para recuperar a economia”, 
defendeu o diretor de Relações Institucionais da ASPACER Luís 
Fernando Quilici.

O relator do projeto, Laércio Oliveira (PP/SE), afirmou à AS-
PACER que o texto poderá ser pautado, novamente, nesta pró-

Lei do Gás deve voltar à pauta nesta próxima semana

xima semana. A expectativa do parlamentar é pela aprovação do 
projeto de lei originalmente aprovado na Câmara dos Deputados 
em 2020. 

Vacinação feita pela prefeitura segue hoje em espaço cedido pela ASPACER

Nesta sexta-feira, 5 de março, a Prefeitura de Santa Ger-
trudes, realiza a vacinação de idosos com mais de 89 

anos e auxiliares de farmácia. A aplicação é feita por meio de 
um sistema de drive-thru e acontece no estacionamento da As-
sociação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER). 
O espaço foi cedido pela entidade com o objetivo contribuir no 
processo de imunização. 

A vacinação é feita das 8h às 16h. É obrigatório a apresenta-
ção do Cartão SUS, CPF, RG e comprovante de residência. Mais 
informações podem ser obtidas na Secretaria de Saúde pelos 
telefones (19) 3545-8000 ou (19) 3545-8255.

Indicadores de emprego apresentam piora em fevereiro

Os dois indicadores de mercado de trabalho da Fundação 
Getulio Vargas (FGV) apresentaram piora na passagem 

de janeiro para fevereiro. O Indicador Antecedente de Emprego 
(Iaemp) recuou 0,6 ponto e chegou a 82,9 pontos, em uma 
escala de zero a 200. O Iaemp busca antecipar tendências do 
mercado de trabalho com base em entrevistas com consumido-
res e com empresários dos serviços e da indústria. “Depois de 
um período de recuperação do Iaemp, que durou até o fim do 

ano passado, o início de 2021 mostra que esse não será um pro-
cesso simples e que ainda há muitos obstáculos. O cenário ainda é 
muito incerto e o recrudescimento da pandemia torna ainda mais 
difícil a retomada de setores chaves para o emprego, como, por 
exemplo, o setor de serviços. Enquanto não for possível observar 
efeitos positivos da vacinação, é difícil pensar em resultados posi-
tivos para o mercado de trabalho”, disse o economista Rodolpho 
Tobler, da FGV.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) pu-
blicou os novos valores do piso mínimo do frete para o 

transporte rodoviário de carga, nesta última quarta-feira (3). 
A alteração no preço ocorre após variação no preço do diesel, 
conforme determinado por lei. 

De acordo com a legislação, quando houver no mercado na-
cional oscilação no preço do óleo diesel superior a 10%, a ANTT 
deve publicar uma nova norma com pisos mínimos.  A tabela 

ANTT define valor do piso mínimo para o frete
apresenta os pisos mínimos para diversos tipos de frete, como 
por carga, coeficiente de custo e número de eixos carregados. 
O cálculo apresentado na nota técnica considera um estudo de 
preços feito pela Agência Nacional do Petróleo, que observou o 
período entre 22 e 27 de fevereiro.  Confira os novos valores no 
link abaixo:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-90-de-1-de-
-marco-de-2021-306215427

Grupos alvos foram os idosos com mais de 89 anos e profissionais da saúde

Relator defende aprovação do texto original 

PIB de São Paulo cresce 0,4% em 2020 

O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 4, 
que a economia do Estado cresceu 0,4% no ano passa-

do.  A contrário do Brasil que registrou uma queda de 4,1% a 
maior desde 1996. Secretário estadual da Fazenda, Henrique 
Meirelles.  chamou de “excepcional” o desempenho do Esta-
do em meio às consequências na economia como um todo 

causadas pela maior crise sanitária da história. Responsável por 
77% do PIB do Estado, o setor de serviços e tecnologia cres-
ceu 1,8% e, ao compensar as quedas na agropecuária (1,7%) 
e indústria (2,9%), puxou o resultado do ano passado. Meirelles 
citou relacionou ainda o crescimento ao trabalho de atração de 
investimentos. 

Inscrições para participar da Expo Revestir seguem abertas

Seguem abertas as inscrições para a EXPO REVESTIR 
2021, que será 100% digital. Uma das maiores feira de 

tendências e acabamentos em Arquitetura, Design e Deco-
ração acontece de 22 a 26 de março, e tem como objetivo 
impulsionar o mercado com lançamentos desses setores, por 
meio das tendências, tecnologias e inspirações para todos que 
compõem a cadeia produtiva da construção. Além disso, será 

realizado também de maneira digital o Fórum Internacional de 
Arquitetura, Design e Construção (FIAC) no qual palestrantes na-
cionais e internacionais de relevância no mundo da arquitetura 
e do design irão mostrar como está a realidade, bem como as 
tendências, diante do desafio que o mundo está vivendo. O FIAC 
será 100% online, gratuito e com inscrição prévia. Para mais 
informações, acesse: exporevestir.com.br.
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