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A medida provisória 1031, que capitaliza a Eletrobras, foi 
aprovada pelo Senado nessa última quinta por 42 vo-

tos favoráveis e 37 contrários. Senadores contrários ao texto 
tentaram retirar alterações que consideram ‘jabutis’, mas os 
destaques foram rejeitados. O texto volta à Câmara e deve 
ser votado na próxima segunda (21), segundo o presidente 
da Casa, Arthur Lira (PP/AL). Apesar de um placar apertado, o 
governo garantiu vitória para conseguir a privatização da es-
tatal, mas também foram aprovadas diversas alterações além 

MP da Eletrobras é aprovada no Senado com placar apertado
das que já tinha sido incluídas na Câmara. O texto do relator, 
Marcos Rogério (DEM/RO), aumentou a previsão de contratação 
de reserva de capacidade de termelétricas a gás natural para 
8 GW nas regiões Nordeste, Sudeste, Norte e Centro-Oeste.O 
cronograma de entrada em operação previsto é de 1 GW em 
2026, 2 GW em 2027 e 3 GW em 2028 para as usinas do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, totalizando 6 GW. Para o Sudeste, de-
verão entrar em operação entre 2029 e 2030, sendo 1 GW em 
cada ano.

Confiança do empresário do comércio cresce 12,2% em junho, diz CNC

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio 
(Icec) cresceu 12,2% em junho na comparação 

com maio. Essa foi a primeira alta do ano e veio depois de 
cinco quedas consecutivas.   As informações foram divul-
gadas nesta sexta-feira (18) pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Na comparação com junho do ano passado, a confiança 

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), André Pepitone, disse nessa semana, em Bra-

sília, que a decisão sobre o aumento no valor das bandeiras 
tarifárias deve ser tomada até o fim de junho. Ele afirmou que o 
reajuste deve passar de 20%.

Este será o primeiro aumento nos valores das bandeiras desde 
2019. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus 

Decisão sobre reajuste de bandeiras tarifárias deve sair até o dia 30

(covid-19), os valores foram mantidos e a bandeira verde foi acio-
nada de junho a novembro.

O país vive a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, com os re-
servatórios das bacias das principais usinas hidrelétricas em níveis 
muito baixos. Por isso, houve a necessidade de acionamento de 
mais usinas termelétricas. O acionamento das bandeiras tarifárias 
reflete o aumento no custo da geração de energia no país.

do empresário avançou 47,6%.
De maio para junho, o principal aumento foi observa-

do no item condições atuais, que cresceu 19,3%, puxado 
pela satisfação maior com a situação atual da economia 
que totalizou 29,3%. A expectativa em relação ao futuro 
apresentou alta de 11,6%. Já a intenção de investimentos 
subiu 8%.

O tom mais combativo adotado pelo Banco Central na de-
cisão do Comitê de Política Monetária (Copom) deflagrou 

uma série de revisões de cenário dos agentes do mercado para 
a trajetória esperada para a taxa básica de juros. Com o apon-
tamento de que pretende levar a Selic para o nível considerado 
neutro no atual ciclo de alta de juros, houve forte migração das 
expectativas dos agentes para a taxa em 6,5% no fim do ano, 
que passou a ser a mediana das projeções. No entanto, boa 

Mercado vê Selic de até 7,5% em 2021

parte do mercado já trabalha com níveis ainda mais altos para a 
taxa em 2022. 

Em pesquisa do Jornal Valor realizada ontem com 75 instituições 
financeiras e consultorias, 68 acreditam que a Selic terminará este 
ano em 6,5% ao ano ou acima desse nível. . Para efeito compara-
tivo, no levantamento feito antes da reunião do Copom com 104 
instituições financeiras, 40 esperavam que a taxa encerrasse o 
ano em 6,5% ou acima.

O vice-governador e Secretário de Governo Rodrigo Garcia, 
esteve na manhã desta sexta-feira (18), na sede da As-

sociação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (ASPACER).  A 
visita aconteceu durante o evento da entrega oficial das obras de 
revitalização do parque Ruy Rafael da Rocha em Santa Gertrudes. 
Garcia foi recebido na ASPACER por representantes da entidade 
e do poder público, onde reforçou o compromisso do Governo 
Paulista com o setor industrial cerâmico. “Estamos aqui para 
celebrar uma conquista para toda região. Durante a eleição es-
tivemos aqui assumindo esse compromisso (recuperação das 
vicinais) e agora voltamos com o anuncio das obras, que devem 
se iniciar nos próximos meses. Sabemos que a prioridade é o 
combate da pandemia, mas obras como estas, apontam para o 
compromisso do Estado com o desenvolvimento no pós pande-
mias e a esperança de dias melhores para sociedade”, destacou 
o vice-governador, que esteve representando na cidade o gover-
nador João Dória.

Diretor de Relações Institucionais da ASPACER, Luís Fernando 
Quilici, destacou que as obras das vicinais além melhorar o es-
coamento da produção trarão melhora na qualidade do ar, por 
conta da redução de material particulado gerado no transporte 
de carga. Ele acrescentou ainda que, a ASPACER, como exten-
são desse compromisso com Estado entregou recentemente as 
chaves da nova sede da base da PM que foi reformada e amplia-
da por meio de recursos da ASPACER e o SINCER. “Nós temos 
mais uma importante conquista para região, que é a reforma 
de um prédio do Estado que foi recuperado e ampliado para re-
ceber os policiais militares que irão atuar na segurança pública 

Vice-governador visita sede da ASPACER e reforça compromisso com setor 
industrial cerâmico

com uma melhor estrutura administrativa e de operacionalidade”, 
destacou Quilici estendendo o convite para que o vice-governador 
participe da inauguração oficial da nova base que deve ocorrer 
ainda neste semestre.

No encontro, na sede da entidade, estiveram presentes também 
o prefeito de Santa Gertrudes, Gino da Farmácia, o ex-deputado 
Aldo Demarchi,  o presidente da ASPACER Valmir Severino Carne-
vali, o conselheiro da ASPACER Heitor Almeida,  e  o presidente 
do Conselho de Administração da Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e 
Congêneres  (ANFACER), Benjamin Ferreira Neto.
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