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Faltam 39 dias para o Forn&Cer!

D

e 16 a 19 de junho acontecerá na sede da ASPACER e do SINCER o 8º Forn&Cer (Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica
e Mineração). O evento reúne os maiores e melhores fornecedores da cadeia produtiva. Mais informações sobre reserva de espaços e proposta de patrocínio: (19) 3545-1145, com Ana Paula.

Chegou o grande dia! É hoje o Mérito
Cerâmico 2015!

É

hoje, a partir das 20h30, na sede da ASPACER, que acontece
a 8ª edição do Mérito Cerâmico, evento que homenageia
os colaboradores das cerâmicas. Show: Geração Anos 80 – com
Maurício Gasperini (Ex-Rádio Taxi) e Kiko Zambianchi. Cerca de
600 proﬁssionais do setor cerâmico e da cadeia produtiva participarão. Mais informações: (19) 3545-1145, com Ana Paula.

Mercado estima inﬂação em 8,26% e Selic
em 13,5% no ﬁnal de 2015

A

pós o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) ter elevado a Selic em 0,5 ponto percentual na semana passada, analistas e investidores aumentaram a projeção do
patamar de encerramento da taxa básica de juros neste ano. De
acordo com as previsões, a Selic, hoje em 13,25%, deve chegar a
13,5% ao ano no ﬁnal de 2015. Para 2016, a projeção dos juros
básicos subiu de 11,5% para 12% ao ano.As previsões estão no boletim Focus, pesquisa com instituições ﬁnanceiras que é divulgada
semanalmente pelo Banco Central. O Copom volta a se reunir para
deliberar sobre a Selic nos dias 2 e 3 de junho. Fonte: Agência Brasil.

Custo médio do gás para a indústria sobe 0,9%

O

custo médio do gás natural para a indústria brasileira subiu 0,9% após a atualização dos valores das parcelas de commodity e do
transporte pelo Ministério de Minas e Energia (MME); e também do reajuste de quatro distribuidoras: Sulgás (RS), Compagas (PR),
Petrobras Distribuidora (ES) e CEG-Rio (RJ). Hoje, as empresas pagam em média US$19,65 por MMBtu (milhão de Btu) e o Brasil continua
ocupando a 8ª posição mais cara em ranking internacional que contempla 16 países. Após a atualização do Ministério, a parcela de commodity diminuiu 2,2%, passando a representar 44,9% do custo médio do gás; e a parcela de transporte subiu 4,7%, hoje representando
17,9% do preço. Os dados foram divulgados no dia 30 de abril pelo Sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).
Mais informações através do site: www.quantocustaenergia.com.br. Fonte: Firjan

Custo da construção civil sobe 0,34% em São Paulo

O

custo da construção civil registrou alta de 0,34% em abril, na comparação com março, segundo estudo do Sindicato da Indústria da
Construção Civil (SindusCon-SP) e da Fundação Getulio Vargas. A estimativa, calculada sobre obras não incluídas na desoneração
da folha de pagamentos, mostra que, no mês passado, o custo foi R$ 1.179,19 por metro quadrado. O índice, usado nos reajustes dos
contratos de obras, também apresentou alta de 0,82% no acumulado deste ano. Nos últimos 12 meses, o custo registrou alta de 6,69%,
com aumentos de 8,43% em mão de obra, 3,78% em materiais e 11,78% com custos administrativos. Quanto aos custos com materiais
de construção, houve elevação de 0,88% no mês e os custos administrativos (salários dos engenheiros) e mão de obra apresentaram
estabilidade. O estudo também calculou o custo da construção considerando as obras incluídas na desoneração da folha de pagamentos,
que subiu 0,36% em abril, totalizando R$ 1.097,64 por metro quadrado. Nesse segmento, os custos com materiais de construção subiram
0,88%. No ano, o indicador apresentou alta de 0,88%. Fonte: Agência Brasil.

Custo médio da energia para a indústria sobe 1,2%

O

custo médio da energia para a indústria brasileira passou de R$ 537,40 para R$ 543,90 por MWh após os reajustes da AES Sul (RS),
Uhenpal (RS), Coelba (BA), Coelce (CE), Cosern (RN), ESE (SE), e Celpe (PE), autorizados pela Aneel (Agência Nacional de Energia
Elétrica). Com isso, o Brasil continua ocupando a 1ª posição em ranking que contempla 28 países, seguido da Índia (R$ 504,10 por MWh)
e da Itália (R$ 493,60 por MWh). Os dados foram divulgados no dia 5 de abril, pelo Sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro), através do site www.quantocustaenergia.com.br. Fonte: Firjan

Vendas de revestimentos cerâmicos crescem 4%

A

s vendas do varejo de material de construção se mantiveram estáveis em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
Já com relação a março, o setor teve retração de 9%. Os dados são do estudo mensal realizado pelo Instituto de Pesquisas da Universidade Anamaco com o apoio da Abrafati, Instituto Crisotila Brasil, Anfacer, Afeal e Siamfesp. O levantamento ouviu 530 lojistas das
cinco regiões do país entre os dias 27 e 29 de abril e a margem de erro é de 4,3%. De acordo com a pesquisa, no primeiro quadrimestre
do ano, as vendas estão 3% superiores ao mesmo período do ano passado, ainda inﬂuenciadas pelo desempenho de março. A retração
em abril, no entanto, ocorreu em estabelecimentos de todos os portes e em todas as regiões, sendo com menor intensidade no Sudeste
(-3%) e nas lojas menores (-2%) e com maior intensidade no Sul (-16%) e nas grandes lojas (-19%). A categoria de revestimentos cerâmicos cresceu 4%. Fonte: Anamaco.
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