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Setor homenageia colaboradores no Mérito Cerâmico

A MP 832/2018 publicada neste domingo, dia 26, institui a 
Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de 

Cargas, para promover condições razoáveis à contratação por 
fretes no território nacional. Segundo o texto, a Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres (ANTT) publicará duas tabelas por 
ano (dias 20 de janeiro e 20 de julho) com os preços mínimos 
dos fretes por quilômetro rodado, levando em conta o tipo de 
carga (geral, a granel, frigorifi cada, perigosa e neogranel) e, 
prioritariamente, os custos do óleo diesel e dos pedágios.

O texto determina ainda que representantes das cooperativas 

Medida Provisória estabelece mudança no frete de cargas

A greve dos caminhoneiros tem gerado enormes prejuízos à 
indústria da construção. A estimativa da Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção (CBIC) é de que o setor já perdeu 
mais de 2,9 bilhões de renda nesses oito dias, sem contabilizar 
os refl exos futuros. “Depois de tirar os trens do trilho, colocar 
ele de volta não é fácil”, destaca o presidente da CBIC, José 
Carlos Martins, alertando que, problema semelhante ao dos ca-
minhoneiros tem sido vivenciado pelo setor, no que se refere 

Construção estima perda de R$ 2,9 bilhões com greve

A ASPACER sediou neste último sábado mais uma edição do 
Mérito Cerâmico.  No evento foram homenageados funcio-

nários que se destacaram nas cerâmicas da região. A abertura 
da 16ª edição do evento contou com apresentação de música ao 
vivo e um show com o cantor Dudu Nobre. O evento contou ain-
da com o patrocínio da Thymos energia/ grupo Santa Filomena/ 
Esmaltec e Unimed Rio Claro.

Na ocasião foram homenageados funcionários de 17 cerâmicas 
que receberam um troféu de reconhecimento. No vento foram 
sorteados cinco televisores entre os homenageados tendo como 
ganhadores: Genival dos Santos Souza (Grupo LEF), Luiz Antonio 
Larzoli (Villa Gres), Marcelo Dias Lopes (Delta Porcelanato), Ed-
jan Marcel Moreira (Grupo Rocha) e Cibeli Priscila Corazza Cario-
ca (Alfagrês). Ao fi nal do evento, após a apresentação do músico 
Junior Artung foram sorteados para todos os presentes da festa 
duas viagens, uma para Porto Seguro e outra para Salvador.

Os economistas de mercado consultados pelo Banco Cen-
tral alteraram suas projeções para os principais indica-

dores nacionais neste ano. De acordo com o relatório Focus, 
divulgado nesta semana, a mediana das projeções para o IPCA 
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo) saltou de 3,50%, uma 
semana atrás, para 3,60% agora. Para 2019, o indicador teve 
leve recuo de 4,01% para 4%.

Do lado do PIB (Produto Interno Bruto), a mediana das pro-
jeções recuou de 2,50% para 2,37% neste ano. Para o ano 

Economistas derrubam projeções para PIB e elevam infl ação de 2018

de transporte de cargas e dos sindicatos de empresas de trans-
portes e de transportadores autônomos participarão da fi xação 
dos preços mínimos. A ANTT publicará a primeira tabela, com 
vigência até 20 de janeiro de 2019, no prazo de cinco dias, a 
contar deste dia 27, data em que a MP foi publicada.

Por fi m, a MP 832 estabelece que os preços do frete fi xados 
pela ANTT terão natureza vinculativa e a não observância de-
les sujeitará o infrator a indenizar o transportador pelo dobro 
do que seria devido, descontado o valor já pago. Fonte: Senado 
Federal

seguinte, os economistas mantiveram apostas de crescimento 
em 3%. Já pela taxa básica de juros, as apostas agora são de 
estabilidade da Selic no atual patamar. Na semana anterior, as 
expectativas majoritárias ainda eram de um novo corte de 25 
pontos-base na próxima reunião do Copom (Comitê de Política 
Monetária). 

Para 2019, as projeções seguiram em 8% ao ano para a Selic. 
Do lado do câmbio, houve ajuste de R$ 3,43 para R$ 3,48 neste 
ano e de R$ 3,45 para R$ 3,47 no seguinte.

à nova política de preços de materiais asfálticos adotado pela 
Petrobras. 

Os aumentos já tiveram impacto considerável sobre todos os 
contratos de empreendimentos que utilizam esses produtos: 
obras rodoviárias, pavimentações urbanas, reposições de pavi-
mentos em obras de saneamento, serviços complementares em 
loteamentos, urbanizações do Minha Casa, Minha Vida, entre 
outros. Fonte: CBIC

A ARSESP  (Agência Reguladora de Saneamento e Energia 
do Estado de São Paulo)  publicou nesta quinta-feira, 31, 

no  Diário Ofi cial do Governo do Estado a liberação que dispõe 
sobre o ajuste provisório dos valores das  Margens de Distribui-
ção, atualização do custo do gás e do transporte e sobre o re-
passe das variações do preço do gás e do transporte fi xados nas 
tarifas a serem aplicadas pela concessionária de distribuição de 

Gás Natural industrial tem aumento de aproximadamente 20%
gás canalizado industrial. O órgão justifi cou que considerando 
não prejudicar o equilíbrio econômico-fi nanceiro da concessão, 
a ARSESP tem aprovado com regularidade ajustes tarifários pro-
visórios das margens de distribuição de gás canalizado e proce-
deu ao reajuste nesta semana de valores máximos das Margens 
de Distribuição fazendo com que o insumo tenha um aumento 
de aproximadamente 20%.


