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Aumento nos custos força alta de preços do revestimento cerâmico 

Após quatro meses seguidos de geração de emprego, a in-
dústria paulista encerrou maio com o fechamento de 3.500 

postos de trabalho, queda de -0,16% frente a abril na série sem 
ajuste sazonal. Porém no acumulado do ano o saldo ainda segue 
positivo, com 28.500 vagas (+1,33%). Com o ajuste sazonal, 
o resultado para o mês também fi cou negativo, (-0,27%). Os 
dados de Nível de Emprego do Estado de São Paulo foram divul-
gados nesta sexta-feira (15 de junho) pela Fiesp e pelo Ciesp. 
De acordo com o presidente em exercício da Fiesp e do CIesp, 

Indústria paulista fecha 3.500 postos de trabalho em maio

A pesquisa “Intenção de Investimento 2018”, produzida pela 
Fiesp e destacada nesta terça-feira (19 de junho) pelo jor-

nal O Estado de S. Paulo, mostra que em março, a expectativa, 
com base na consulta a 442 empresas, era de que seria investido 
1,2% mais do que em 2017. Agora, a estimativa é de queda de 
0,4%. Com isso, o aporte total deve ser de R$ 117,3 bilhões. 
“O grande problema foi a redução da projeção do PIB e a gre-
ve”, afi rma em entrevista ao jornal o presidente em exercício da 

Indústria corta investimento, mostra pesquisa da Fiesp

Os sucessivos percalços que surgiram nos últimos meses, 
ao longo da retomada da economia, têm causado uma de-

sestabilização no preço dos revestimentos cerâmicos. A alta dos 
insumos somada as alterações no valor do frete já provocam um 
aumento importante nos custos de produção do setor, que deve 
chegar ao mercado atacadista nos próximos dias.

O gás natural, um dos principais insumos das cerâmicas, que 

Pela segunda vez seguida, o Banco Central (BC) não alterou 
os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê 

de Política Monetária (Copom) manteve hoje (20) a taxa Selic em 
6,5% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas fi nanceiros.

Em nota, o Copom destacou que a greve dos caminhoneiros 
trouxe incertezas que difi cultam a avaliação das perspectivas 
para a economia. “A paralisação no setor de transporte de car-

Banco Central mantém juros básicos da economia em 6,5% ao ano

José Ricardo Roriz Coelho, o resultado é preocupante e vem para 
confi rmar um desempenho ruim para a geração de emprego na 
indústria paulista. “Estamos diante de um cenário político e eco-
nômico de incertezas. Temos problemas no câmbio, as empresas 
têm difi culdade de acesso ao capital de giro, e a taxa de cresci-
mento do PIB será menor, o que refl ete no emprego. É preocu-
pante. O ano de 2017 foi ruim e tínhamos a perspectiva de um 
2018 ótimo, o que não está acontecendo. 

Fonte: Fiesp

gas no mês de maio difi culta a leitura da evolução recente da 
atividade econômica. 

Dados referentes ao mês de abril sugerem atividade mais con-
sistente que nos meses anteriores. Entretanto, indicadores refe-
rentes a maio e, possivelmente, junho deverão refl etir os efeitos 
da referida paralisação”, ressaltou o texto. 

Fonte: Agência Brasil

responde hoje por cerca de 25 % dos custos de toda produção, 
teve um aumento signifi cativo neste mês. A ARSESP (Agência 
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo) 
aprovou os valores máximos das margens de distribuição, permi-
tindo com que o insumo registrasse um aumento de aproxima-
damente 20%. 

Fonte: Jornal Cidade Rio Claro

O nível de emprego na construção civil brasileira cresceu 
0,74% em abril na comparação com março. Com a contra-

tação de 17.030 trabalhadores, o estoque foi de 2.312.636 para 
2.329.666. Na comparação com abril de 2017, houve queda de 
2,43% (-58.141).

Ao se desconsiderar os efeitos sazonais*, o emprego registrou 
-0,09% em abril na comparação com março (-2.080). Os dados 
são da pesquisa realizada pelo  SindusCon-SP em parceria com 
a Fundação Getulio Vargas (FGV), com base em informações do 
Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE).  A elevação do ní-

Emprego na construção brasileira cresceu 0,74% em abril
vel de emprego da construção em abril, embora positiva, não 
revela uma tendência, segundo o presidente do SindusCon-SP, 
José Romeu Ferraz Neto. “Seguimos com menos trabalhadores 
empregados, na comparação do acumulado neste ano com o do 
ano passado. A escassez de novos contratos para a realização 
de obras e a queda das expectativas para o desempenho do PIB 
em 2018 mostram que o emprego na construção ainda demorará 
muito para iniciar uma trajetória consistente de crescimento”, 
comenta. 

Fonte: Sinduscon

Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho.  
A greve dos caminhoneiros e a incerteza eleitoral– que con-

tribuíram para a disparada do dólar – derrubaram as projeções 
de crescimento do PIB para o ano e estão fazendo com que em-
presários do setor industrial suspendam investimentos, destaca 
a manchete do Estadão. A taxa de ociosidade é de 25% a 30% 
nas fábricas. 

Fonte: Fiesp

A ASPACER (Associação Paulista das Cerâmicas de Revesti-
mento) informa que, devido aos jogos da Copa do Mundo 

terá seu horário de atendimento alterado nesta sexta-feira e na 
próxima quarta-feira, quando haverá jogos da seleção Brasileira 
de Futebol. 

ASPACER informa horário de atendimento durante os jogos da Copa
Nesses dias o horário fi ca defi nido da seguinte maneira: na 

sexta-feira, dia 22, quando o Brasil joga contra Costa Rica o 
horário de atendimento na entidade será das 12h às 17h30 e na 
próxima quarta-feira, dia 27, onde o Brasil joga com a Sérvia, o 
horário para atendimento será das 8h às 14h. 


