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Gás Natural Industrial tem aumento de 26% em Santa Catarina

A

Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina
(ARESC) publicou nessa última semana no Diário Oﬁcial, a
autorização para aplicação de reajustes nas tarifas para os consumidores de gás natural em Santa Catarina, por meio da resolução nº 106/18. A decisão determina os reajustes estimados em
valores médios para cada segmento a partir de primeiro de julho.
O Gás Natural Industrial teve um reajuste de 26%. A tarifa de
gás natural é atualizada no mínimo semestralmente pelo regulador por meio da conta gráﬁca, ferramenta criada no último mês

de 2016. O mecanismo acompanha as movimentações do dólar
e do custo do gás - valor pago pela SCGÁS ao seu supridor -,
que varia de acordo com o preço de uma cesta de óleos internacionais, entre os quais o principal é o petróleo. De acordo com a
assessoria de Imprensa da empresa, mesmo com a atualização,
a SCGÁS segue praticando a menor tarifa de gás natural do país
e mantém forte competitividade frente aos demais energéticos
concorrentes.
Fonte: SCGÁS

Crédito imobiliário atinge R$ 4,5 bilhões em maio

O

s ﬁnanciamentos imobiliários com recursos do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) totalizaram
R$ 4,50 bilhões em maio. Comparado ao mês anterior, observou-se alta de 9,4% e, em relação a maio de 2017, foi registrado
crescimento de 26,1%, segundo dados da Associação Brasileira
das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).
No comparativo entre os primeiros cinco meses de 2017 e de
2018, o montante ﬁnanciado cresceu 18,1% e alcançou R$ 19,79
bilhões.
No acumulado de 12 meses encerrados em maio de 2018, o

montante ﬁnanciado somou R$ 46,18 bilhões, 2,5% superior
ao apurado nos 12 meses precedentes. Em maio de 2018, foram ﬁnanciados 18,5 mil imóveis nas modalidades de aquisição
e construção, registrando crescimento de 12,2% em relação a
abril. Comparativamente a maio de 2017, houve elevação de
26,9%. Entre janeiro e maio de 2018, foram ﬁnanciados 79,19
mil imóveis, mostrando crescimento de 17,9% em relação a igual
período do ano passado, quando foram ﬁnanciadas 67,15 mil
unidades.
Fonte: Sinduscon

Conﬁança dos construtores volta a ter queda em maio

O

nível de atividade em relação ao mês anterior do setor de
construção paulista teve nova baixa em maio, indo de 44,7
pontos para 41,8 pontos na passagem mensal. Com o resultado,
que consolida seu quarto mês consecutivo abaixo da linha dos
50,0 pontos, o indicador voltou ao mesmo patamar de novembro
de 2017 (41,6 pontos). Em relação à pontuação de maio de 2017
(quando registrou 46,5 pontos), o indicador também apresentou

forte queda. Os indicadores número de empregados e atividade
em relação ao usual foram na contramão do indicador que mede
o nível de atividade em relação ao mês anterior e avançaram no
período. Os dados são da Sondagem da Construção do Estado de
São Paulo, levantamento feito pela CNI e pela Fiesp, com o apoio
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e do Sindicato
da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo.
Fonte: Fiesp

Paralisação dos caminhoneiros prejudicou construção civil, aponta CNI

A

atividade na construção civil foi fortemente atingida pela
paralisação dos caminhoneiros, avalia a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador relativo à atividade no
setor foi de 44,1 pontos em maio, frente a 46,9 pontos no quarto
mês do ano. Na pesquisa, os resultados variam de zero a 100
pontos, sendo que resultados abaixo dos 50 indicam retração da
atividade em relação ao mês anterior. Em maio de 2017, o índice
estava em 44,1 pontos. O indicador de número de empregados
teve um movimento semelhante, com uma diminuição em relação a linha de 50 pontos. Ele passou de 44,6 pontos em abril

para 44,3 no mês passado. Um ano antes, o indicador marcava
42,7 pontos. Já a Utilização da Capacidade Operacional (UCO)
caiu para 57% em maio, três pontos percentuais abaixo dos 60%
apurados em abril, mas dois acima do veriﬁcado em maio do ano
passado.
O índice de atividade em relação ao usual para o mês foi de
32,5 pontos em maio deste ano, ante 35,3 pontos em abril. Já
em maio de 2017, esse indicador foi de 30,3 pontos.
Fonte: Valor Econômico

ASPACER terá horário de atendimento diferenciado durante jogo do Brasil

A

ASPACER (Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento) informa que, devido ao jogo da seleção brasileira de Futebol, terá seu horário de atendimento alterado nesta
segunda-feira, 2 de julho, quando o Brasil joga com o México na

Copa do Mundo.
Neste dia, o horário de atendimento será das 8h às 10h30.
Após o encerramento do jogo, o atendimento volta às 14h e o
expediente seguirá até às 17h30.
Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Henry Vilella
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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