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6º Prêmio Nacional de Design contará com 60 painéis de 32 empresas do setor

O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil do estado 
de São Paulo cresceu 0,63% em junho na comparação 

com o mês anterior. Em seis meses a infl ação no setor chegou a 
2,08%. Em 12 meses a alta é de 3,03% (apenas em março não 
houve aumento).

De acordo com o SindusCon-SP, responsável pelo levantamen-

Custo da construção paulista cresceu 2,08% em seis meses

Acontece neste próximo mês, a 6ª edição do Prêmio Nacio-
nal ASPACER de Design. O objetivo do Prêmio é descobrir 

e estimular os novos talentos da área de criação das indústrias 
cerâmicas e incentivar a inovação de produtos, valorizando o 
trabalho desenvolvido por esses profi ssionais. Nesta edição do 
evento estarão participando 32 empresas que estarão expondo 
60 painéis. Os participantes são, funcionários responsáveis pelos 
setores de criação e desenvolvimento de produtos de indústrias 
cerâmicas e fornecedores. O julgamento dos trabalhos aconte-
cerá no dia 21 de agosto, por profi ssionais renomados que de 
diversas formas, estão ligados à área de design e produtos no 
mercado. Durante os dias 21 e 22 de agosto, a ASPACER realiza 
simultaneamente ao Prêmio, a 7ª edição do Fórum Nacional de 
Design para Revestimentos Cerâmicos. O evento contará com a 
participação de profi ssionais de design nacional e internacional, 
através da realização de palestras e workshops para os profi ssio-
nais das áreas de criação, comercial e desenvolvimento das ce-
râmicas e empresas fornecedoras. A Esmaltec é um patrocinador 
do evento e as cotas de patrocínio serão comercializadas até o 
dia 20 de julho. Os interessados podem entrar em contato com 
Ana Paula pelo telefone (19) 3545-9600.

A Secretaria de Energia e Mineração divulgou nesta quinta-
-feira, 5 de julho, o Informe Mineral do Estado de São Paulo 

2018, ano base 2017. Segundo o estudo, o Estado se mante-
ve como o quarto maior produtor de bens minerais do Brasil. 
O ranking é elaborado de acordo com a arrecadação da Cfem 
– Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mine-
rais. São Paulo arrecadou no ano passado R$ 56,3 milhões, valor 
2,5% inferior ao ano anterior. O setor de construção, responsá-
vel por 70% do total arrecadado, puxou a queda com a diminui-

São Paulo é o quarto maior estado produtor de bens minerais do país em 2017

to, o CUB representativo da construção paulista (R8-N) fi cou em 
R$ 1.356,94 por metro quadrado no período.

Dentro da composição do indicador, os custos médios com mão 
de obra representaram 61,28%, materiais, 35,51% e despesas 
administrativas 3,21%. 

Fonte: Sinduscon

ção da produção de brita, areia, calcário e argila.
A arrecadação deste ano não estará diretamente relacionada 

com os fatores de retomada econômica como explica o secretá-
rio de Energia e Mineração, João Carlos Meirelles. “Com a nova 
legislação da Cfem que alterou as alíquotas de incidência do re-
colhimento, a base de cálculo e a participação na distribuição en-
tre estados e municípios, teremos um novo ciclo na arrecadação 
onde novos patamares serão defi nidos”. 

Fonte: Secretaria Estadual de Mineração

Depois de ter sofrido com a greve de caminhoneiros no fi -
nal do mês passado, que atrasou entregas e atrapalhou o 

deslocamento do consumidor até as lojas, o varejo de material 
de construção esboçou reação e apresentou aumento de 3% nas 
vendas no mês de junho, na comparação com maio. Na compa-
ração com o mesmo período do ano passado, o setor apresenta 

Vendas crescem 3% em junho, sobre maio
desempenho estável. Já no acumulado do ano, o setor apresenta 
3% de crescimento sobre 2017. Nos últimos 12 meses, o desem-
penho é 6% positivo.

Os dados são da Pesquisa Tracking mensal da Anamaco, que 
entrevistou 530 lojistas entre os dias 26 a 29 de junho.

Fonte: Anamaco

A ASPACER (Associação Paulista das Cerâmicas de Revesti-
mento) informa que, devido ao jogo da seleção brasilei-

ra de Futebol, terá seu horário de atendimento alterado nesta 

ASPACER terá horário de atendimento alterado
sexta-feira, 6 de julho. Neste dia, o horário de atendimento será 
das 8h às 14h.  Já na segunda-feira, dia 9 julho, por conta do 
feriado da Revolução Constitucionalista não haverá expediente.


