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Vendas no varejo de material de construção crescem 5%

O

varejo de material de construção cresceu 5% no mês de
agosto, na comparação com o mês de julho. Com relação
ao mesmo mês do ano passado, o setor teve alta de 4%. Já no
acumulado do ano, o setor apresenta alta de 5,5% sobre o mesmo período de 2017. Nos últimos 12 meses, há crescimento de

7,5%. Os dados são da Pesquisa Tracking mensal da Anamaco,
que entrevistou 530 lojistas entre os dias 24 a 29 de agosto.
Segundo o levantamento, as lojas de médio e grande portes tiveram variação positiva de 10% e 12%, respectivamente, no mês.
Fonte: Anamaco

Tabela do frete causará danos ao consumidor

A

Confederação Nacional da Indústria (CNI) reagiu nesta
quarta-feira (5) ao reajuste da tabela para o preço mínimo do frete rodoviário. Segundo a entidade, haverá aumento no
preço ﬁnal dos produtos pagos pelos consumidores e a medida
afetará negativamente o crescimento da economia brasileira. O

presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, aﬁrmou que
o tabelamento do frete é uma “medida equivocada e simplista” que não soluciona as diﬁculdades enfrentadas pelo
transporte rodoviário do país.

Fonte: CNI

ANP divulga cronograma de chamada pública para contratação do Gasbol

A

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) está divulgando nesta semana, o cronograma
para preparação e realização da chamada pública para contratação da capacidade de transporte no Gasoduto Bolívia-Brasil
(Gasbol). A proximidade do vencimento do contrato de serviço

de transporte ﬁrme de gás natural, denominado Contrato TCQ
Brasil, levou a ANP a solicitar à Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) que encaminhasse uma minuta de Edital de Chamada Pública, que será objeto de consulta e audiência
públicas.
Fonte: Agência Brasil

Balança comercial tem superávit mais baixo para agosto em três anos

O

crescimento das importações decorrente da recuperação
da economia voltou a reduzir o saldo da balança comercial. Segundo dados divulgados há pouco pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o país exportou
US$ 3,775 bilhões a mais do que importou no mês passado,
queda de 32,5% em relação ao resultado positivo de US$ 5,592
bilhões em agosto de 2017. Esse é o superávit mais baixo para o

mês desde 2015 (US$ 2,685 bilhões).
Com o resultado de agosto, a balança comercial – diferença
entre exportações e importações – acumula superávit de US$
37,811 bilhões nos oito primeiros meses de 2018. O valor é
21,8% inferior ao do mesmo período do ano passado pelo critério da média diária.
Fonte: Agência Brasil

UNIMED RIO CLARO é mais nova patrocinadora do 6º Concurso de Desenho
Infantil

A

ASPACER e o SINCER, promoverão o “6º Concurso de
Desenho Infantil” para ser o cartão de Natal e Ano Novo
dessas entidades com o tema A CIDADE QUE EU QUERO PARA
VIVER. Um dos patrocinadores do evento neste ano será a
UNIMED RIO CLARO. Os desenhos serão escolhidos por uma

Comissão Julgadora, que indicará os cinco desenhos melhores
classiﬁcados em cada faixa etária entre 6 e 11 anos de idade. O
Concurso visa promover, envolver, valorizar e inserir os ﬁlhos e
ﬁlhas dos colaboradores das empresas associadas à ASPACER e
ao SINCER no ambiente de trabalho dos pais.

ASPACER terá horário de atendimento alterado

A

ASPACER (Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento) informa que, devido ao feriado de 7 de

Setembro, não haverá expediente nesta sexta-feira em sua
sede.

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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