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Custo da construção tem alta de 
0,56% em agosto, diz FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado 
(INCC-M) subiu 0,56% em agosto. O percentual é menor 

do que o registrado em julho. Naquele mês, o índice teve eleva-
ção de 1,24%. Com o resultado de agosto, o indicador apresen-
tou avanço de 11,37% no ano e de 17,05% em 12 meses. No 
mesmo mês de 2020, o INCC-M teve alta de 0,82% e de 4,44% 
em 12 meses. Os dados indicador foram divulgados ontem (26) 
pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Var-
gas (Ibre/FGV). A taxa do índice relativo a Materiais, Equipa-
mentos e Serviços caiu de 1,37% em julho para 1,10% no mês 
seguinte. Já o índice relativo à Mão de Obra após alta de 1,12% 
em julho, não variou em agosto. Houve redução também na 
taxa correspondente a Materiais e Equipamentos, que integra 
o grupo Materiais, Equipamentos e Serviços: variou 1,17% em 
agosto, contra 1,52% no mês anterior. “Dois dos quatro sub-
grupos componentes apresentaram decréscimo em suas taxas 
de variação, destacando-se materiais para estrutura, cuja taxa 
passou de 1,85% para 1,05%”, revelou o Ibre.

Com relação aos Serviços a variação saiu de 0,65% em julho, 
para 0,78% em agosto. O destaque neste grupo, foi o avanço 
da taxa do item aluguel de máquinas e equipamentos, que pas-
sou de 0,61% para 1,37%.

O governador da Paraíba, João Azevêdo (Cidadania), anun-
ciou que o estado vai exercer o direito de preferência 

para comprar a fatia da Petrobras na PBGás.“No nosso caso, a 
intenção é de exercer a preferência de aquisição dessas cotas 
e fortalecer a Companhia para que ela continue prestando os 
serviços, ampliando os investimentos. Nós temos projetos de 
expansão e queremos colocá-lo em prática para exercer um me-
lhor o trabalho na PBGás”, comentou o governador.

Paraíba segue os passos já anunciados pelos governos da 
Bahia e Sergipe, comandados por Rui Costa (PT) e Belivaldo 

Estados vão exercer preferência na Gaspetro

Chagas (PSD). O governador paraibano participou esta semana 
do encontro dos governadores do Nordeste, em Natal, que reuniu 
também a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e 
os governadores Wellington Dias (Piauí), Flávio Dino (Maranhão), 
Renan Filho (Alagoas), os vice-governadores Antenor Roberto (Rio 
Grande do Norte), Luciana Santos (Pernambuco) e Eliane Aquino 
(Sergipe).

No final de julho, a Petrobras assinou o contrato de venda de 
seus 51% de participação na Gaspetro com a Compass Gás e 
Energia, empresa do grupo Cosan, por R$ 2,03 bilhões.

O Governo do Estado de São Paulo, fechou acordo com 
as distribuidoras de gás natural canalizado, para esca-

lonar o repasse do aumento de preços trimestrais da Petro-
bras, que acumula um aumento de 45% nos últimos 12 meses. 
Diretor de Relações Institucionais da ASPACER, Luís Fernan-
do Quilici, destacou que em conversa com o vice-governador 
Rodrigo Garcia, no início desta semana, pediu ao Estado, que 
buscasse uma alternativa, que trouxesse menos impacto ao se-
tor. “Pedimos que o governo paulista se sensibilizasse com as 

GN sobe cerca de 16% na área de concessão da Comgás; 25% da Naturgy e 6% 
da GBD 

O estrangulamento nas cadeias de suprimentos que deveria 
ser temporário agora parece fadado a durar até o ano 

que vem, com o avanço da variante delta da covid-19 atrapa-
lhando a produção nas fábricas na Ásia, interrompendo o trans-
porte marítimo e causando mais choques na economia global. 
Fábricas que já enfrentavam escassez de insumos, energia e 
matérias-primas mais caras agora são obrigadas a pagar mais 
para conseguir espaço nos navios. 

Os fretes estão batendo recordes e alguns exportadores es-

Variante delta afeta produção na Ásia, congestiona portos e eleva os custos
tão elevando preços ou simplesmente cancelando embarques de 
mercadorias.

O empenho da China para eliminar a covid-19 significa que um 
pequeno número de casos pode causar grandes interrupções no 
comércio internacional. Neste mês, o governo paralisou por duas 
semanas o porto de Ningbo - o terceiro mais movimentado do 
mundo - após constatar que um único trabalhador do local foi 
infectado com a variante delta. Neste ano, portos de Shenzhen 
foram fechados após a descoberta de alguns casos de covid-19. 

indústrias e buscasse um meio de atenuar o reajuste, que pela 
conta das entidades de classe ficaria próximo de 25%”, destacou. 
Garcia pediu então, que Arsesp (Agência Reguladora de Ser-
viços Públicos do Estado de São Paulo), estudasse uma forma 
de diminuir os impactos para indústria nesse momento de re-
tomada.  Desta madeira, com deliberação do órgão,  publicada 
hoje (27) no Diário Oficial do Estado, o  pleito foi acatado  e o 
reajuste medido foi reduzido de 41% para 25% na Naturgy, de 
25% para 16% na Comgás e de 15% para 6% na GBD.
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ASPACER havia reforçado pedido nesta semana, pelo escalonamento, diretamente junto ao vice-governador


