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A Deputada Federal Carla Zambelli (PSL-SP), esteve nesta 
semana na sede Associação Paulista das Cerâmicas de Re-

vestimento (ASPACER). A parlamentar esteve na região à convi-
te da multinacional italiana Smalticeram. 

Durante reunião na sede da Associação, Zambelli falou sobre 
a relevância da atividade cerâmica. “A Associação apresentou 
as credenciais de um setor em que o Brasil está entre os três 
maiores do planeta, com potencial de liderar o mercado global”, 
definiu a deputada. 

Deputada Carla Zambelli visita região do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes
No encontro, o diretor de Relações Institucionais e Gover-

namentais da ASPACER, Luís Fernando Quilici, expôs também 
algumas demandas relacionadas ao gás natural que é o prin-
cipal insumo para atividade cerâmica.  Já  o diretor comercial 
da Smaltceram Cristiano Silva, destacou a importância do apoio 
do Legislativo Federal no fortalecimento da cadeia produtiva do 
setor. No encontro, estiveram presentes também o presidente 
do Conselho Administrativo da ASPACER Valmir Carnevali e o 
Diretor Executivo Almir Guilherme.

Nesta semana foi realizada na sede da ASPACER, a reu-
nião do Grupo de Excelência de Rh. A última reunião do 

ano foi acompanhada de um almoço de confraternização. O 
encontro contou ainda com a presença da empresária Dulce 

Delboni  Tarpinian, Fundadora e CEO da Estrutura Dinâmica 
Soluções em Call Center,  Diretora do Instituto do Conhecer e 
Diretora do Stalo Lab . Na ocasião, ela falou aos profissionais 
sobre o papel do RH no cenário pós pandemia.

Grupo de Excelência de Rh realizada encontro de confraternização na Aspacer

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), divulgado 
hoje (10) pelo IBGE, subiu 1,07% em novembro, manten-

do o patamar do mês anterior (1,01%). No acumulado dos últi-
mos 12 meses, a taxa é de 20,33%, pouco abaixo dos 12 meses 
imediatamente anteriores (21,22%). O acumulado de janeiro a 
novembro ficou em 18,04%. Em novembro de 2020 o índice foi 
1,82%. O custo nacional da construção por metro quadrado, que 
em outubro foi de R$ 1.490,88 passou em novembro para R$ R$ 

Custos da construção civil subiram 1,07% em novembro 

1.506,76, sendo R$ 903,22 relativos aos materiais e R$ 603,54 à 
mão de obra.

“Está é a quarta menor taxa do ano. Desde agosto, os índices 
estão mais ou menos no mesmo patamar, diferente do período de 
janeiro a julho em que todas as taxas eram muito altas. As varia-
ções não tiveram sobressalto grande e estão mais próximas umas 
das outras. Os últimos quatro meses apresentaram as menores 
taxas do ano”, analisa o gerente do Sinapi, Augusto Oliveira.

As exportações brasileiras deverão atingir no próximo ano 
US$ 262,379 bilhões, o que representará queda de 4,7% 

em relação aos US$ 275,316 bilhões estimados para 2021. As 
importações, porém, poderão crescer 4,5% ante os US$ 218,094 
bilhões projetados para este ano, atingindo US$ 227,855 bilhões. 
A previsão, divulgada nesta semana pela Associação de Comércio 
Exterior do Brasil (AEB) para a balança comercial no próximo ano, 
indica que o superávit poderá alcançar US$ 34,524 bilhões, com 
queda de 39,7% em relação aos US$ 57,222 bilhões estimados 
para 2021. De acordo com a AEB, o aumento das importações 

AEB projeta queda das exportações e do superávit da balança em 2022
e a queda das exportações provocarão contribuição negativa do 
comércio exterior no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB, soma 
de todos os bens e serviços produzidos no país) de 2022.

Além do cenário interno de indefinição com a proximidade das 
eleições, o principal fator a afetar a balança comercial brasileira 
serão as commodities (produtos primários com cotação interna-
cional), cujos preços estão muito elevados, mas sem sustentação 
para isso, disse o presidente executivo da AEB, José Augusto de 
Castro, “Os preços das commodities devem cair em 2022”, afir-
mou.

Almir Guilherme, Cristiano Silva, Deputada Carla Zambelli, Valmir Carnevali e Luís Fernando Quilici.

Encontro foi sediado na ASPACER

A Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado 
de São Paulo) divulgou nesta semana a atualização do re-

passe do custo de gás e da conta gráfica nas tarifas da Comgás, 
a ser aplicada a partir de 10 de dezembro de 2021.

Conforme Deliberação 1.010/2020 este repasse tem periodici-
dade prevista a cada três meses para os usuários dos segmentos 
industrial e GNV.

ARSESP publica novo aumento no custo do gás, nas tarifas da área de concessão 
da Comgás

Neste mês de dezembro/21, foi implementada a exclusão do 
ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, seguindo o en-
tendimento do Supremo Tribunal Federal (em detalhes na NT.F-
0053-2021 da Arsesp), reduz em aproximadamente 2% a conta 
de todos os usuários, mesmo assim o aumento para indústria 
chegou em até 21,9%. Confira na tabela abaixo os novos percen-
tuais de acordo com o consumo.  

http://www.aspacer.com.br/coopaspacer

