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Esmaltec confirma patrocínio anual para ASPACER e para o Prêmio Nacional
ASPACER de Design

E

specializada na fabricação de fritas cerâmicas, esmaltes
compostos, tintas serigráficas, produtos auxiliares (veículos
serigráficos, colas de granilha, defloculantes, largantes etc), corantes e pigmentos, a empresa possui como diferencial o atendi-

mento ao cliente e a logística de entrega e confirmou patrocínio
anual para a ASPACER e para o Prêmio Nacional ASPACER de Design em 2017. Seja também um patrocinador. Mais informações
com Ana Paula ou Vagner Nogueira: (19) 3545-9600.

Governo amplia Minha Casa, Minha Vida para famílias com renda de até R$ 9 mil

O

governo anunciou no dia 06 de fevereiro, a ampliação
do Minha Casa, Minha Vida. A partir de agora, poderão
aderir ao programa habitacional do governo federal famílias
com renda mensal de até R$ 9 mil. Antes dessa mudança,
o limite de renda para uma família ter direito a participar do
MCVM era de R$ 6,5 mil por mês (faixa 3). Além da ampliação,
o governo também anunciou o reajuste do valor da renda má-

xima para outras faixas do programa. O Ministério das Cidades
informou que a taxa de juros da faixa 1,5 fica mantida em 5%
ao ano. Na faixa 2, os juros cobrados continuam variando de
5,5% a 7% ao ano. Na faixa 3, para renda de R$ 4 mil até R$
7 mil mensais, a taxa cobrada se mantém em 8,16%. Já para
a renda familiar entre R$ 7 mil e R$ 9 mil, os juros sobem para
9,16% ao ano. Fonte: Ministério das Cidades.

Produção de petróleo e gás natural registra recorde no Brasil em dezembro

E

m dezembro de 2016, o Brasil teve recorde tanto na produção de petróleo quanto na de gás natural. A produção
de gás natural foi de 111,8 milhões de metros cúbicos por dia,
superando os 111,1 milhões de m³/d produzidos em novembro de 2016. O aumento foi de 0,6%, se comparado ao mês
anterior, e de 11,3%, se comparado ao mesmo mês em 2015.
A produção total de petróleo e gás natural no País foi de apro-

ximadamente 3,433 milhões de barris de óleo equivalente por
dia. O campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor
de petróleo e gás natural, produzindo, em média, 710,9 mil
bbl/d de petróleo e 30,8 milhões de m³/d de gás natural. A
produção de petróleo de Lula é a maior já registrada por um
campo no Brasil, superando o recorde anterior do próprio campo em novembro de 2016, que foi de 663,2 mil bbl/d. Fonte: ANP

Venda de materiais de construção cai 8,9% em janeiro, diz associação

A

s vendas de materiais de construção tiveram queda de
8,9% em janeiro na comparação anual, conforme levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de
Construção (Abramat). Em relação a dezembro, as vendas totais aumentaram 1,5% no mês passado e, em 12 meses, há
retração acumulada de 10,9%. No segmento de materiais de
base, houve redução de 11,4% e, no de acabamento, diminui-

ção de 5,3%. A Abramat cita, em nota, que apesar da confirmação de queda das vendas, o recuo foi menor do que o registrado em janeiro de 2016. A entidade atribui a redução das
vendas ao nível de desemprego e às condições desfavoráveis
de crédito e afirma que a inversão da tendência do desempenho da indústria de materiais depende de medidas de incentivo à demanda, de reformas estruturais e da queda de juros.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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