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Indústria paulista fecha 11,5 mil postos de trabalho em junho, aponta FIESP

Um total de 2.158 unidades residenciais novas foi comer-
cializado na cidade de São Paulo em maio. O resultado 

representa aumento de 19,8% frente às 1.802 unidades ven-
didas no mês anterior. Comparado ao volume de 2.170 unida-
des comercializadas em maio de 2017, houve ligeira queda, de 
0,6%. Os dados constam da Pesquisa do Mercado Imobiliário 

Vendas e lançamentos de imóveis crescem em São Paulo

A indústria paulista apresenta pelo segundo mês consecutivo 
fechamento de vagas em seu quadro de funcionários. Em 

junho, foram encerrados 11,5 mil postos de trabalho, queda de 
0,53% frente a maio, na série sem ajuste sazonal. No fechamen-
to do primeiro semestre, o saldo ainda segue positivo, com 17 
mil vagas (+0,79%). Com o ajuste sazonal, o resultado para o 
mês também fi cou negativo, (-0,27%). Os dados de Nível de Em-
prego do Estado de São Paulo foram divulgados nesta terça-feira 
(17/07) pela Federação e Centro das Indústrias do Estado de São 

O Indicador de Custos Industriais aumenta em 2,4% no pri-
meiro trimestre de 2018, em relação ao quarto trimestre 

de 2017. Essa é a maior taxa de crescimento desde o quarto tri-

Ritmo de crescimento dos custos da indústria acelera

do Secovi-SP, divulgada em 17 de julho. De acordo com dados 
da Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio), a 
cidade de São Paulo registrou o lançamento de 1.721 unidades 
residenciais em maio, resultado 45,7% superior ao de abril de 
2018 (1.181 unidades) e 35,1% inferior ao de maio do ano pas-
sado (2.651 unidades). 

Fonte: Sinduscon

mestre de 2015. A alta do indicador é determinada pelo aumento 
nos custos com produtos intermediários e tributários. 

Fonte: Portal da Indústria

A greve dos caminhoneiros, no fi m de maio, foi um “divisor 
de águas” nas expectativas dos agentes econômicos em re-

lação à economia neste ano, na avaliação do chefe da Divisão 
Econômica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), Fabio Bentes. Embora as projeções para 
a atividade econômica já estivessem sendo revistas para baixo 
antes da greve, o desabastecimento provocado pelos bloqueios 

Greve dos caminhoneiros foi divisor de águas para expectativa na economia
nas estradas e as medidas do governo para enfrentar o problema 
reforçaram o processo. Mais cedo, a CNC informou que o Índice 
de Confi ança do Empresário do Comércio (Icec) caiu 4,3% em ju-
lho ante junho, para 103,9 pontos, menor nível desde agosto do 
ano passado. Segundo a CNC, a decepção com as condições cor-
rentes da economia (-13,6%) foi decisiva para a queda em julho. 

Fonte: Info Exame

Paulo. Apesar de os meses de junho, desde 2011, apresentarem 
saldo negativo, o presidente em exercício da Fiesp, José Ricardo 
Roriz Coelho, lembra que esta queda é a pior do período recente. 
“Esse junho foi pior, em termos de empregabilidade para a indús-
tria paulista, do que o mês de junho do ano passado. Algumas 
variáveis políticas e econômicas estão infl uenciando fortemente 
alguns setores importantes, como o alimentício, por exemplo, que 
sofreu uma forte perda de postos de trabalho”, avalia Roriz. 

Fonte: Fiesp

A Vidrados está no mercado há 17 anos e se consolida como 
um dos principais fornecedores do polo cerâmico de San-

ta Gertrudes. Sempre com foco no cliente buscando ampliações 
e inovações trazendo a segurança e confi abilidade. Com uma 
vasta gama de produtos composta por fritas, esmaltes, engo-

Vidrados integra grupo de patrocinadores do 6º Prêmio Nacional de Design
bes, pastas protetivas e produtos químicos atendendo de forma 
competitiva e efi ciente. A empresa é mais nova patrocinadora do 
6º Prêmio Nacional de Design. ASPACER. Para mais informações 
sobre como patrocinar o evento o telefone para contato é (19) 
3545-9600 com Ana Paula.


