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Pela primeira vez desde a criação do Programa Minha Casa, 
Minha Vida (MCMV), o Ministério das Cidades não conta-

rá em 2019 com recursos para novas contratações de moradias 
destinadas às famílias com renda mensal de até R$ 1.800 (faixa 
1). São justamente as famílias que respondem pela maior par-

Freio na habitação popular
te do défi cit habitacional de 7,8 milhões de moradias no país. 
A proposta de Orçamento encaminhada ao Congresso Nacional 
destinou ao programa R$ 4,6 bilhões. É verba inferior aos R$ 5,2 
bilhões previstos para 2018. Trata-se da menor dotação para o 
MCMV desde sua criação, em 2009.                    Fonte: Sinduscon

O consumo de gás natural no País alcançou 73,4 milhões 
de metros cúbicos por dia em julho, o que corresponde 

a um crescimento de 6,4% frente aos 69 milhões de metros 
cúbicos/dia de igual período em 2017. Na comparação com ju-
nho de 2018, a alta foi de 1,5%. As informações fazem parte do 
levantamento estatístico da Associação Brasileira das Empresas 
Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás), feito com concessio-

Consumo de gás natural cresce 6,4% em julho, diz Abegás
nárias em 20 Estados. A entidade destacou o desempenho do 
segmento industrial, que apresentou demanda de 29,3 milhões 
de metros cúbicos/dia, 6,29% acima dos 27,5 milhões de metros 
cúbicos/dia do mesmo mês do ano passado e 3,95% superior 
ao reportado em junho deste ano. Segundo a Abegás, o volume 
consumido pela indústria em julho de 2018 é o maior registrado 
pela associação desde junho de 2015. Fonte: Abegás

Pesquisa da FecomercioSP aponta a criação de 1.885 pos-
tos de trabalho no comércio atacadista e 4.290 no setor 

de serviços paulista no mês de julho. Os saldos positivos nos 
segmentos foram registrados após dois meses seguidos de re-
sultados negativos no atacado e depois do primeiro resultado 

Setor de serviços registra alta na criação de empregos 
negativo do ano em serviços, principalmente por causa da greve 
dos caminhoneiros. De acordo com o assessor econômico da 
FecomercioSP, Jaime Vasconcellos, há uma retomada na geração 
de vagas que foram perdidas entre 2015 e 2016, período mais 
crítico da crise econômica brasileira.                           Fonte: DCI

A indústria paulista encerrou 2.500 postos de trabalho em 
agosto, queda de -0,11% frente a julho na série sem 

ajuste sazonal. Porém no acumulado do ano, o saldo segue 
positivo em 14.000 vagas (+0,64%). Com o ajuste sazonal, o 
resultado para o mês fi cou estável (-0,08%). Os dados de Nível 
de Emprego do Estado de São Paulo foram divulgados nesta 
terça-feira (18 de setembro) pela Fiesp e pelo Ciesp. “A nossa 
previsão é de encerrar o ano com emprego negativo na indús-

Indústria paulista fecha 2.500 postos de trabalho em agosto
tria paulista. Esse cenário começou a ganhar força com greve 
dos caminhoneiros, a indefi nição política e a preocupação com 
o ambiente de negócios internacional, que tem causado o afas-
tamento dos investimentos. É o ambiente sadio de negócios 
que traz o emprego e faz com que a economia volte a melhorar. 
Temos no mercado interno uma ociosidade em torno de 35%”, 
diz José Ricardo Roriz Coelho, presidente em exercício da Fiesp 
e do Ciesp. Fonte: Fiesp

A ASPACER e o SINCER, com o apoio de suas empresas as-
sociadas e parceiros, estão com inscrições abertas para o 

“6º Concurso de Desenho Infantil” para ser o cartão de Natal e 
Ano Novo dessas entidades. O concurso tem como tema: A CI-
DADE QUE EU QUERO PARA VIVER. As inscrições são efetivadas 
automaticamente com a entrega dos desenhos e seguem até 28 
de setembro no Departamento Pessoal ou Departamento de Re-

ASPACER segue com inscrições para o 6º Concurso de Desenho Infantil

cursos Humanos das empresas associadas. Poderão inscrever-se 
fi lhos e/ou enteados de funcionários das empresas associadas à 
ASPACER e ao SINCER. O Concurso visa promover, envolver, va-
lorizar e inserir os fi lhos e fi lhas dos colaboradores das empresas 
associadas à ASPACER e ao SINCER no ambiente de trabalho dos 
pais. Podem participar crianças que tenham entre 06 e 11 anos 
de idade.


