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O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revisou 
nesta quinta-feira (27) a previsão de crescimento do Pro-

duto Interno Bruto (PIB) do Brasil para 2018 e 2019. Os números 
foram divulgados em entrevista coletiva na qual o Ipea apre-
sentou sua Carta de Conjuntura Número 40. Segundo o Ipea, o 
PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, deve 
crescer 1,6% neste ano e 2,9% em 2019.  Na previsão anuncia-

Ipea revisa previsão de crescimento do pib para 1,6%
da três meses atrás, o instituto estimava altas de 1,7% e 3%. 
Já no início deste ano, o Ipea projetava crescimento de 3% nos 
dois períodos. De acordo com o diretor de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas, José Ronaldo  de Castro Souza Júnior, o cená-
rio se deteriorou ao longo do ano com a perda de confi ança do 
mercado na continuidade das reformas e também com a greve 
dos caminhoneiros, em maio.                        Fonte: Agência Brasil

Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria de trans-
formação paulista subiu 1,5% em agosto em relação a julho, 

na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste, o avanço foi de 
5,9% no mês e no acumulado em 12 meses de 4,3%. A principal 
infl uência dessa recuperação veio da variável total de vendas 
reais, que subiu 6,9%, seguida por horas trabalhadas na produ-

Indicador de nível de atividade da indústria paulista sobe 1,5% em agosto
ção (2,3%). O Nível de Utilização da Capacidade Instalada fi cou 
praticamente estável (-0,1p.p). Os dados foram divulgados nesta 
sexta-feira, (28/09), pela Federação e Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp e Ciesp). Segundo José Ricardo Ro-
riz, presidente em exercício da Fiesp e do Ciesp, o atual clico de 
recuperação da economia brasileira é um dos mais lentos.  

Fonte: Fiesp

O Ministério das Cidades publicou três portarias no Diário 
Ofi cial de 26 de setembro, totalizando a contratação de 

mais 61.649 unidades habitacionais, dentro do Programa Minha 
Casa, Minha Vida (MCMV). A Portaria 596, de 25 de setembro, 
divulgou um novo lote de propostas selecionadas para aquisi-
ção de 25.219 moradias com recursos advindos da integraliza-
ção de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no 

Minha casa: liberada contratação de mais 61.649 Unidades habitacionais
âmbito do Programa Nacional de Habitação Urbana, integrante 
do PMCMV. Os proponentes têm 30 dias para apresentarem às 
instituições fi nanceiras ofi ciais federais toda a documentação ne-
cessária à análise das operações, que deverão ser contratadas 
em até 60 dias. 

O prazo máximo para início de obras das operações contrata-
das é de 90 dias.

A ASPACER representada pelo diretor de Relações Institu-
cionais Luís Fernando Quilici, esteve participando  nesta 

quinta-feira da abertura XV Semana Jurídica no Centro Univer-
sitário Claretiano em Rio Claro, que teve como tema Desenvol-
vimento Econômico e a Sustentabilidade  Ambiental. O evento 
contou com a participação de alunos do curso de Direito, repre-
sentantes da Ordem de Advogados do Brasil (OAB), do setor 
mineração, órgãos públicos e a Polícia Ambiental.  

ASPACER participa da abertura da XV Semana Jurídica do Centro Universitário 
Claretiano

Vem aí a Confraternização 2018 da ASPACER. Um evento 
que defi nitivamente caiu no gosto do público empresarial 

do setor cerâmico. Esse ano, o jantar que acontece no dia 24 de 
novembro, apresentará ao público uma atração que vai trazer 
o bom e velho Rock and´ Roll, por meio de uma das maiores 
bandas rock do Brasil, o grupo Capital Inicial. Ainda há reservas 
de mesas disponíveis para o evento e podem ser feitas na AS-
PACER com Ana Paula pelo telefone 3545-9600 ou pelo e-mail 
anapaula@aspacer.com.br 

Capital Inicial fará apresentação na confraternização da ASPACER


