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O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil do estado 
de São Paulo teve ligeira variação de -0,03% em setembro 

na comparação com o mês anterior. Em 12 meses a alta é de 
3,25%. De acordo com o SindusCon-SP, responsável pelo levan-
tamento, o CUB representativo da construção paulista (R8-N) 

Custo da construção paulista tem variação de -0,03% em setembro 

Nesta quarta-feira, na sede da ASPACER, aconteceu o pro-
cesso de avaliação dos desenhos que estão classifi cados 

para 6º edição do Concurso de Desenho Infantil. 
O anúncio dos resultados e a premiação dos vencedores serão 

realizadas durante uma cerimônia que ocorre na sede da AS-
PACER no próximo 18 de outubro às 19h, onde serão também 
conhecidos os desenhos que vão ilustrar o cartão ofi cial das festi-

Jurados avaliam desenhos da 6º edição do Concurso de Desenho Infantil
vidades de fi nal de 
ano da ASPACER/
SINCER. Neste 
ano, ao todo, 166 
desenhos foram 
encaminhados pe-
las empresas. 

Após recuar 1,4 ponto em julho, o nível de atividade em 
relação ao mês anterior do setor de construção paulis-

ta voltou a avançar em agosto, passando de 47,3 para 49,3 
pontos. Apesar da alta, o resultado consolida a sétima leitura 
consecutiva do indicador abaixo da linha dos 50,0 pontos. Em 
agosto de 2017, o indicador registrava 45,0 pontos. 

O mesmo ocorreu com os indicadores número de empregados 

Confi ança dos construtores volta a crescer em agosto

A aplicação de medidas de defesa comercial contra o Brasil 
representa uma perda anual da ordem de US$ 1 bilhão 

em exportações para as empresas brasileiras, revela estudo da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em média, quando 
uma medida é aplicada contra um produto brasileiro, as vendas 
desse bem para o exterior caem 86% ao longo de um período 
de 12 meses. A análise considerou o comportamento das ex-
portações brasileiras a partir de 13 medidas de defesa comercial 

Brasil perde quase US$ 1 bi em um ano com medidas de defesa comercial

comparado ao mês anterior e utilização da capacidade instalada 
(UCO). Enquanto o primeiro passou de 46,5 para 48,6 pontos, 
consolidando o 10º mês abaixo dos 50,0 pontos, o segundo 
avançou 4,0 p.p., para 53,0%. 

Em agosto de 2017, os indicadores registravam, nesta ordem, 
43,5 pontos e 53,0%. 

Fonte: Fiesp

aplicadas contra o Brasil entre 2015 e 2017. Elas estão divididas 
em medidas antidumping, antissubsídios (ou compensatórias) e 
salvaguardas. O estudo avaliou o valor das exportações sempre 
12 meses antes e 12 meses após a aplicação desses instrumen-
tos. Os Estados Unidos foram os principais aplicadores dessas 
ferramentas contra o Brasil no período analisado. Ao todo, os 
americanos utilizaram cinco instrumentos de defesa comercial 
contra o país. 

Fonte: Agência Brasil

fi cou em R$ 1.365,56 por metro quadrado no período. Dentro 
da composição do indicador, os custos médios com mão de obra 
representaram 60,96%, materiais, 35,87% e despesas adminis-
trativas 3,17%. 

Fonte: Sinduscon

A primeira semana de outubro foi movimentada para o setor 
de gás. Foram várias as iniciativas que apontam a retoma-

da para destravar questões que impedem o avanço do setor no 
país. A principal delas foi a abertura, quase que simultaneamen-
te, de três consultas públicas por parte da ANP com o objetivo de 
colher contribuições para promover a concorrência no mercado 
de gás no Brasil. Além disso, a TBG anunciou abertura de edital 
para contratação de capacidade de transporte no Gasbol. Por 
conta de toda essa movimentação, as distribuidoras de gás que 

ANP lança três consultas públicas para promover concorrência no mercado de gás 
Natural

atuam no Centro-Sul do país adiaram a chamada pública que 
iniciaram para compra de gás natural.Todas essas ações estão 
sendo vistas pelo mercado como positivas, no sentido de que 
trarão maior competitividade ao setor de gás. Na avaliação de 
especialistas, o lançamento das consultas públicas pela ANP tem 
papel importante para o desenvolvimento do mercado de gás no 
país, principalmente para os supridores interessados em partici-
par das chamadas públicas iniciadas pela TBG e pelas distribui-
doras do Centro-Sul. 

Fonte: Abegas

A ASPACER (Associação Paulista das Cerâmicas de Reves-
timento) informa que, devido ao Feriado Nacional de 12 

outubro (a data presta homenagem à Nossa Senhora Aparecida, 

ASPACER terá horário de atendimento diferenciado nesta semana
padroeira do Brasil), não haverá expediente nesta sexta-feira, na 
sede da entidade.

Neste próximo ano, a ASPACER promoverá em Santa Ger-
trudes, mais uma edição do Forn&Cer, onde empresas da 

cadeia produtiva do setor cerâmico estarão expondo as novida-
des nos diversos segmentos. Nesta edição, porém, a feira con-
tará com uma grande novidade: o evento terá sua gestão feita 
pela MCI uma das maiores organizadoras de eventos do mundo. 

Edição da Forn&Cer terá gestão de empresa multinacional
A  MCI conta atualmente com cerca de 2.500 profi ssionais, distri-
buídos em 61 escritórios em 31 países. O Forn&Cer acontece no 
próximo ano durante os dias  11 a 13 de junho dentro do espaço 
de exposições da ASPACER em Santa Gertrudes. 

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo tele-
fone 3545-9600.


