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Profissionais da área de energia da Raízen, estiveram no 
último dia 14, na sede da Aspacer para um encontro com o 

diretor de relações institucionais e governamentais da entidade, 
Luís Fernando Quilici com objetivo de apresentar os projetos da 
empresa. Participaram: Júlio Sattamini - gerente comercial de 
energia, Antonio Simões - diretor executivo de energia, Marco 
Nardo - gerente corporativo de energia e Luiz Ferreira - diretor 
de dados da WX Energy.

Raízen visita sede da Aspacer

“Em 2020 espera-se um aumento nas vendas do setor em 
torno de 4%, apostando na recuperação do PIB Brasil pas-

sando de 1,0% em 2019 para 2,2% em 2020, também se espera 
a continuidade da melhora do mercado imobiliário e os efeitos 
das medidas econômicas que estão em curso no Brasil”, definiu 
Maurício Borges – CEO da Anfacer.

A Anfacer – Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica 
para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres, que re-
centemente completou 35 anos, representa institucionalmente a 
indústria brasileira de cerâmica promovendo seu desenvolvimen-
to, competitividade e ampliação de mercado para seus produtos.

Anfacer aposta no aumento das vendas de revestimentos cerâmicos para esse ano

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) es-
pera que o setor cresça 3% este ano, o que possibilitaria 

a geração de 150 a 200 mil empregos formais até dezembro. O 
crescimento é esperado devido ao atual cenário de juros baixos 
e inflação controlada no País. Conforme a CBIC, 2020 pode supe-
rar a marca de 2019, que deve ficar próxima aos 100 mil postos 
de trabalho, com avanço de 2%. A entidade acredita que o nú-
mero de vagas pode até crescer mais, caso o mercado imobiliá-
rio continue surpreendendo com os lançamentos. Apesar disso, 

CBIC estima crescimento de 3%
a grande preocupação da indústria da construção diz respeito à 
situação do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que ainda 
tem futuro indefinido, principalmente com relação à faixa 1, que 
beneficia famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil. No tocan-
te às grandes obras de infraestrutura, o ritmo ainda é modesto, 
conforme a CBIC. 

As licitações de maior porte podem ocorrer ainda este ano, mas 
as obras só deverão começar em 2021.

Fonte: CBIC

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) pu-
blicou nesta quinta-feira (16) a nova tabela do frete ro-

doviário. Os reajustes variam de 11% a 15%, dependendo do 
tipo de carga ou operação. A resolução do órgão incluiu no cál-
culo do piso a cobrança do valor das diárias do caminhoneiro. 

A conta também considera atualização monetária de itens 
como pneus e manutenção. Em outra alteração, o contratante 
será obrigado a pagar frete de retorno para os casos de opera-
ções em que o caminhão é impedido de trazer carga na volta 

Governo apresenta nova tabela do frete com até 15% de reajuste

da viagem, como os transportadores de combustível. Os valores 
da tabela do frete são reajustados a cada seis meses. As regras 
da nova resolução passam a valer na próxima segunda-feira 
(20). 

De acordo com a ANTT, as normas e valores foram definidos 
após diálogo com o setor e os caminhoneiros “com o intuito 
de atender aos pleitos da categoria”. Leia matéria completa: 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-rea-
justa-tabela-do-frete-em-ate-15,70003161881

As indústrias paulistas começaram a obter liminares na Jus-
tiça para deixar de pagar a taxa de licença ambiental com 

o aumento instituído pelo Decreto estadual nº 64.512/2019. 
Uma empresa do segmento veterinário e as 174 mil empresas 
ligadas à Federação e ao Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp/Ciesp) conseguiram decisões para pagar a taxa sem 
a majoração. O novo decreto determina que é fonte de poluição, 

Liminares suspendem aumento de taxa ambiental

objeto do licenciamento, a área construída do empreendimento 
e atividade ao ar livre, em metros quadrados. No entanto, a 
Lei estadual nº 997, de 1976, atualizada pela Lei nº 9.477, de 
1996, define a fonte de poluição sem incluir as atividades ao 
ar livre. Mais informações: https://valor.globo.com/legislacao/
noticia/2020/01/17/liminares-suspendem-aumento-de-taxa-am-
biental.ghtml 


