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ASPACER participa de workshop sobre mineração em Tatuí

F

oi realizado na cidade de Tatuí (SP), no último 25, o “Workshop sobre Mineração e Meio Ambiente”. A ASPACER esteve representada por seus diretores. Os assuntos discutidos, foram: “Licenciamento Ambiental da Mineração”, “A importância da pesquisa mineral para a futura atividade de lavra”, “Visão geral das principais receitas do DNPM”, “Importância do acompanhamento
dos processos minerários”, “Relatório Anual de Lavra (RAL): ferramenta de gestão do Setor Mineral”, “Procedimentos de outorga
de recursos hídricos para mineração”, “Ações do Sindareia em prol das minerações de areia no Estado de São Paulo” e o “Mercado
produtor de Pedra Britada no Estado de São Paulo: Evolução, Perspectivas e Medidas Estruturais”.

Prorrogado o prazo de vigência da Pauta Mínima de Preços para o
setor de Revestimentos cerâmicos

A

través da Coordenadoria de Administração Tributária, publicada oﬁcialmente na última terça-feira (24), foi alterada a Portaria
CAT nº 128/2011, que ﬁxa valor mínimo para o cálculo do ICMS nas operações com revestimento cerâmico classiﬁcado como
“Extra” ou “Tipo A” e prorrogada sua vigência de 30.04.2012 para 31.12.2012.

Fim da Guerra dos Portos

F

oi aprovado pelo Senado Federal, no último dia 24, alíquota que uniﬁca o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em operações interestaduais de
produtos importados. A partir de janeiro de 2013, a alíquota
será reduzida de 12% para 4%. Dessa forma, os Estados não
oferecerão mais incentivos para entrada de bens estrangeiros,
ou seja, chega ao ﬁm a chamada Guerra dos Portos.

Feriado – Dia do trabalho

D

evido ao feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho, as diretorias da ASPACER e do SINCER informam que não haverá
expediente nas entidades nos dias 30 de abril (segunda-feira) e
1º de maio (terça-feira), retornando os trabalhos normalmente
às 08h do dia 02 de maio (quarta-feira).

Encontro para discutir resultados do relatório da Cetesb e sua
repercussão

A

pós divulgação do último relatório da Cetesb sobre qualidade do ar, datado de 2011, no qual o município de Santa Gertrudes
foi classiﬁcado como o segundo mais poluído do estado em relação ao material particulado (poeira) e das repercussões
sobre o assunto na mídia local e nacional, a ASPACER convocou no último dia 26, a Astrasger (Associação das Transportadoras de
Santa Gertrudes) e representantes das indústrias cerâmicas de cidades da região, para um encontro com o objetivo de discutir o
assunto e novas ações de combate ao problema. É importante lembrar que a ASPACER desenvolve, há alguns anos, projetos junto
ao governo do Estado à favor do setor. Além disso, a própria Cetesb participa desses estudos. Portanto, a ASPACER, se propõe a
continuar buscando novas soluções.

Sistema de Inteligência de Mercado

A

ASPACER trabalha com o SIM (Sistema de Inteligência de Mercado). A ferramenta funciona através do envio de dados das
cerâmicas associadas à ASPACER, que encaminha para um consultor de mercado fazer a compilação e, a partir disso, elaborar os relatórios sobre o mercado ceramista do polo e do estado de São Paulo. Por isso, é muito importante que as empresas encaminhem seus resultados mensais, para que as estatísticas possam ser cada vez mais precisas.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

