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Governo publica decreto que prorroga redução de IPI 

O Diário Ofi cial da União publicou hoje (31), o decreto que prorroga a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) para automóveis, linha branca, móveis e material de construção. As medidas farão o governo deixar de arrecadar R$ 

1,6 bilhão em 2012 e R$ 3,9 bilhões em 2013. Materiais de construção (pisos e revesti mentos) seguem com isenção do IPI até 31 
de dezembro de 2013, como consta publicação no DOU (página 6 – itens 69.07, 69.08, 69.10, de 31 de agosto de 2012).

SINCER e ASPACER realizam reunião sobre Movimentação de 
Mercadorias e “Chapas”

O SINCER (Sindicato das Indústrias da Construção do Mobiliário e de Cerâmicas de Santa Gertrudes), a ASPACER (Associação 
Paulista das Cerâmicas de Revesti mento) e o SITICECOM (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cerâmicas, Refratários, 

Construção, Montagem Industrial, Pavimentação, Obras e do Mobiliário de Limeira e Região) realizaram reunião sobre “Movimen-
tação de Mercadorias no Interior da Empresa em Especial o Serviço dos Chapas”, no últi mo dia 28 de agosto, que contou com a par-
ti cipação de representantes da área de Recursos Humanos das empresas e de advogados. Ficou esclarecido, através de explanação 
do advogado do Sindicato dos trabalhadores, que mediante lei, os funcionários que trabalham dentro das empresas, pertencem aos 
Sindicatos dos Trabalhadores da Indústria Cerâmica e que os trabalhadores chamados “informais”, não regularizados e que trabalham 
fora da área da empresa nomeados de “chapas”, através de portaria, podem pertencer ao Sindicato de Movimentadores de Mercado-
rias de Santa Gertrudes (SITRAMMESTRAGE). A discussão surgiu, devido ao assédio por parte SITRAMMESTRAGE, para atrelar outros 
profi ssionais do setor para o sindicato, com o objeti vo de desvinculá-los do SITICECOM.

Na últi ma quarta-feira (28), foi realizado em São Paulo, workshop coordenado pela ARSESP (Agência Reguladora de Sanea-
mento e Energia) sobre a Lei do Gás – Uma Discussão sobre a regulação para autoprodutores, autoimportadores e consumi-

dores livres. A Aspacer esteve representada pelo Diretor Superintendente da enti dade, Luís Fernando Quilici, que em seu pronun-
ciamento defendeu a fi gura do consumidor livre, do autoprodutor e autoimportador como forma de estí mulo à competi ti vidade 
no setor de gás, o que pode representar preço mais justo do energéti co para o consumidor fi nal. A Aspacer planeja no mês de 
setembro, realizar uma ati vidade com seus associados abordando a fi gura do consumidor livre.

ASPACER parti cipa de workshop sobre a Lei do Gás

A Prefeitura de Santa Gertrudes, requereu junto à CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) a instalação 
de novos equipamentos de medição da qualidade do ar no município. No início dessa semana, um laboratório móvel (insta-

lado num ônibus) e mais um medidor de material parti culado chegaram a cidade. Os equipamentos podem transmiti r dados online 
a cada cinco segundos sobre mudanças no ar e informar os níveis de poluição.

Santa Gertrudes recebe novos equipamento para monitoramento da 
qualidade do ar

Fernando José Gomes Landgraf, engenheiro metalurgista e professor da Escola Politécnica (USP), assumiu na últi ma segunda-
feira (27) a Presidência do Insti tuto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), sucedendo o engenheiro mecânico e professor da Escola 

de Engenharia de São Carlos João Fernando Gomes de Oliveira, que estava à frente do Insti tuto desde janeiro de 2008.

Novo presidente do IPT


