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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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ASPACER e Fiesp pedem novo PPI e governo paulista anuncia medida

A Aspacer encaminhou em agosto do ano passado, e em agosto desse ano, dois pedidos de implantação de novo PPI (Progra-
ma de Parcelamento Incenti vado) a secretaria estadual da Fazenda. O PPI solicitado pela Aspacer tem como objeti vo permi-

ti r às indústrias paulistas a regularização dos débitos de ICMS inscritos em dívida ati va. No últi mo sábado (29), o governo paulista 
anunciou que irá insti tuir um novo PPI. Resta saber quais serão as linhas gerais do novo programa de parcelamento e seus benefí -
cios efeti vos.  O assunto também foi tratado no âmbito da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), que insti tuiu 
grupo de trabalho para tratar do assunto.A secretaria estadual da Fazenda ainda não anunciou como o novo PPI irá funcionar, mas 
o objeti vo do governo paulista é arrecadar R$ 2 bilhões de impostos atrasados.

Aspacer se reúne com novo secretário de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia.
Na próxima terça-feira (09), a Aspacer através do presidente Heitor Ribeiro de Almeida Neto, do vice-presidente Benjamin Fer-

reira Neto, do Diretor Executi vo Almir Guilherme e do Diretor Superintendente Luís Fernando Quilici, estarão reunidos em 
Brasília com o novo secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Carlos Nogueira. 
Na pauta do encontro assuntos ligados ao interesse da Aspacer e relatos sobre a fi nalização dos trabalhos de elaboração do Plano 
Diretor Minerário Regional do Polo de Santa Gertrudes, que contou com a parti cipação da CPRM (Companhia de Pesquisa de Recur-
sos Minerais), empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia. Carlos Nogueira assumiu recentemente o cargo, em substi tuição ao 
professor Cláudio Scliar. 

Ocorre no dia 16 de outubro (terça-feira), a próxima reunião da Frente Parlamentar Pró-Gás Natural, coordenada pelo depu-
tado federal Mendes Thame (PSDB/SP). A reunião acontece na Câmara dos Deputados em Brasília e deverá ter a parti cipa-

ção de dezenas de enti dades empresariais interessadas no assunto, além de deputados federais e senadores. Para esse encontro a 
Aspacer pretende apresentar a proposta de revisão da Lei nº 11.909, de 04 de março de 2009, a chamada Lei do Gás. Por se tratar 
da legislação que rege o assunto no Brasil, e diante da necessidade de mudanças em sua estrutura, que permita a abertura de 
mercado para outros produtores de gás, possibilitando que o energéti co tenha um preço competi ti vo e possa ser distribuído em 
quanti dade sufi ciente para atender a necessidade da sociedade brasileira, é fundamental a atualização da Lei do Gás. 

Frente Parlamentar Pró-Gás Natural realiza novo encontro, com a 
presença da Aspacer

Integrantes da diretoria e da área comercial da Aspacer esti veram na últi ma terça-feira (2) no Rio de Janeiro em visita ao pavi-
lhão de exposições do Rio Centro, que abrigará a Construir 2012, feira de negócios para o setor da construção civil, que contará 

com as presenças das cerâmicas Almeida, Alfagrês, Cristofoletti   e Incefra, além de estande insti tucional da enti dade. A parti cipação 
do setor cerâmico paulista na Construir Rio 2012, foi possível através de iniciati va da Aspacer, em conjunto com os organizadores 
do evento, permiti ndo a presença de associados da enti dade, em condições de preços de aquisição de espaços e montagem básica 
dos estandes mais acessíveis.

Construir Rio 2012: ASPACER visita Rio Centro

Começa hoje (05), logo mais às 14h, no auditório da ASPACER e do SINCER, o curso orientado pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), sobre Gestão de Empresas Familiares. O curso faz parte de uma extensa programação organizada pelo Centro Cerâ-

mico do Brasil (CCB), com o objeti vo de qualifi car os profi ssionais do setor cerâmico paulista. O conteúdo apresentado pelo curso 
sobre Gestão de Empresas Familiares visa capacitar os profi ssionais que atuam no setor cerâmico, abordando questões específi cas 
do universo das empresas familiares. O curso será realizado nas próximas quatro sextas-feiras, no período da tarde, e aos sábados, 
no período da manhã.

Curso da FGV começa hoje (05) na sede da ASPACER e do SINCER


