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Comgás esteve na sede da Aspacer

A

través do Diretor Superintendente - Luis Henrique Guimarães; Diretor VP Comercial e Suprimentos de Gás - Sérgio Luiz da
Silva; Sérgio Almeida Pais – Superintendente de Grandes Consumidores Industriais e Rodrigo C. Teixeira – Consultor de
Negócios, a Companhia de Gás do Estado de São Paulo (Comgás) esteve presente na sede da Aspacer para falar sobre o mercado
de gás natural, a situação atual do setor cerâmico e assuntos que envolvem a tarifação do combustível. Participaram do encontro
o presidente da Aspacer e diretores.

Mantega busca apoio a projeto que unifica ICMS

E

m um esforço para simplificar o sistema tributário, Guido Mantega (Ministro da Fazenda) esteve no Congresso, no último dia
12, para buscar acelerar a votação do projeto que unifica em 4% a alíquota do ICMS interestadual de produtos nacionais. O
projeto reduz a tributação de ICMS sobre produtos nas operações interestaduais, recolhida pelos Estados em que a mercadoria
foi produzida. Essa redução diminui, portanto, a margem que os Estados têm hoje para reduzir a cobrança. Fonte: Folha de S.Paulo

SP cria órgão para estimular competitividade

O

aumento da competitividade das empresas de São Paulo será o foco do Conselho Paulista de Incentivo à Competitividade, criado na última segunda-feira (11), numa ação conjunta entre o governo do Estado e empresários. Com empresários e entidades
de classe, o conselho deve desenvolver políticas públicas de estímulo às empresas de São Paulo. “Queremos agilizar os processos para
ter velocidade nos investimentos”, disse o governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Novas regras para mineração

O

governo federal deve enviar em breve uma medida provisória (MP) ao Congresso com o novo marco regulatório da mineração,
e não um projeto de lei, segundo deram a entender os ministros Edison Lobão, de Minas e Energia, e Gleisi Hoffmann, da Casa
Civil, com quem dirigentes da Associação de Municípios Mineradores do Brasil (Amib) se reuniram nesta semana. A entidade recebeu
bem a notícia porque a MP agiliza a entrada em vigor das taxas mais altas da Compensação Financeira sobre a Exploração de Recursos
Minerais (CFEM), a serem cobradas sobre os bens minerais, e evita o desgaste do debate para aprovação dos projetos de lei.
Fonte: Valor Econômico

Forn&Cer – oportunidade de negócios

O

Forn&Cer, maior evento da Aspacer, que acontecerá de 18 a 21 de junho, está se preparando para mais um ano de sucesso.
Decoração digital será um dos destaques do evento. Os maiores e melhores fornecedores do setor estarão reunidos na sede da
entidade. Mais informações: www.aspacer.com.br/fornecer.

São Paulo não pode cobrar juros superiores à Selic

O

Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu que o Estado não pode cobrar juros de mora diários superiores à Selic dos contribuintes com débitos de ICMS. O entendimento foi adotado após a análise de um processo originalmente
da 13ª Câmara de Direito Público da Corte. A ação, julgada no fim de fevereiro, foi proposta por empresa, que questionava a aplicação
de juros de mora de 0,13% ao dia sobre uma dívida de ICMS. A alíquota foi fixada pela Lei nº13.918, de 2009. Atualmente, a taxa em
São Paulo está em 0,03% ao dia. Fonte: Valor Econômico.

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

