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Estados e Petrobrás brigam por preço do gás

U

ma batalha acirrada vem sendo travada nos bastidores entre os governos estaduais e a Petrobrás. Asﬁxiados pela falta de
gás natural, os Estados, principalmente os do Sul do País, exigem mudanças nos contratos de concessão das distribuidoras
de gás canalizado, considerados incompatíveis com a realidade da economia brasileira. O principal foco de insatisfação é a exigência de uma taxa de retorno mínimo de 20% para os investimentos realizados pelas concessionárias. A alegação é que isso torna
inviável a capilaridade e interiorização da rede de gás. Hoje, a Petrobrás é acionista de 19 distribuidoras de gás canalizado no País.
Fonte: Estado de S.Paulo.

Aspacer apóia 1º Fórum Nacional de Exploração de Gás Não
Convencional

A

Aspacer está apoiando o 1º Fórum Nacional de Exploração de Gás Não Convencional – O UGás Forum Brazil 2013, que será
realizado nos dias 19 e 20 de agosto, em Belo Horizonte - MG. Este é o primeiro encontro a promover um debate executivo
sobre a exploração deste recurso no Brasil, tratando de aspectos regulatórios, ambientais, ﬁnanceiros e de mercado, entre muitos
outros.

Demanda por máquinas industriais cresce 101% no BNDES

O

BNDES Finame, linha do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para produção e aquisição de máquinas e equipamentos, encerrou o período de janeiro a maio com desembolsos de R$ 29,5 bilhões, crescimento de 87% na
comparação com igual período de 2012, segundo dados não consolidados divulgados pela instituição ao Valor PRO. Desse total, máquinas industriais, ou não transporte representam R$ 8,5 bilhões e caminhões R$ 11,6 bilhões. Fonte: Valor Econômico.

Equipe do DER inicia os trabalhos para o asfaltamento das
vicinais

U

ma equipe do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), liderados por um diretor do departamento de Rio Claro e um
engenheiro de obras de São Paulo, estiveram em Santa Gertrudes, para juntos ao presidente da Aspacer e do Sincer, Heitor
Ribeiro de Almeida Neto e do assessor da direção das entidades, Roberto de Macedo, percorrerem os trechos das estradas vicinais
que são parte do processo de asfaltamento concedidos pelo governo do estado, um total de 16, 7 km. O processo licitatório já está
autorizado. O objetivo da vinda dos proﬁssionais do DER foi o de veriﬁcar as necessidades das obras a serem feitas, conhecer in-loco
os trajetos e fotografar, para poder documentar o projeto. Essa ação faz parte do movimento ocorrido no dia 06 de junho, em que o
DER assinou junto a Prefeitura de Santa Gertrudes um convênio para a pavimentação de estradas vicinais utilizada pelos caminhões
que transportam matéria-prima e escoam a produção das cerâmicas.

Inscrições para a 1ª edição do Prêmio Nacional Aspacer de
Design foram prorrogadas

A

s inscrições da 1ª edição do Prêmio Nacional Aspacer de Design seguem até 05 de julho. Os participantes são necessariamente,
funcionários responsáveis pelos setores de criação e desenvolvimento de produtos de indústrias cerâmicas e fornecedores.
Empresas de todo o Brasil poderão participar nas categorias: fabricante e fornecedor. A Aspacer receberá os painéis de 29 de julho a
05 de agosto. O julgamento acontecerá no dia 12 de agosto. Mais informações sobre o Prêmio: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

Prorrogação dos efeitos da pauta ﬁscal segue até 31 de
dezembro

N

o dia 26 de junho, foi publicada no Diário Oﬁcial da União a Portaria CAT 58/2013, que ﬁxa o Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS) incidente sobre as operações efetuadas com revestimentos cerâmicos, classiﬁcados como “Extra” ou “Tipo A”, na posição 6908
da Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM/SH, sobre o valor mínimo de R$ 4,76/m². O período de vigência
vai de 01 de julho a 31 de dezembro de 2013.

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

