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Sede da Aspacer e do Sincer completa 10 anos de fundação

E

m 1999, na antiga sede do Sindicato das Indústrias da Construção, do Mobiliário e de Cerâmicas de Santa Gertrudes (Sincer),
nasceu a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento, a Aspacer. Sua sede própria só foi criada em agosto de 2003.
Após uniﬁcar a presidência das duas entidades, associados, autoridades políticas de toda a região, imprensa e o Governador do
Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, acompanharam a inauguração de uma sede ampla e moderna da Aspacer e do Sincer, em
Santa Gertrudes. Um projeto de três anos que foi realizado em 17 meses. O prédio conta com toda a infra-estrutura necessária
para atender a entidade e suas associadas em palestras, reuniões e outros eventos, com grandes realizações durante o ano todo.

Grupo Contábil/Fiscal

O

grupo de excelência Contábil/Fiscal realizou no dia 21 de agosto, na sede da Aspacer, encontro para discutir assuntos importantes que envolvem o setor cerâmico. Além de outras propostas, na oportunidade, o grupo sugeriu que a Aspacer se
mobilize junto ao Governo Federal para a uniﬁcação dos estados, referente a substituição tributária.

Xisto muda geopolítica da energia

A

“revolução do xisto” em curso nos Estados Unidos, que já despertou investimento de US$ 100 bilhões na indústria americana,
vai resultar em uma nova geopolítica do petróleo, prevê o secretário de Energia dos EUA, Ernst Moniz. Em uma década, o maior
consumidor de combustíveis fósseis do planeta deve alcançar independência energética. “Seremos exportadores e importadores ao
mesmo tempo, mas o resultado líquido deverá ser zero”, disse Moniz. Com a exploração de recursos não convencionais, o preço do
gás natural está hoje em US$ 3,50 por milhão de BTU, menos da metade do que valia há uma década. Fonte: Valor Econômico.

Justiça manda DNPM liberar pesquisas

A

decisão do governo de paralisar, deliberadamente, a emissão de autorizações para pesquisa mineral em todo o país, começa
a causar reações drásticas na iniciativa privada. Na semana passada, empresários e companhias do setor mineral conseguiram
as primeiras vitórias na Justiça, que obrigam o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM) a emitir alvarás de pesquisa. As
decisões judiciais foram acatadas pela diretoria do DNPM, obrigada a conceder as autorizações, todas com vigência pelo prazo de três
anos. Fonte: Valor Econômico.

Sílvia Calou renuncia à presidência da Arsesp após dois anos

P

or dois anos, Silvia Maria Calou atuou como diretora-presidente e também diretora de Regulação Técnica e Fiscalização dos
Serviços de Distribuição de Gás Canalizado da Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo).
No último dia 16 de agosto, foi publicado no Diário Oﬁcial da União sua renúncia do cargo. Em nota, divulgou que o motivo se deve a
razões de ordem pessoal e a novos projetos aos quais se dedicará após a quarentena.

SP arrecada R$ 5,2 bi com parcelamento de ICMS

O

Programa Especial de Parcelamento (PEP) do ICMS, implantado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo em março
deste ano, já arrecadou R$ 5,2 bilhões até o dia 15 deste mês. Segundo a Fazenda paulista, o valor refere-se a parcelamentos
e a pagamentos feitos em cota única. O balanço da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado mostra 47.478 adesões ao programa,
que representam mais de R$ 14 bilhões em débitos. Os contribuintes que optarem pelo pagamento das dívidas em 120 parcelas terão
reduções de 50% no valor das multas e de 40% nos juros. O valor das prestações, desde que as cotas sejam recolhidas no vencimento,
permanece inalterado da primeira até a última, observado o valor mínimo de cada parcela ﬁxado em R$ 500. Para o pagamento à
vista, as empresas terão descontos de 75% no valor das multas e de 60% nos juros. 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

