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UNAR promoverá exposição dos Painéis do 1º Prêmio Nacional 
Aspacer de Design
ASPACER estará expondo os painéis do 1º Prêmio Nacional Aspacer de Design na UNAR – Centro Universitário de ARARAS, no 

período de 24 de setembro a 08 de outubro, no Saguão da Biblioteca da Universidade, das 09h às 22h. A exposição é voltada 
para estudantes e profi ssionais de Engenharia de Produção; Engenharia Civil; Arquitetura e Urbanismo; profi ssionais de nivel téc-
nico e população em geral. A entrada é gratuita.

A ASPACER e o SINCER com o apoio de suas empresas associadas e parceiros, promoverá o 1º Concurso de Desenho Infanti l 
para servir como cartão das festi vidades de fi nal de ano, através do tema: “Natal e Ano Novo”. As inscrições poderão ser 

feitas entre 01 a 31 de outubro de 2013. Nas condições estabelecidas no regulamento serão premiados os primeiros e segundo 
lugares, divididos em três categorias: de 06 a 07 anos, de 08 a 09 anos e de 10 a 11 anos.

Aspacer e Sincer promovem 1º Concurso de Desenho Infanti l

Multa extra do FGTS é manti da só por um voto

Depois de uma forte arti culação com os parti dos da base aliada, o governo conseguiu evitar no Congresso a derrubada do veto 
da presidente Dilma Rousseff  e manter a multa adicional de 10% do FGTS, cobrada do empresariado em casos de demissão 

sem justa causa. No Senado, a vitória foi apertada, por apenas um voto: 40 senadores votaram pela derrubada do veto e 29 contra, na 
sessão encerrada na madrugada da últi ma quarta-feira, 18. Mas como são necessários pelo menos 41 votos para derrubar um veto, 
ele foi manti do e os votos da Câmara nem foram contabilizados.

Receita obriga empresas a preparar dois balanços

Em decisão surpreendente, a Receita Federal decidiu ressucitar o padrão contábil brasileiro anti go, vigente até o fi m de 2007. A 
Instrução Normati va nº 1397, publicada no últi mo dia 17, poderá trazer grandes complicações para as empresas que já aplica-

vam normas contábeis internacionais (IFRS), publicadas em 2008, em seus cálculos fi nais. Com isso, em alguns casos, as companhias 
poderão ser autuadas por terem pago menos impostos desde aquele ano. Fonte: Valor Econômico.

Governo quer aprofundar redução da conta de luz

O governo federal vai reforçar a políti ca de redução da conta de luz. Depois de antecipar a renovação dos contratos de geração 
e transmissão de energia, o governo usará a renovação e a relicitação de concessões das distribuidoras para atenuar futuros 

reajustes tarifários. As novas regras serão anunciadas ainda este ano. Fonte: Estado de S.Paulo

Lista de exceção à tarifa comum do Mercosul será alterada

O governo trabalha numa revisão ampla e detalhada da lista de exceção à tarifa externa comum do Mercosul (Letec) com dois 
objeti vos: reduzir a tributação de insumos, principalmente industriais, e reti rar produtos com tributação elevada, passando a 

usar a lista para reduzir impostos em vez de aumentar a proteção a setores da economia. Cerâmica está inclusa na listagem de exceção 
do Mercosul. Fonte: Valor Econômico

Planalto sela acordo para reti rar urgência do Código de 
Mineração
A presidente Dilma Rousseff  vai enviar mensagem presidencial ao Congresso, reti rando a urgência do projeto relati vo ao novo 

Código de Mineração. O entendimento foi costurado na manhã da últi ma quarta-feira, 18, no Palácio do Planalto, e contou 
com a parti cipação da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoff mann, da ministra das Relações Insti tucionais, Ideli Salvatti  , e do vice-
-presidente Michel Temer. O projeto, de autoria do Executi vo, bloqueia a pauta do plenário da Câmara desde o início do semestre, 
impedindo a votação de projetos de interesse dos parlamentares. Fonte: Valor Econômico


