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DNPM muda comando após tragédia em Mariana

O

Ministério de Minas e Energia informou no último dia 18, que o geólogo Telton Elber Corrêa assumirá interinamente a diretoria-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Ele substitui Celso Luiz Garcia, que pediu exoneração, alegando
“diﬁculdades de saúde” para permanência no cargo. A troca de comando na autarquia responsável pela ﬁscalização da produção mineral
no país ocorre 12 dias após uma barragem de rejeitos se romper em Mariana (MG). Segundo o ministério, Garcia, que estava desde junho no cargo, aﬁrmou que a decisão foi tomada “por orientação médica”. Luiz Garcia informou que a mudança “abrirá a oportunidade
para que outro diretor-geral, em melhores condições de saúde, possa dar continuidade aos projetos que o DNPM necessita”. Fonte: Correio
Braziliense

SP publica decreto do novo parcelamento ﬁscal especial

O

governo do Estado de São Paulo abriu um novo Programa Especial de Parcelamento (PEP) para pagamento de débitos de ICMS
em até 120 vezes, com redução de 50% das multas e 40% dos juros. No caso de parcela única, o desconto é de 75% das multas
e 60% dos juros. O contribuinte poderá aderir ao PEP do ICMS até o dia 15 de dezembro, por meio do site www.pepdoicms.sp.gov.br. A
medida deve reﬂetir nos cofres públicos ainda este ano. Os detalhes do parcelamento especial eram esperados desde a autorização para
sua abertura pelo Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) nº 117, de outubro. Conforme o Decreto nº 61.625,
publicado no Diário Oﬁcial do Estado de sábado, podem ser incluídos no PEP débitos decorrentes de fatos ocorridos até 31 de dezembro
de 2014, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os que já estão sendo discutidos no Judiciário. Se já foi lavrado auto de infração, mas a
dívida ainda não foi inscrita, também aplicam¬-se descontos de 70%, 60% ou 45% sobre a multa punitiva. Quanto menor o período entre
a autuação e a adesão ao programa, maior o desconto. Mais informações: www.fazenda.sp.gov.br

ASPACER participa de grupo criado pela Fiesp e Governo do Estado de SP para estudar
melhorias ao setor da mineração

O

secretário de Energia e Mineração, João Carlos Meirelles, recebeu no dia 13 de novembro, na sede da pasta, os representantes do
Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração da Fiesp (Comin) e da Frente Parlamentar de Apoio à Mineração (FPAM) da Assembleia
Legislativa para debater os desaﬁos do setor de mineração no Estado de São Paulo. A ASPACER esteve representada pelo seu diretor
executivo, Almir Guilherme. Apesar dos avanços recentes do setor com a criação da Subsecretaria de Mineração, a mudança do nome da
Secretaria Estadual de Energia para Secretaria de Energia e Mineração e a proposta de redução do ICMS da areia de 12% para 8%, que
está em tramitarão na Alesp, ainda existem diversas ações a serem executadas para que o setor mineral atinja o patamar desejado. Para
se atingir uma mineração responsável, os próximos desaﬁos a serem enfrentados pelo setor são a estruturação do fundo da mineração,
o planejamento continuado, a segurança jurídica para as empresas, o ordenamento territorial geomineiro, a aproximação com a área de
meio ambiente visando diminuir os prazos de licenciamento, a redução da burocracia, a melhoria da logística, a certiﬁcação e a mudança
da imagem do setor mineral. “Precisamos apresentar a verdadeira faceta do setor mineral e mostrar a imagem correta que essa atividade
possui. Ou seja, uma área fundamental para o desenvolvimento econômico, que fornece insumos para todos os setores produtivos e que
respeita o meio ambiente exercendo uma mineração responsável”, aﬁrma Meirelles. Fonte: Fiesp

Venda de material de construção deve cair 12% este ano

A

Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) revisou para baixo, novamente, a estimativa de vendas
em 2015. Nesta, que será a última revisão antes dos dados consolidados, a Abramat estima que o faturamento real das vendas de
materiais vai cair entre 11% e 12% neste ano, para patamar semelhante ao de 2007. Segundo Walter Cover, presidente da associação, a
redução resulta de perda de volume e de queda real de preços. Fonte: Jornal Valor Econômico

Confraternização 2015: faltam sete dias

S

erá no próximo dia 27, a partir das 20h30, na sede da ASPACER, que acontecerá mais uma edição do evento Confraternização. O
evento dentre outras surpresas, apresentará a Banda Show Themplus, que desde 1994, vem ao longo dos anos inovando e proporcionando ao público um show cheio de energia, alegria, luxo, proﬁssionalismo e criatividade. Conta com som de última geração permitindo maior qualidade, iluminação proﬁssional, painel de LED, 12 TVs de LED e cenário próprio, que com certeza dará um brilho todo
especial ao evento e a qualidade esperada na apresentação.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

