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1º Fórum Brasileiro do Gás Natural no
G1

A

nº276

5º Prêmio Nacional ASPACER de Design
conta com recorde de participantes

A

ASPACER está no G1 - São Carlos, site oficial da Rede Globo, com todas as curiosidades e informações sobre o 1º
Fórum Brasileiro do Gás Natural, evento que aconteceu no último dia 20, com as principais informações e fotos do evento.
Acompanhe: http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/especial-publicitario/aspacer

ASPACER em parceria com o Centro Cerâmico do Brasil realizará o 5º Prêmio Nacional ASPACER de Design no dia 07
de agosto e contará com a participação de empresas de todo o
país. Este ano 60 trabalhos, de 32 empresas estão concorrendo.
Mais informações: www.aspacer.com.br/premioaspacer

6º Fórum de Design para
Revestimentos Cerâmicos será em
agosto

Pauta Mínima de Preços prorroga os
efeitos da pauta mínima de preços

O

6º Fórum Nacional de Design será realizado dias 07 e 08
de agosto na sede da ASPACER e contará com a participação de profissionais de design nacional e internacional. Durante
dois dias de evento, serão realizadas palestras e workshops para
os profissionais das áreas de criação e designer das cerâmicas e
empresas fornecedoras. Informações: www.aspacer.com.br

A

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo através
da Portaria CAT nº 42/2017, publicada em 23 de junho
no Diário Oficial do Estado, prorroga os efeitos da pauta mínima de preços no cálculo do ICMS sobre as operações com revestimentos cerâmicos. A pauta é específica para os produtos
classificados como “Extra” ou “Tipo A”. Segundo a Portaria, o
ICMS deverá ser calculado pelo valor mínimo de R$ 5,49/m².
Esse mesmo valor também será utilizado para fins de cálculo
da substituição tributária do ICMS, sobre a qual, acrescida do
frete, seguro, impostos e demais encargos cobrados do cliente,
será aplicado o Índice de Valor Adicionado Setorial (IVA-ST). O
período de vigência é de 1º de julho de 2017 a 31 de dezembro
de 2017.

Receita lança ambiente de teste do eSocial para empresas

A

Secretaria da Receita Federal vai tornar disponível a partir da próxima segunda-feira, 26, o ambiente de produção restrita
do eSocial, que dá início a uma fase de testes do projeto para as empresas. De acordo com resolução do Comitê Gestor do
eSocial, o acesso será permitido em duas etapas, sendo a primeira no período de 26 de junho a 31 de julho de 2017, para as empresas de Tecnologia da Informação, e a segunda no período de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2017 para todas as empresas.
O eSocial vai unificar o envio de informações pelo empregador ao governo em relação aos seus empregados. O sistema padroniza
a transmissão, que será eletrônica, além da validação, armazenamento e distribuição de dados referentes às obrigações fiscais,
previdenciárias e trabalhistas dos funcionários. O uso do programa pelas empresas começará a ser obrigatório a partir de 2018, a
partir de 1º de janeiro de 2018 para os empregadores e contribuintes com faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78 milhões
e em 1º de julho de 2018 para as demais empresas.

Com corte de 58% das verbas, estatal de pesquisa energética pede doações

R

esponsável pelo planejamento do setor energético brasileiro, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), atribui ao corte de
58% do orçamento a decisão de fazer um pedido de doações na página da EPE na internet. A empresa pede equipamentos
como computadores, notebooks, licenciamento de softwares e até a contratação de empresa especializada para desenvolver o
Portal de Eficiência Energética. O pedido foi postado no fim da tarde de segunda-feira. A estratégia foi colocada em prática depois
que a empresa foi alvo de um contingenciamento que reduziu de R$ 34 milhões para R$ 14,3 milhões o orçamento para despesas
discricionárias, que não incluem o pagamento de pessoal. O valor final teve ajuda do Ministério do Planejamento que atendeu a
um pedido e adicionou R$ 5 milhões aos R$ 9,6 milhões obtidos inicialmente. O corte foi de R$ 19,3 milhões. Fonte: Valor Econômico
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