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A Esmaltec, empresa sediada em Rio Claro, especializada 
em Insumos Cerâmicos renovou patrocínio anual com a 

ASPACER. A empresa também será patrocinadora do 6º Prêmio 
Nacional ASPACER de Design e 7º Fórum de Design para Re-
vestimentos Cerâmicos, eventos que acontecerão nos dias 21 
e 22 de agosto na sede da associação, voltados à valorização 

Esmaltec renova patrocínio com a ASPACER

São Paulo isenta ICMS de partes e peças para exploração de petróleo e gás

O governador Geraldo Alckmin assinou o decreto 63.208 pu-
blicado no Diário Ofi cial em 9 de fevereiro, que implemen-

ta, na legislação tributária de São Paulo, as disposições do Con-
vênio ICMS 03/18 do Confaz, que autoriza a isenção e redução 
do ICMS em operações com bens ou mercadorias destinadas às 
atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. 
Com o decreto estadual, São Paulo reduziu a alíquota dos equi-
pamentos até que seja equivalente a 3% da cobrança do ICMS 
nas operações de importação e de aquisição no mercado interno 

dos talentos envolvidos nas áreas de criação das indústrias cerâ-
micas nacionais e seus fornecedores e ao aperfeiçoamento dos 
profi ssionais das áreas de criação, designers e desenvolvedores 
de produtos das empresas do setor cerâmico. Conheça os bene-
fícios de ser um patrocinador. Informações com Ana Paula: (19) 
3545-9600.

Governo anuncia novas metas físicas de contratação do Minha Casa, Minha Vida 
para 2018

Como previsto pelo setor da construção, o governo federal 
anunciou no dia 08, a nova meta de contratação do Progra-

ma Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). De acordo com o ministro 
das Cidades, Alexandre Baldy, o objetivo é ter neste ano 650 mil 
novos pedidos de construção nas quatro faixas do programa. Em 
2017, a meta era de 610 mil unidades, mas aproximadamente 
495 mil foram contratadas. Para garantir a execução da meta 
de contratação de 2018, serão investidos R$ 9,7 bilhões do Or-
çamento Geral da União (OGU) e R$ 63 bilhões do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Para garantir a execução 
da ousada meta, Alexandre Baldy afi rmou que “não há ameaça 
aos recursos para a construção das moradias dos programas”. 
De acordo com o Ministério das Cidades, serão 130 mil unidades 

para a Faixa 1, incluindo as contratações da modalidade Entida-
des e do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR); 70 mil 
para a Faixa 1,5; 400 mil para a Faixa 2, e 50 mil novas moradias 
para a Faixa 3. 

Durante o anúncio, em coletiva à imprensa, o ministro-chefe 
da Secretaria Geral do Governo, Moreira Franco, ressaltou o ta-
manho do desafi o e reforçou que o PMCMV é um esforço não 
só para garantir o direito de moradia ao cidadão, mas também 
gerar mais empregos na construção civil e enfatizou que a meta 
será perseguida com determinação. A previsão do governo é de 
que sejam gerados cerca de 1,4 milhão de empregos com as 
novas obras. 

Fonte: CBIC

desses bens e mercadorias permanentes das atividades de explo-
ração e produção de petróleo e gás natural. 

O benefício incide ainda sobre aparelhos e peças a serem in-
corporadas aos bens e às ferramentas utilizadas na manutenção 
e não há apropriação de crédito. Além disso, São Paulo isentou 
o ICMS na importação de bens e mercadorias temporários para 
aplicação nas atividades de exploração e produção de petróleo e 
gás natural. 

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Energia e Mineração 

Na próxima segunda-feira, 19, empresários participarão na 
sede da ASPACER, de reunião do Conselho Deliberativo 

da ASPACER e do SINCER, a partir das 16h. Liderado pelo pre-
sidente Benjamin Ferreira Neto, Almir Guilherme – diretor exe-
cutivo e Luís Fernando Quilici – diretor de relações institucionais 
e governamentais, a pauta do encontro tratará dos seguintes 

ASPACER e SINCER reúnem Conselhos 
assuntos: prestação de contas – exercício 2017, previsão or-
çamentária para 2018, informes sobre energia fotovoltaica e 
revisão tarifária do gás natural e o cenário do setor mineral: 
cálculo do valor da CFEM – Compensação Financeira pela Ex-
ploração de Recursos Minerais. Informações com Carolina: (19) 
3545-9600.


