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Benjamin Ferreira Neto foi reeleito, nesta quarta-feira, 9, 
presidente do Conselho de Administração da Associação 

Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Lou-
ças Sanitárias e Congêneres (Anfacer). Ele representa a terceira 
geração de uma família com forte atuação no setor, comandan-
do a Cerâmica Alfagrês, localizada no Polo de Santa Gertrudes. 
Ferreira Neto foi reeleito em votação realizada na Assembleia 
Geral Ordinária da entidade. ‘‘É de grande importância, para o 
setor industrial cerâmico no Brasil a reeleição do Benjamin na 
presidência do Conselho Administrativo da ANFACER. É um 
ceramista muito qualificado e envolvido com as questões as-
sociativas e sobretudo, preparado para enfrentar os desafios 
setoriais que teremos ao longo deste ano”, destacou, o Dire-
tor de Relações Institucionais da Associação Paulista das Ce-
râmicas de Revestimento (ASPACER), Luís Fernando Quilici. 
Ainda de acordo com nota divulgada pela ANFACER, Cesar Go-
mes Junior (Portobello), Darks Cesar Cassotti (Biancogres) e 
Manfredo Gouvêa Júnior (Elizabeth) seguem nas três vice-pre-
sidências.Também integram o corpo de conselheiros: Ana Lúcia 

Benjamin Ferreira Neto é reeleito presidente do Conselho de Administração 
da Anfacer

A Câmara dos Deputados conclui nos primeiros minutos desta 
sexta-feira (11), a aprovação do projeto de lei que muda a 

forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis e cria subsídio 
para diesel, biodiesel, gás natural e querosene de aviação até o 
fim do ano, uma resposta à escalada do barril de petróleo por 
causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. O texto segue para san-
ção presidencial.

A outra mudança feita pelo projeto é em relação ao ICMS dos 
combustíveis, com autorização para que os Estados troquem as 
atuais alíquotas, que são um percentual sobre o produto, para 
um valor nominal, em reais, a cada litro. Essa sistemática já vale 
para o imposto federal sobre os combustíveis, o PIS/Cofins, o 

que mantém a arrecadação igual, mesmo com a alta do petróleo. 
Das quatro emendas apresentadas pelos partidos ao texto-base, 
a única aprovada, proposta pelo Republicanos, excluiu o quero-
sene para aviação das novas regras de cobrança do ICMS. Com 
a manutenção, os Estados poderão continuar uma “guerra fiscal” 
para atrair as empresas. 

Outras emendas dos partidos, que tentavam manter a existên-
cia de um gatilho para quando a nova forma de cálculo do ICMS 
estiver defasada e exigir a compensação das medidas de desone-
ração dos impostos federais, foram rejeitadas.  

Fonte: Valor Econômico

Câmara aprova projeto que muda ICMS sobre combustíveis e desonera diesel

Os preços do gás TTF praticados na Holanda deverão ter 
aumento significativo, levando em conta  uma probabilida-

de em torno de 75%, por conta da interrupção total do fluxo dos 
gasodutos que levam o gás russo para a Europa, afirma a analista 
do mercado de gás da Goldman Sachs, Samanta Dart. Segundo a 
especialista, contudo, a probabilidade de uma interrupção total é 
baixa porque os níveis de estoques da Europa são baixos. Porém, 

Interrupção do fluxo de gás natural da Rússia, trará impacto para o mercado 
Europeu, diz Goldman Sachs

ela não descarta a ocorrência de uma interrupção nos próximos 
meses em meio a discussão de uma potencial interrupção das 
compras de petróleo russo pela Europa e Estados Unidos. A ana-
lista do Goldman projeta que, no caso de uma interrupção total 
do fluxo de gás da Rússia, o preço teria que subir para um nível 
de 219 a 228 euros por megawatt-hora para gerar uma queda de 
demanda suficiente para equilibrar o mercado.

A inflação medida pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Cus-
tos e Índices da Construção Civil (Sinapi) subiu 0,56% em 

fevereiro, após alta de 0,72% em janeiro, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, o 
indicador acumula variação de 16,28% em 12 meses, frente a 
17,17% até janeiro. O custo nacional da construção por metro 
quadrado foi de R$ 1.533,96, sendo R$ 922,86 relativos aos ma-
teriais e 611,10 à mão de obra. Em janeiro, esse custo totalizava 

Inflação da construção civil fica em 0,56% em fevereiro, diz IBGE

R$ 1.525,48, sendo R$ 915,79 relativos aos materiais e R$ 609,69 
à mão de obra.A parcela dos materiais subiu 0,77%, numa alta 
de 0,14 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,63%). 
Em relação ao índice de fevereiro de 2021 (2,35), houve queda 
de 1,58 ponto percentual.Já a parcela da mão de obra, com taxa 
de 0,23%, apresentou queda de 0,64 ponto percentual frente 
ao índice de janeiro (0,87%). Comparado a fevereiro de 2021 
(0,02%), houve alta de 0,21 ponto percentual.

Bastos Mota (Cerbras); Christian Gail (Gail); Eduardo Fior (Car-
melo Fior); Gilmar Menegon (Ceusa); Heitor Ribeiro de Almei-
da Neto (Almeida); Marcelo Izzo (Deca); Maria Esther Paraluppi 
(Embramaco); Murilo Ghisoni Bortoluzzi (Itagres); Otmar Josef 
Müller (Eliane); Sérgio Magalhães (Vidro Real); e Sergio Wuaden 
(Incepa). Luiz Antonio Ortigosa (Delta), Sergio Melfi (Roca) e Re-
nato Casagrande (Casagrande) permanecem membros efetivos 
do Conselho Fiscal. As suplências foram mantidas com Valmir 
Carnevalli (Savane), Marconi Leonardo Pascoali (Angelgres) e 
Vanderli Vitório Della Coletta (Villagres).

Assembleia Geral Ordinária da entidade aconteceu nesta última quarta-feira


