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Último dia de Forn&Cer 2014

O

Forn&Cer 2014 foi mais uma vez um sucesso absoluto. A abertura oﬁcial do Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica e
Mineração (Forn&Cer), aconteceu no último dia 24, e contou com a presença de autoridades, expositores e visitantes, que lotaram
o Salão principal de eventos antes do corte da ﬁta. Durante os demais dias de evento, a sede da Aspacer ﬁcou movimentada e o objetivo
do evento, de promover relacionamento, foi cumprida. O evento segue hoje, até as 20h. A estimativa de público para os quatro dias de
evento é de 7.000 pessoas.

Aspacer reúne DNPM, IPT, Subsecretaria
de Mineração - SP e prefeitos da região

2º OTGM – sucesso de participação

N

o último dia 25, Heitor Ribeiro de Almeida Neto, presidente
da Aspacer e do Sincer, reuniu representantes do DNPM de
Brasília e São Paulo, Subsecretaria de Mineração do Estado de São
Paulo, do IPT, Comin (Fiesp) e os representantes dos municípios
envolvidos diretamente com a atividade de mineração, para falar
sobre o assunto. A expectativa é que em breve, o município de
Santa Gertrudes, tenha um escritório regional do Departamento.
Após o encontro, as autoridades seguiram para um almoço e logo
em seguida para o 2º Treinamento OTGM.

o dia 25 de junho, paralelo ao Forn&Cer, cerca de 70 pessoas participaram do Treinamento sobre Ordenamento Territorial Geomineiro no Estado de São Paulo – Bases conceituais e
técnicas. O objetivo foi capacitar sindicatos, associações, empresas e órgãos de governos ligados diretamente à mineração sobre o
“ordenamento territorial geomineiro”. A Fiesp, através do Comin
(Comitê da Cadeia Produtiva da Mineração), DNPM, Subsecretaria
de Mineração de São Paulo, IPT (Institutos de Pesquisas Tecnológicas) e Aspacer, promoveram o evento, que contou com a participação de autoridades e proﬁssionais ligados ao tema.

Palestras técnicas apresentaram
assuntos interessantes no dia 26

Assinado contrato que garante melhorias
na Rodovia SP-316

N

N

o terceiro dia de Forn&Cer, 26, paralelo ao evento, foram
ministradas palestras técnicas voltadas aos proﬁssionais do
setor. Os temas: energia, matérias-primas, equipamentos e decoração, apresentaram novidades para colaboradores do setor. Mais
informações, inscrições e programação completa: www.aspacer.
com.br/cursopalestra.

C

om apoio do Deputado Aldo Demarchi (DEM), o governador
Geraldo Alckmin, assinou, no último dia 25, o convênio com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que permitirá
a aplicação de R$ 1,5 bilhão em 28 obras de modernização e melhorias em mais de 770 Km de Rodovias. O ﬁnanciamento externo
cobrirá R$ 1 bilhão do investimento e o governo cobrirá os R$ 500
milhões restantes. Entre as estradas beneﬁciadas, foi assinada a
autorização para licitar a realização de duplicação e melhorias na
Rodovia Constante Peruchi (SP-316), que liga Rio Claro, Santa Gertrudes e Cordeirópolis.

Pauta Fiscal com novo valor

N

o último dia 24, a Portaria CAT 75, foi publicada no Diário Oﬁcial do Estado, ﬁxando novo valor mínimo para cálculo do ICMS nas
operações com revestimento cerâmico classiﬁcado com “Extra” ou “Tipo A”. De acordo com a publicação, de 1º de julho de 2014 a
31 de dezembro de 2014, o Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente sobre operações efetuadas com revestimentos cerâmicos, classiﬁcados como “Extra” ou “Tipo A”, na posição 6908 da Nomenclatura Comum do Mercosul – Sistema Harmonizado – NCM/SH, deverá ser
calculado sobre o valor mínimo de R$ 4,93/m².

Gás do RN atrai investimentos ceramistas

E

mpresas do setor de cerâmica analisam a instalação de fábricas em Goianinha, distante cerca de 50 quilômetros de Natal (RN).O
aporte em cada unidade poderá chegar a R$ 250 milhões. Uma das companhias interessadas, a paraibana Elizabeth, já solicitou
licença prévia ambiental para iniciar a fabricação de pisos e revestimentos cerâmicos no município, segundo o “Diário Oﬁcial do Estado”.
Incentivos como a redução nas tarifas de gás natural e o abatimento de até 75% no ICMS a pagar são alguns dos motivos que atraíram as
empresas, aﬁrma Silvio Torquato, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Fonte: Folha de S.Paulo.
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