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2º Prêmio Nacional Aspacer de Design será dias 11 e 12 de agosto

O 2º Prêmio Aspacer Nacional de Design acontecerá dias 11 e 12 de agosto. O evento é realizado pela Aspacer e Sincer com o apoio 
do CCB – Centro Cerâmico do Brasil e conta com 27 inscritos. As inscrições se encerram hoje. O principal objeti vo é valorizar os ta-

lentos envolvidos nas áreas de criação das indústrias cerâmicas nacionais e fornecedores de todo o país. Inscrições e informações através 
do site da Aspacer: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

Em razão da ampliação do prazo de adesão ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) do ICMS no Estado de São Paulo para 29 de 
agosto, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a Secretária da Fazenda determinaram que os contribuintes terão até 14 de agosto 

para pedir a reti fi cação dos valores de débitos que constam na relação do sistema PEP (www.pepdoicms.sp.gov.br), a inclusão de débitos 
declarados em guia de informação ou apurados pelo Fisco que não constam da relação. No prazo de 15 dias, o contribuinte deverá acessar 
o sistema novamente para optar pela forma de pagamento. Essa é uma das determinações da Resolução Conjunta SF/PGE nº 3, publicada 
no Diário Ofi cial do Estado do últi mo dia 07. Fonte: Valor Econômico.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Adesão ao parcelamento do ICMS gera novos procedimentos

Alexandre Keese confi rma presença 
no 3º Fórum Nacional de Design para 
Revesti mentos Cerâmicos

Dia 11 de agosto, das 13h às 17h, especialista em tratamento 
e edição de imagens em Photoshop, Alexandre Keese atua 

como consultor em várias empresas nacionais e internacionais e 
estará na sede da Aspacer e do Sincer, para um treinamento sobre 
o assunto. As vagas são limitadas. Mais informações: (19) 3545-
1145.

A Abramat – Associação Brasileira da Indústria de Materiais de 
Construção discute com o governo uma forma mais ampla 

de conter a concorrência com importados, cujos ingressos cres-
cem a um ritmo de 10% a 12% ao ano. O setor pede a criação de 
um programa de conformidade técnica. Ele limitaria a entrada de 
produtos de baixa qualidade. Essa sugestão, que deverá ser discu-
ti da em breve com os ministérios da Fazenda e do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior, foi apresentada à presidente Dil-
ma Rousseff . Ela concordou que as importações sejam fi scalizadas 
com a ajuda de especialistas do setor.

Setor da construção pede maior 
conti ngência aos importados

No caso dos porcelanatos, o setor contava com uma prote-
ção tarifária que ati ngia produtos vindos de todos os países, 

com uma alíquota do Imposto de Importação de 35%. As empre-
sas, porém, decidiram trocar essa tarifa elevada pelo anti dumping 
dirigido apenas ao produto chinês, que hoje já responde por 60% 
do mercado no segmento chamado técnico, ou polido.

Produto responde por 60% do mercado 
de porcelanato técnico

Camex altera tarifas e taxas de 
importação para porcelanatos

As importações de porcelanatos da China passaram a sofrer 
anteontem uma taxação adicional de US$ 3,01 a US$ 5,73 

por metro quadrado, para anular efeitos de concorrência desleal 
por meio de dumping - que é a venda no comércio exterior de 
produtos com preço arti fi cialmente baixos.

O governo federal publicou no últi mo dia 10, no Diário Ofi cial da União medida provisória sobre o pacote lançado em meados de ju-
nho para incenti var o mercado de capitais por meio de isenção de Imposto de Renda sobre ganhos obti dos com ações de pequenas 

e médias empresas. A MP 651 isenta de IR sobre os investi mentos de pessoa fí sica válidos para os ganhos obti dos com ações de empresas 
com valor de mercado inferior a 700 milhões de reais e que tenham receita anual bruta abaixo de 500 milhões de reais. O benefí cio vale 
até 31 de dezembro de 2023 e só a parti r da publicação da MP.

Governo confi rma incenti vos a investi mentos e exportações em MP


