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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Prorrogação do IVA-ST

Após tratati vas entre a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e diversas enti dades do setor de construção civil, foi 
decidida a prorrogação dos atuais índices de Valor Adicionado Setorial (IVA-ST) para cálculo da substi tuição tributária, para 

até o dia 31 de julho. A notí cia foi divulgada no últi mo sábado,30, no Diário Ofi cial da União. O setor de revesti mentos cerâmicos 
(NBM/SH: 69.07 e 69.08), seguirá com os índices de 39% do IVA-ST, até a data acima citada.

Novos projetos

A Superintendência do DNPM/SP (Departamento Nacional 
de Produção Mineral), através do Dr. Ricardo Moraes, 

que esteve parti cipando da 5ª edição do Forn&Cer, está organi-
zando um seminário em Santa Gertrudes para debater o Proje-
to Integrado de Verifi cação e Regularização de Posicionamento 
de Títulos Minerários, outorgados pelo DNPM, fruto de uma 
parceria entre a Coordenação de Geoprocessamento e a Dire-
toria de Gestão de Títulos Minerários, ambas do DNPM/Brasí-
lia, e a Superintendência do DNPM no Estado de São Paulo. 

O Plano Diretor de Mineração, sob a coordenadoria do IPT 
(Insti tuto de Pesquisas Tecnológicas) e outras enti dades, lide-
rados pela ASPACER, deverá ser concluído em agosto deste 
ano.

ASPACER esteve na Secretaria de Transportes do Estado de SP

Luís Fernando Quilici, diretor superintendente da ASPACER e do SINCER esteve reunido na sede da Secretaria Estadual de Lo-
gísti ca e Transportes, com o Sr. Milton Xavier – Planejamento de Transportes, discuti ndo dois temas: a parti cipação do setor 

cerâmico na elaboração do Plano Diretor de Logísti ca e Transportes – PDLT 2030, com o objeti vo de estabelecer um diagnósti co do 
fl uxo de matérias primas e produtos acabados, da origem ao desti no de forma garanti r investi mentos do Estado para aumentar a 
competi ti vidade do setor; e o asfaltamento das vicinais da nossa região, como fator de melhoria da competi ti vidade da indústria e 
melhoria da qualidade do ar na nossa região. No próximo dia 18/07 (quarta-feira), uma equipe de técnicos da Secretaria de Logísti -
ca e Transportes estará na sede da Aspacer, para a realização de um seminário sobre o PDLT e o setor cerâmico, na parte da manhã, 
e na parte da tarde, uma reunião com a direção da Aspacer para discuti r o asfaltamento das vicinais.

Frente Parlamentar Pró-Gás 
Natural se reúne em Brasília

Na próxima terça-feira (10), às 17h30, na Câmara dos De-
putado em Brasília, será realizada a primeira reunião da 

Frente Parlamentar Mista Pró-Gás Natural, grupo formado por 
deputados federais e senadores, com a parti cipação de mais 
11 enti dades empresariais. Na pauta do encontro a defi nição 
de assuntos prioritários para o setor industrial e a defi nição de 
uma agenda de reuniões com o governo federal, Petrobras e 
agências reguladoras. A Aspacer foi a enti dade empresarial que 
lançou a ideia da criação da Frente Parlamentar Pró-Gás Natu-
ral e sua atuação foi decisiva para que o grupo fosse formado, 
com a parti cipação de mais de 200 deputados federais e cerca 
de 25 senadores. A Frente Parlamentar Pró-Gás Natural tem a 
coordenação do deputado federal Mendes Thame (PSDB/SP).

Feriado de 09 de julho
Devido ao Feriado Estadual, referente à Revolução Consti tucionalista de 1932, a ASPACER e o SINCER informam que não terão 

expediente no dia 09 de julho (segunda-feira), retornando normalmente as ati vidades no dia 10 (terça-feira), a parti r das 08h.


