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Aspacer participa de encontro em SP

A

través da presidência, vice-presidência e diretoria superintendente, a Aspacer participou de reunião na capital paulista com
o Secretário de Assuntos Estratégicos do governador, João Carlos Meireles. O Deputado Federal Mendes Thame também
participou do encontro, com objetivo de tratar os desdobramentos do asfaltamento de 15 km de estradas vicinais na região do polo
cerâmico de Santa Gertrudes, autorizado pelo governador Geraldo Alckmin em visita a sede da Aspacer, no ano passado.

Alckmin rejeita proposta de duas alíquotas para o ICMS

“

O objetivo de acabar com a guerra fiscal não será alcançado com uma alíquota interestadual do ICMS alta e assimétrica”,
disse Alckmin, numa referência aos 7% e 4%. Alckmin lembrou que a União concordou em gastar quase meio trilhão de reais
para compensar os Estados que vão perder com a unificação da alíquota interestadual do ICMS em 4% e para montar um fundo
de desenvolvimento regional. Tudo isso, observou, com o objetivo de acabar com a “guerra fiscal” entre os Estados. O gasto com
as perdas é estimado pelo governo federal em R$ 8 bilhões por ano, durante 20 anos. Além disso, serão destinados R$ 296 bilhões
para a redução das desigualdades regionais. Fonte: Valor Econômico.

Térmica usa mais gás que indústria

E

m janeiro, pelo segundo mês consecutivo, as usinas térmicas consumiram mais gás natural do que as indústrias do país. As térmicas utilizaram 29,6 milhões de m³ de gás por dia, frente aos 27,2 milhões de m³ /dia fornecidos para as indústrias. Em dezembro, as térmicas receberam 25,5 milhões de m³ /dia, diante de 25,3 milhões de m³ por dia de gás, entregues para o setor industrial.
Os dados são da Associação Brasileira de Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). Fonte: Valor Econômico

ANP sugere áreas para 1ª Rodada do pré-sal

A

Agência Nacional do Petróleo (ANP) submeteu à aprovação da presidente, Dilma Rousseff, as áreas para serem ofertadas na 1ª
Rodada de blocos exploratórios de petróleo, nas áreas do pré-sal, previsto para novembro. Estimativas preliminares da agência
reguladora sugerem a possibilidade de volume recuperável de 10 bilhões de barris de petróleo nessas áreas do pré-sal. Já para as áreas que serão ofertadas na 11ª Rodada de licitação de blocos exploratórios de petróleo, a previsão, com base nas mesmas sísmicas 2D,
é de volume recuperável de cerca de 7,5 bilhões de barris de petróleo. Para se ter uma ideia, até 2011, o total de reservas provadas no
Brasil atingiu 15,1 bilhões de barris de petróleo. A 11ª Rodada está marcada para os dias 14 e 15 de maio, com a oferta de 289 blocos
em onze bacias sedimentares. Fonte: Valor Econômico

Cerâmica Atlas visita a sede da Aspacer e do Sincer

P

ara encerrar um curso ministrado por empresa de consultoria, alguns colaboradores da cerâmica Atlas estiveram visitando empresas do polo cerâmico de Santa Gertrudes e a sede da Aspacer e do Sincer na última quarta-feira (20), onde foram recebidos
com um café da tarde. Os colaboradores são sempre bem-vindos na sede das entidades.

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

