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Câmara e Senado aprovam desonerações na folha para
revestimentos cerâmicos

O

Senado aprovou na última quinta (11) a MP 610/2013 (Medida Provisória) e PLC 17/2013 (Projeto de Lei de Conversão), que
desonera até o dia 31 de dezembro de 2014 a folha de pagamento de vários setores empresariais, entre eles o da construção civil, incluindo revestimentos cerâmicos (NCM 69.07 e 69.08), transporte, comércio varejista e de jornalismo. Segundo o texto
aprovado pela Câmara e Senado, os efeitos da desoneração da folha de pagamento serão retroativos ao dia 04 de junho de 2013,
sendo oportuna a atenção das empresas quanto ao valor de recolhimento das guias que serão pagas durante o mês de julho, para
que o procedimento seja feito dentro do que estabelece a legislação vigente. Documento completo: www.camara.gov.br

Deputado Thame e Aspacer participam da desoneração da folha de
pagamento

O

relatório aprovado ontem (11) pelo Senado, inclui uma série de providências para aprimorar a legislação tributária e proporcionar segurança jurídica aos contribuintes, estimular a geração de empregos e proporcionar mais competitividade às
empresas.O setor cerâmico de revestimento agradece o empenho e dedicação do Deputado Federal Antônio Carlos Mendes Thame (PSDB/SP), em apresentar emendas sobre o assunto em diversas MP´s e acompanhar a situação junto a Aspacer.

Aspacer trabalha para zerar alíquota de PIS e COFINS do gás
natural

C

om o objetivo de reduzir o preço ﬁnal do gás natural, através de desoneração de impostos, a Aspacer trabalha junto ao Congresso Nacional para que haja a diminuição do PIS e COFINS incidentes sobre o energético. Dessa forma o deputado Alfredo Kaefer
(PSDB/PR), acolheu emenda proposta pela Aspacer zerando as alíquotas de PIS e COFINS sobre o gás, no texto da Medida Provisória
(MP) 612, que aguarda manifestação do plenário da Câmara dos Deputados. Hoje PIS e COFINS representam 9,25% do valor da tarifa
do gás natural.

Participantes da 1ª edição do Prêmio Nacional Aspacer de
Design já estão deﬁnidos

O

s participantes da 1ª edição do Prêmio Nacional Aspacer de Design já estão deﬁnidos. Serão 25 empresas. Os inscritos são
necessariamente, funcionários responsáveis pelos setores de criação e desenvolvimento de produtos de indústrias cerâmicas
e fornecedores. A Aspacer receberá os painéis de 29 de julho a 05 de agosto. O julgamento acontecerá no dia 12 de agosto. Mais
informações sobre o Prêmio: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

Gás de xisto estimula economia dos EUA

A

equipe de commodities do Citigroup Global Markets estima que, em 2020, o PIB americano será de 2% a 3,3% maior do que
seria devido ao impacto cumulativo da nova produção de gás e petróleo, em grande parte devido à indústria do xisto, do menor
consumo e das atividades associadas ao setor, diz o analista do Citi Eric Lee. A equipe do Citi espera ainda a criação de 2,7 milhões a
3,6 milhões de empregos nesse período. Fonte: Valor Econômico.

2º Fórum Nacional de Design terá programação completa

D

ias 12 e 13 de agosto acontece na sede da Aspacer, o 2º Fórum Nacional de Design. Proﬁssionais conceituados do setor estarão discutindo temas importantes para o setor cerâmico: Inkjet (defeitos e soluções e o desenvolvimento da cor no processo
digital); desenvolvimento e aplicação de tendências; novos mercados (prospecção e valor agregado). Sob curadoria do professor e
doutor Anselmo Ortega Boschi, os interessados devem inscrever-se gratuitamente através do site: www.aspacer.com.br. As vagas são
limitadas.

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

