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Revestimentos cerâmicos estão desonerados da folha de
pagamentos

O

Senado aprovou no dia 11 de julho a MP 610/2013 (Medida Provisória), 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). O texto aprovado pelo Senado destaca que 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.

Royalites da mineração estão concentrados em apenas 12
municípios

O

projeto de lei da mineração que o governo encaminhou ao Congresso no mês passado passou ao largo de um dos principais
debates que devem ser travados pelo setor e pelos parlamentares: a extrema concentração dos royalties em poucos municípios, uma situação que privilegia a arrecadação no local onde a atividade ocorre, mas ignora os impactos causados a cidades vizinhas
da extração mineral, constantemente afetadas pela pressão migratória e todos os efeitos colaterais que isso acarreta. Fonte: Valor
Econômico.

Expectativa para a entrega dos painéis da 1ª edição do Prêmio
Aspacer de Design

A

Aspacer receberá a partir no dia 29 de julho, os painéis participantes da 1ª edição do Prêmio Nacional Aspacer de Design. Até o
dia 05 de agosto, todos os 25 inscritos deverão fazer a entrega de seus trabalhos. O julgamento acontecerá no dia 12 de agosto,
dentro do 2º Fórum Nacional de Design, com a participação de jurados conceituados no assunto. Mais informações sobre o Prêmio:
www.aspacer.com.br/premioaspacer. Os inscritos são necessariamente, funcionários responsáveis pelos setores de criação e desenvolvimento de produtos de indústrias cerâmicas e fornecedores.

Inscrições continuam do 2º Fórum Nacional de Design

O

2º Fórum Nacional de Design acontecerá nos dias 12 e 13 de agosto na sede da Aspacer. 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. 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).

Feriado

A

s diretorias da ASPACER e do SINCER informam que não haverá expediente no próximo dia 26 de julho (sexta-feira), devido ao
Feriado do padroeiro do município de Santa Gertrudes, São Joaquim. O expediente retorna normalmente no dia 29 (segunda-feira), a partir das 08h.

Novo índice projeta em 3,2% a média de crescimento anual do
país

O

Produto Interno Bruto (PIB) do país crescerá em torno de 2% neste ano na comparação com 2012. Caso reformas estruturais não
sejam feitas, a economia do país terá crescimento médio anual de 3,2% no período 2014-2018. A avaliação é de economistas
do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV) e do The Conference Board, instituição global que realiza
pesquisas e seminários sobre negócios. Fonte: Valor Econômico.

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

