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Cerâmica Incefra completa 46 anos de história

N

o próximo dia 13 de janeiro, a cerâmica Incefra completará
46 anos. Fundada em 1971 por Valdemar Fragnani, a empresa começou fabricando telhas e em 1989 passou a fabricar
pisos e placas cerâmicas. Hoje, produzindo 3.400.000 m²/mês, a

Incefra é uma das marcas cerâmicas mais conceituadas no mercado, reconhecida pelo profissionalismo, confiança e respeito. A
ASPACER e o SINCER desejam mais sucesso e prosperidade à empresa.

Governo atualiza tabela de alíquotas
do IPI

Empresas pressionam por novas regras
para o gás natural

J

á está em vigor a nova Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto
nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016 e já publicada no Diário
Oficial da União. A TIPI é a matriz de alíquotas referenciais para
incidência do IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados, no mercado interno ou importados. Ela é organizada de acordo com a
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e precisou ser atualizada em razão da edição da Resolução Camex nº 125, de 15 de
dezembro de 2016, que altera a NCM para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado 2017 (SH-2017), desenvolvido e
atualizado pela Organização Mundial de Aduanas (OMA). Fonte:

A

s empresas que produzem, distribuem e consomem gás natural vão pressionar o governo neste ano para acelerar o processo de mudança das normas do setor, segundo especialistas
da área. “A regulação é urgente devido à decisão da Petrobras de
vender os gasodutos. Não podemos sair de um monopólio estatal
para um privado”, diz Antônio Guimarães, secretário-executivo do
IBP (Instituto de Petróleo e Gás). Outro fator para que a pauta ganhe força em 2017 é o fato de pleitos prioritários, como a operação da Petrobras no pré-sal, já terem sido atendidos em 2016, diz
o sócio da KPMG, Anderson Dutra. Fonte: Estado de S.Paulo

Receita Federal

Consumo de gás natural fica menor em 2016

A

Abegás - Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras
de Gás Canalizado divulgou no Estado de S.Paulo, a variação no consumo de gás natural, no período de janeiro e fevereiro

de 2016 em relação a 2015, em 1.000 m³/dia. Os números foram
negativos para todos os meses, sendo que janeiro registrou a menor queda de 13,76% e o mês de março a maior, 30,31%.

Governo federal baixa novo Refis

O

governo criou um novo Refis, chamado de Programa de
Regularização Tributária (PRT), por meio da Medida Provisória 766, de 4 de janeiro (DOU de 5/1/2017). O instrumento
possibilitará a quitação dos débitos de natureza tributária ou não
tributária, vencidos até 30 de novembro de 2016, de pessoas
físicas e jurídicas, junto à Receita Federal e à Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN). Ele se estende aos débitos de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão admi-

nistrativa ou judicial.
Os interessados terão prazo de até 120 dias a partir da regulamentação que a Receita e a PGFN devem baixar ainda neste
mês. Também será possível incluir débitos provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação da MP, desde
que o requerimento se dê naquele prazo. Veja a íntegra: íntegra:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/
mpv766.htm. Fonte: Sinduscon-SP.
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