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Lamberti se associa a ASPACER e confirma participação na 9ª edição do Forn&Cer

P

resente no Brasil desde 1981 (antes conhecida como Lambra), a Lamberti está localizada em Nova Odessa/SP e é
especializada na linha química para indústria, comercializando
produtos para diversos segmentos industriais, como o setor cerâmico de revestimento.

A empresa é a mais nova sócia colaboradora da ASPACER e
formalizou sua participação na 9ª edição do Forn&Cer, que acontecerá de 20 a 22 de junho de 2017 na sede da ASPACER. Mais
informações sobre o Encontro Internacional de Fornecedores e
Cerâmicas: (19) 3545-9600. Falar com Ana Paula.

Parabéns cerâmica Gail

Alíquota do ICMS para o gás natural
será maior no Estado

D

esde sua fundação, a Gail constrói uma historia de sucesso, aliando tradição, qualidade, inovação, design funcional e sustentabilidade, endossada por seus produtos e soluções
técnicas. É a indústria líder nacional em
produtos extrudados de alta performance, com competência técnica e sistemas
singulares para obras diferenciadas. A
ASPACER e SINCER desejam mais sucesso e prosperidade à empresa, que no
próximo dia 27, completará 205 anos de
fundação.

A

través do Decreto 62.399/2016, o Governo do Estado de
São Paulo, diminuiu a base de desconto do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre o gás natural, traduzindo em aumento no valor da alíquota.
De acordo com a nova determinação, até 31 de março de 2017,
o percentual continua em 12% (alíquota de 18%, com redução
de base de cálculo prevista no artigo 8º do Anexo II do RICMS). A partir de 1º de abril, a alíquota efetiva do combustível
será de 15% (alíquota de 18%, com redução de base de cálculo prevista no artigo 8º do Anexo II do RICMS).

Justiça determina revisão da tarifa da Comgás até março após 2 anos de atraso

A

pós quase dois anos de disputa judicial, a Arsesp (Agência Reguladora de Energia Paulista) terá até março para
revisar a tarifa de gás canalizado da Comgás – processo que
por contrato, deveria ter ocorrido em 2014. O prazo foi determinado no final de 2016 pelo Tribunal da Justiça do Estado, como resultado de uma apelação movida pela Abrace

– Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais
de Energia e de Consumidores Livres – cuja associada detêm
cerca de 40% do consumo de gás no país. A Arsesp não quis
se posicionar. A Comgás não se manifestou sobre a projeção
de queda da tarifa e afirmou que “acredita que São Paulo logo
chegará a uma solução coerente com seu potencial de crescimento”. Fonte: Folha de S.Paulo

Secretaria envia carta aos novos prefeitos para mostrar a importância da
mineração para os municípios e oferecer apoio do governo estadual

O

Governo do Estado de São Paulo trabalha para promover
o conceito de mineração responsável, baseada em uma
produção economicamente, ambientalmente e socialmente
sustentável. Com esse objetivo, a Subsecretaria de Mineração
da Secretaria de Energia e Mineração enviou, no último mês
de janeiro, aos 645 prefeitos eleitos nas eleições de 2016, uma
carta apresentando o interesse do Governo na promoção da
mineração responsável em todo o Estado.

A partir dessa exploração mineral são gerados dois impostos: o
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e
a CFEM – Contribuição Financeira pela Exploração de Recursos
Naturais. “A mineração se bem regulamentada no município e
tendo um acompanhamento por parte do poder público pode
representar uma grande oportunidade para a cidade.”, explica
o subsecretário de Mineração, José Jaime Sznelwar.
Fonte: Secretaria de Energia e Mineração
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