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Mérito Cerâmico acontece neste sábado

Com a formalização na última semana da inclusão de Ama-
zonas, Paraná e Santa Catarina ao Convênio ICMS nº 

16/2015, todos os estados brasileiros passam a contar agora 
com a isenção do imposto sobre a energia elétrica produzida a 
partir de fontes renováveis. A medida abrange 100% da popula-
ção, empresas e produtores rurais do país através da microgera-
ção e minigeração distribuída solar fotovoltaica. 

A adesão foi ofi cializada por meio do Convênio ICMS nº 

Isenção de ICMS sobre geração distribuída alcança todo país

O governo Federal estuda ampliar o programa habitacional 
Minha Casa Minha Vida (MCMV) para famílias carentes. A 

iniciativa tenta dar ânimo ao setor da construção civil ao mes-
mo tempo em que dá uma resposta federal ao debate sobre 
habitação popular após o desabamento do edifício ocupado por 
famílias carentes no centro de São Paulo. O estudo para ampliar 
o programa habitacional foi confi rmado pelo presidente da Caixa 
Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza. O tema é acom-
panhado de perto pelo presidente Michel Temer. A ampliação do 

Governo estuda ampliar programa Minha Casa Minha Vida para fomentar a 
construção civil

Neste sábado, dia 26, ceramistas, empresários do setor ce-
râmico, cadeia produtiva e autoridades estarão reunidos 

na sede da ASPACER para mais uma edição do Mérito Cerâmico, 
que neste ano contará com a apresentação do cantor e composi-
tor Dudu Nobre. Na ocasião, profi ssionais do setor serão premia-
dos e receberão um troféu por seu desempenho na função que 

O défi cit da balança comercial de produtos químicos atingiu 
US$ 7,5 bilhões nos quatro primeiros meses deste ano, 

equivalente a um avanço de 17,6% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2017. De janeiro a abril de 2018 o preço dos produtos 
químicos importados subiu em média 33,7% em relação aos qua-
tro primeiros meses do ano passado. De janeiro a abril de 2018, 

Aumento dos preços dos importados impulsiona défi cit de produtos químicos

42/2018, publicado no Diário Ofi cial da União em 17 de maio 
de 2018. 

O presidente executivo da Absolar, Dr. Rodrigo Sauaia, disse 
que a isenção da taxa é uma medida estratégica, cujo objetivo 
é incentivar a população e as empresas a reduzirem custos de 
energia elétrica pela geração de sua própria energia limpa, reno-
vável e sem emissões de gases de efeitos estufa. Fonte: Secretaria 
de Estado de Minas e Energia.

o Brasil importou US$ 12,1 bilhões e exportou US$ 4,6 bilhões 
em produtos químicos. Na comparação com o mesmo período do 
ano passado, as importações cresceram 12,5% e as exportações 
4,9%. No acumulado dos últimos 12 meses (maio de 2017 a abril 
de 2018), o défi cit é de US$ 24,6 bilhões, confi rmando a tendên-
cia de alta dos últimos meses. Fonte: ABIQUIM.

atuam nas empresas. O evento Mérito Cerâmico é tradicional e 
acontece durante o mês do ceramista, maio, onde colaborado-
res, empresários e parceiros do segmento se reúnem para come-
morar as conquistas. Esta edição do evento conta ainda com o 
patrocínio das empresas Thymos Energia, Grupo de Saúde Santa 
Filomena, Esmaltec, e Unimed Rio Claro.

programa tende a ocorrer com o remanejamento de recursos e 
injeção de dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Segundo pessoas que acompanham o debate no gover-
no, a ideia é benefi ciar famílias mais carentes, especialmente 
a faixa 1 – que têm renda familiar de até 1.800 reais e pagam 
prestações mensais entre 80 reais e 270 reais por até 120 me-
ses. Algumas das opções também contemplam a ampliação do 
número de casas da faixa 1,5 – com renda entre 1.800 reais e 
2.600 reais.


