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Há alguns anos, a ASPACER e a UNESP/IGCE desenvolvem 
parceria para coleta e análise de dados com objetivo de 

esclarecer questões, buscando, de forma científi ca, quantifi car 
e qualifi car o particulado, especifi cando todas as suas fontes 
geradoras. No último dia 07, mais um importante passo nesta 
parceria foi dado. Em reunião no IGCE(Instituto de Geociências 
e Ciências Exatas), o diretor executivo da ASPACER, Almir Gui-
lherme, e a direção do IGCE –os professores José Alexandre Pe-
rinotto, diretor do instituto, e Edson Denis Leonel, vice-diretor– 
assistiram à apresentação da implantação do projeto “Modelo de 
Gestão para a Qualidade do Ar na Região do Polo Cerâmico de 
Santa Gertrudes ‘PCSG’ – SP”, de Meyre Oliveira, do qual tam-
bém participam os professores Sebastião Gomes de Carvalho e 
Antenor Zanardo (do Departamento de Petrologia e Metalogenia) 

Novidade na parceria entre ASPACER e UNESP

Foi publicada no Diário Ofi cial do Estado, no dia 28 de de-
zembro, a Portaria CAT 115/2018, fi xando novo valor mí-

nimo para cálculo do ICMS nas operações com revestimento 
cerâmico classifi cado com “Extra” ou “Tipo A”. De acordo com a 
publicação, de 1º de janeiro a 30 de dezembro de 2019, o Im-
posto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias 

Novo valor da Pauta Fiscal já está em vigor

O varejo de material de construção encerrou o ano de 2018 
com crescimento de 6,5% sobre o ano passado – e um 

faturamento recorde de R$ 122 bilhões. O desempenho de ven-
das no mês de dezembro foi melhor do que o esperado pela 
Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de 

Varejo de material de construção encerra 2018 com crescimento de 6,5% sobre 
2017

Construção), já que férias escolares, chuvas e as festas de fi m de 
ano não combinam com reforma. Segundo a Pesquisa Tracking 
mensal da entidade, as vendas cresceram 2% no último mês do 
ano,  na comparação com novembro, e fi caram 5% acima do 
índice registrado no mesmo período de 2017.

e Anderson L. H. Christofoletti (do Departamento de Geografi a). 
O projeto também envolve formação de recursos humanos em 
nível de pós-graduação, com a participação da geóloga Cibele 
C. Montibeller, e graduação, com as estudantes Anna Beatriz D. 
Trivelato (do curso de Geologia) e Maria Laís Crispim (do curso 
de Engenharia Ambiental). 

Este é mais um importante compromisso da universidade pú-
blica com a população paulista e, especifi camente de nossa re-
gião, concretizado nesta fundamental parceria entre a UNESP e 
o setor privado, representado pela ASPACER. 

Com os resultados, espera-se que a região possa se desen-
volver ainda mais, mitigando os problemas da qualidade do ar e 
melhorando a vida de todos os cidadãos. 

Fonte: UNESP - Por José Alexandre Perinotto, do IGCE

O índice de intenção de investimentos na indústria da cons-
trução subiu 2,3 pontos frente a novembro e alcançou 

34,8 pontos em dezembro. Com a alta, o indicador fi cou acima 
da média histórica de 33,6 pontos e é o segundo maior desde 
fevereiro de 2015, informa a Sondagem Indústria da Construção, 
divulgada neste último mês pela Confederação Nacional da In-

Empresários estão mais dispostos a investir
dústria (CNI). De acordo com a pesquisa, quanto mais elevado o 
índice, maior é a disposição dos empresários para investir.

A propensão para investir melhorou porque os empresários 
estão mais otimistas com o desempenho do setor nos próximos 
meses. 

Fonte: CNI

A ASPACER em parceria com o SESI Rio Claro, realizará de 
21 a 25 de janeiro de 2019, das 13h às 17h, a 2ª edição 

do Projeto Férias na ASPACER, com o tema “A cidade que eu 
quero para viver”. Esta atividade será voltada para os fi lhos dos 
funcionários das cerâmicas associadas e das empresas sócias 
colaboradoras com idade de 05 a 12 anos. Essa ação de Res-

Ainda dá tempo de participar do Projeto Férias na ASPACER
ponsabilidade Social irá abordar de forma lúdica e diferenciada a 
consciência ambiental, através de Cinema, Artesanato, Ofi cinas, 
Meio Ambiente, Recreação e Esportes. As inscrições devem ser 
feitas no departamento de Recursos Humanos das empresas até 
o próximo dia 15 de janeiro. Mais informações com Maria Fer-
nanda: (19) 3545-9600.

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente sobre ope-
rações efetuadas com revestimentos cerâmicos, classifi cados 
como “Extra” ou “Tipo A”, na posição 6907 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul – Sistema Harmonizado – NCM/SH, deverá 
ser calculado sobre o valor mínimo de R$ 5,80/m².


