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REINTEGRA-Definição
do
percentual
de
crédito
Por meio da Portaria MF
nº 428/2014, foi definido
que o crédito apurado no
âmbito
do
Regime
Especial Reintegração de
Valores Tributários para
as
Empresas
Exportadoras (Reintegra)
será
determinado
mediante a aplicação do
percentual de 3% sobre a
receita
auferida
pela
pessoa jurídica produtora
com a exportação dos
bens
relacionados
no
anexo único do Decreto nº
8.034/2014. Consulte a
íntegra do Decreto com a
lista
dos
bens
contemplados
CLIQUE
AQUI.
Forças Armadas do
Brasil apresentam em
Caxias
do
Sul
oportunidades para as
indústrias

Fábrica de pellets da Tanac
inicia
operações
em
fevereiro de 2016
A Tanac, de Montenegro,
formalizou investimento de R$
150
milhões
de
recursos
próprios em uma fábrica de
pellets de madeira, no distrito
industrial de Rio Grande. O
protocolo de intenções, que
garante isenções fiscais na
compra de equipamentos, foi
assinado ontem, na Secretaria
de
Desenvolvimento
e
Promoção de Investimento
(SDPI),
pelo
diretorsuperintendente da empresa,
Otávio Guimarães Decusati, e
pelo titular da pasta, Mauro
Knijnik. Decusati afirma que 90%
do investimento será
em
contratos
com
empresas
gaúchas e 10% na importação
de equipamentos alemães de
pré-moagem,
moagem,
resfriação
e
peletização.
Segundo ele, toda a produção,
estimada
em
350
mil
toneladas/ano, será destinada
a um
único cliente
do
“Mercado Comum Europeu”,
não
revelado
durante
a
reunião. O diretor destacou a
responsabilidade
social
da
empresa e a importância do
investimento para o Estado.
“Colocaremos o Rio Grande do
Sul na rota de fornecimento de
biomassa”, disse. Fonte: Jornal
do Comércio

As oportunidades para as
indústrias no fornecimento
de equipamentos, serviços
e matérias-primas são o
foco do Seminário de
Atualização de Demandas
de
Bens
e
Serviços
Industriais
da
Marinha,
Exército e Aeronáutica, que
será realizado em Caxias
do Sul, nos dias 8 e 9 de
outubro, na Câmara de
Indústria,
Comércio
e
Serviços
do
município
(CIC). Entre os temas
abordados pelas Forças
Armadas
estarão
a
aquisição e nacionalização
de itens para os projetos
estratégicos
em
desenvolvimento, tais como
a produção de submarinos.
Fonte FIERGS

AGENDA
2014

Atendimento

Inscrições: silvana.dorr@senairs.org.br
Programação:
http://www.senairs.org.br/seminario

–

Seminário:
Legislação–
Saúde e Higiene do Trabalhador.
08 de Outubro de 2014 –
8h30min
às
17h30min.
SINDIQUIM – ABIQUIM
OUTUBRO

à

NOVEMBRO 2014 – Curso –
Gerenciamento de Mudanças –
17 e 18 de novembro de 2014 –
8h30min
às
17h30min.
SINDIQUIM – ABIQUIM

