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ssinado em 16 abril, o Decreto nº
61.220 prorrogou até o último dia do
ano a desoneração do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) para quatro tipos de máquinas produzidas no Estado de São
Paulo. Os equipamentos são usados
principalmente na construção civil.
São motoniveladoras, retroescavadeiras, pás carregadeiras de rodas e
escavadeiras hidráulicas.

Fazenda prorroga
desoneração do ICMS
para fabricantes e
distribuidores de
escavadeiras hidráulicas,
retroescavadeiras,
entre outros
Publicada no Diário Oficial do
dia 17 de abril, a medida estendeu o
prazo da redução da carga tributária
efetiva cobrada dos fabricantes, prevista para terminar em 31 de março.
A determinação legal vale até 31 de
dezembro de 2015 e abrange os distribuidores exclusivos das máquinas, em operações internas destinadas aos usuários finais e nas saídas
interestaduais da cadeia produtiva
do setor de bens de capital.
Chamado de crédito outorgado,
o modelo permite às empresas contempladas realizar compensações
adicionais do ICMS de tal forma
que a carga tributária das saídas dos
equipamentos beneficiados resulte
em um volume tributário efetivo
equivalente a 5%.
Competitividade – Em 2014,
o setor de máquinas e equipamentos
respondeu por 3,7% da arrecadação
do ICMS, aproximadamente R$ 4,6
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Menos imposto para
a indústria paulista

Gustavo Ley, da Fazenda: “Desoneração fortalece a indústria paulista de bens de capital”

bilhões. “O objetivo é preservar a competitividade da indústria paulista de bens de
capital, geradora de 70 mil empregos diretos e indiretos”, explica o supervisor setorial da Secretaria Estadual da Fazenda,
Gustavo Ley.
Ele esclarece que o decreto atendeu
ao pedido da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e deverá fortalecer multinacionais sediadas
no Estado, com produção direcionada ao
mercado nacional e também para exportação para dezenas de países. A lista de
fabricantes inclui Caterpillar, Komatsu,
JCB, Volvo, John Deere, Case e Liebherr,
entre outros.
Infraestrutura – O diretor de assuntos tributários, relações trabalhistas e financiamentos da Abimaq, Hiroyuki Sato,
comenta que os principais compradores
dessas máquinas são empreiteiras com
contratos de serviços de infraestrutura
de grande porte. As obras previstas são
construção de estradas, linhas de Metrô,

hidrelétricas, siderúrgicas, portos e ferrovias, entre outros serviços.
“A medida é importante, pois beneficia
investimentos de longo prazo no setor, ao
estender aos envolvidos na cadeia produtiva a desoneração até o fim do ano, sem
exigir que façamos novos pedidos de prorrogação até o término de 2015”, observa.
Sato conta que o primeiro pedido da
Abimaq à Fazenda foi encaminhado no
início de 2013. Dessas tratativas, surgiu
a primeira desoneração do ICMS para
máquinas usadas pela construção civil:
de outubro de 2013 a março de 2014 a
alíquota foi reduzida de 12% para 2%.
Nova prorrogação, nos mesmos porcentuais, foi definida pelo Governo paulista
entre março de 2014 e março de 2015. A
última – e a mais recente - dessas medidas, assinada em 16 de abril, inclui as
motoniveladoras e assegura redução de
12% para 5%.

DIVULGAÇÃO: MUSEU FELÍCIA LEIRNER

A escultura foi doada em 1974, em
homenagem ao 1º Centenário de Campos
do Jordão. Ela apresentava problemas graves de conservação em decorrência da ação
do tempo e da falta de manutenção preventiva e corretiva. A equipe de conservadores
e restauradores do Escritório Júlio Moraes
foi responsável pelo recuperação e deverá
continuar cuidando da escultura.
“É uma honra e um privilégio assegurar, em parceria com o Escritório e a prefei-

A Estação Guaianases da CPTM,
Linha 11-Coral, recebe, hoje (29), das
10 às 13 horas, ação de conscientização
e prevenção de Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST). O evento é realizado em parceria com o Centro de
Testagem e Aconselhamento (CTA) em
DST/Aids. A equipe do CTA vai distribuir
preservativos masculinos e femininos,
além de panfletos informativos. Os profissionais circularão pela estação esclarecendo dúvidas sobre essas doenças e
encaminhando os usuários interessados
em realizar exames para a tenda montada no Terminal Sul. Poderão ser realizados testes de sífilis, hepatites B e C e HIV.
É preciso passar por entrevista individual antes da realização dos exames.
Em seguida, os interessados serão encaminhados para o exame rápido, caso
apresentem situação de risco, ou para o
exame convencional. Menores de 12 anos
devem estar acompanhados dos pais.
O teste rápido de HIV fica pronto em
30 minutos. Os exames convencionais
serão entregues no prazo de um mês no
CTA de Guaianases, localizado na Rua
Centralina, 168.

Juizado Itinerante atende
no bairro de Sapopemba
Até amanhã (30), a partir das 10
horas, o Juizado Itinerante atenderá em
Sapopemba – Avenida Sapopemba, 7.911,
Jardim Adutora (nas dependências do
Mercado Municipal de Sapopemba), região leste da capital. O serviço tem a
mesma competência dos juizados especiais cíveis, ou seja, atende causas de até
40 salários mínimos, não havendo necessidade, para causas de até 20 salários, de
se constituir advogado.
As questões mais frequentes envolvem direito do consumidor, planos de
saúde, cobranças em geral, conflitos de
vizinhança e acidentes de trânsito. O
serviço não aceita reclamações trabalhistas. Mais informações pelo telefone
(11) 3208-1331.

As delícias do
Sabor de SP
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tura local, a preservação dessa importante
obra da escultora Felícia Leirner, uma das
mais importantes artistas do País, reconhecida internacionalmente pelo seu talento,
bem como festejar com os jordanenses os
141 anos desta encantadora cidade, que a
própria Felícia escolheu como cenário para
a sua inspiração e berço para a sua criação”, ressalta a diretora da Acam Portinari,
Angélica Fabbri.

Museu Felícia Leirner, na Praça N. Sa da Saúde

CPTM tem campanha
de prevenção de DST

Rogério Mascia Silveira

Restauração homenageia Campos do Jordão
Em comemoração dos 141 anos de
Campos do Jordão, o Museu Felícia Leirner
e o Auditório Cláudio Santoro (instituições da Secretaria de Estado da Cultura e
administradas em parceria com a Acam
Portinari), a prefeitura de Campos do Jordão
e o Escritório Júlio Moraes Conservação e
Restauro promoveram o restauro da obra
Centenário, de Felícia Leirner, localizada na
Praça Nossa Senhora da Saúde, no bairro do
Jaguaribe. A apresentação oficial ocorre hoje
(29), às 16 horas.
“Lembro-me de Dona Felícia, octogenária, debaixo de um guarda-chuva, trabalhando para entregar em tempo essa escultura à cidade de Campos do Jordão. Seu
contato com a cidade ia além do museu-auditório. Queria bem e era querida por
um número enorme de jordanenses. Sua
casa ‘do telhado verde’, cheia de esculturas
e com um lindo jardim, era referência na
cidade. É natural que uma relação mútua de
carinho seja materializada por uma praça
que abrigue uma bem-conservada homenagem feita com tanto amor e esforço”, lembra Adolfo Leirner, filho da artista.
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Cápsula do tempo – Também será
apresentado hoje à população o conteúdo
de uma cápsula do tempo, encontrada no
último dia 14. O material teria sido enterrado, de acordo com informações locais, pelo
pintor Expedito Camargo Freire, durante
as comemorações do centenário de Campos
do Jordão, em 1974. Medindo cerca de 30
centímetros, o recipiente guardava documentos que estão sendo restaurados, pois
o tempo e a água provocaram danos.
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A cidade de Presidente Prudente
recebe, nesta quinta-feira (30), mais uma
seletiva da terceira edição do Festival
Sabor de SP, promovido pela Secretaria
Estadual de Turismo, em parceria com a
revista Prazeres da mesa e o Senac. O chef
padrinho que ministrará a aula de cozinha
gratuita nessa etapa é Guga Rocha. Ele vai
ensinar ao público as deliciosas receitas
de nhoque ao molho de acerola, filé mignon semicurado recheado e servido com
creme de raízes; de sobremesa, torta prudentina. Para se inscrever, acesse www.
sp.senac.br/sabordesaopaulo.
Durante o evento, realizado na sede
do Sesc, das 17 às 21 horas, o público poderá degustar as dez receitas classificadas
para a etapa – todas destacam o que há de
melhor na culinária da região. Para tanto,
basta adquirir uma cartela no valor de 10
reais e votar nas quatro receitas preferidas.
As finalistas irão para a grande final em
novembro, no Parque Villa-Lobos, capital.
De acordo com a secretaria “a culinária
paulista é um verdadeiro tesouro para
nosso Estado e o festival Sabor SP reúne
o que há de melhor na região, contando
nossa história por meio das receitas e dos
produtos da terra, valorizando, assim, a
gastronomia de São Paulo e incentivando
a atividade turística”.
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