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Atenção. Urgente. Pauta Fiscal já está em vigor

A

Implantação do “Regime de Pauta de Preços Mínimos” para o segmento de revestimentos cerâmicos passou a vigorar no dia
01 de novembro de 2011, terça-feira, em que o ICMS incidente sobre as operações efetuadas com revestimentos cerâmicos,
classiﬁcados como “Extra” ou “Tipo A”, na posição 69.08 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado –
NBM/SH, passa a ser calculado sobre o valor mínimo de R$ 4,46/m² (quatro reais e quarenta e seis centavos o metro quadrado).

Novo sócio-colaborador ASPACER

A

Prêmio ASPACER/SINCER
de Design 2012

A

ASPACER ganha novo sócio-colaborador. A empresa
System Logistics, localizada em Rio Claro, é a mais
nova sócia e poderá usufruir dos benefícios oferecidos pela
entidade.

3ª edição do Prêmio ASPACER/SINCER de Design já tem
data marcada: será dia 11 de maio de 2012, durante o
evento Mérito Cerâmico. Participe. Inscreva sua empresa.

Grupo de Excelência em RH

Confraternização ASPACER/SINCER

E

m novembro, acontece o curso “Cheﬁa e Liderança”,
na sede da ASPACER. 2ª turma, de 07 a 10 e 3ª turma,
de 11 a 17 de novembro. Os treinamentos são voltados aos
proﬁssionais do setor, proposto pelo Grupo de Excelência de
Recursos Humanos.

F

altam 21 dias para a Confraternização 2011, na sede
da ASPACER e do SINCER. Os mágicos: Richard e Mister
Zanone e o grupo Sambô, serão as grandes atrações da
noite. As mesas estão esgotadas. Os convites começam a ser
entregues nos próximos dias.

Reunião com as transportadoras

F

oi criada recentemente a ASTRASGER (Associação das Transportadoras e Transportadores de cargas de Santa Gertrudes
e Região) e esta semana, através de seus representantes, a entidade esteve na sede da ASPACER para angariar apoio.
Após o encontro, ﬁcou agendada para o dia 5 de dezembro, reunião com o departamento de Logística das empresas e com as
transportadoras, para apresentar a nova Associação ao setor. Durante o encontro, também será discutido o projeto Aspalog.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

