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Solução para o aproveitamento do resíduo “Cal de Filtro”

A

Arcelor Mittal e Grantec apresentarão no dia 17 de novembro, às 16h, um estudo de aproveitamento do resíduo “Cal de
Filtro”. A grande e boa notícia é que a CETESB, através de documentação própria e legítima, reconhece que a utilização de
resíduo é permitida e benéﬁca aos segmentos envolvidos. Proﬁssionais do setor da área industrial e de organizações ambientais
estarão participando deste encontro, na sede da ASPACER.

Confraternização 2011. Está
chegando o grande dia!

F

altam 14 dias para a grande noite: o
evento
Confraternização 2011 na sede da ASPACER. Os mágicos
Richard e Mister Zanone e o grupo Sambô, que tem participado
de programas na Rede Globo, serão as grandes atrações da
noite. Todas as mesas foram comercializadas para o evento.

Grupo de Excelência em RH

O

curso “Cheﬁa e Liderança”, continua na sede da ASPACER.
O período da 3ª turma é de 11 a 17 de novembro. Os
treinamentos são voltados aos proﬁssionais do setor, proposto
pelo Grupo de Excelência de Recursos Humanos.

Projeto Posto de Atendimento/ Rio Claro apresenta área de
novo aterro industrial
Receita Federal

O

associado do SINCER pode ser beneﬁciado pelo projeto
“Posto de Atendimento – Convênio com a Receita
Federal” instalado no prédio da FIESP em São Paulo, que tem por
objetivo agilizar e viabilizar os serviços prestados as indústrias
associadas ao Sindicato, oferecendo presteza aos processos
administrativos junto a Receita Federal, com orientação quanto
as diversas dúvidas relacionadas aos serviços disponíveis. Mais
informações: www.ﬁesp.com.br/central-servico/servicos.aspx

N

a última terça-feira (08), a ASPACER participou de
reunião no CIESP/Rio Claro, oportunidade em que a
Prefeitura Municipal apresentou a nova área recentemente
adquirida, onde funcionará o novo aterro sanitário com valas
para o lixo doméstico e industrial (classe 2). O atual aterro já se
encontra saturado.
A proposta do novo aterro foi encabeçada pelo CIESP/Rio
Claro com o apoio da ASPACER.

ASPACER, SINCER e ANFACER trabalham na Substituição Tributária

E

m julho de 2012, entrará em vigor nova alíquota para a substituição tributária no estado de São Paulo. Para rever os atuais
valores, a secretaria estadual da Fazenda estabeleceu novos critérios para o cálculo da margem de valor agregado (MVA).
Nesse momento a ASPACER, SINCER E ANFACER estão coletando informações das indústrias cerâmicas, que servirão de base para
o cálculo do novo MVA.

ASPACER E SINCER apoiam manifestação da Fiesp e Ciesp sobre
custo da energia

A

ASPACER E O SINCER, apoiam o projeto “Energia a preço justo – basta cumprir a lei” elaborado pela FIESP E CIESP, com
objetivo de baratear a energia elétrica brasileira. As entidades (FIESP E CIESP) pretendem angariar o maior número de
assinaturas através do site: www.ﬁesp.com.br, e encaminhá-las, como forma de manifesto, ao Congresso Nacional.

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

