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Aspacer participa de Reunião da Frente Parlamentar Mista PróGás Natural

A

través do diretor superintendente Luís Fernando Quilici, a Aspacer esteve em Brasília, no último dia 03, para junto ao Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, coordenador da Frente Parlamentar Mista Pró-Gás Natural e de representantes de outras entidades, participarem de reunião na Câmara dos Deputados. Os principais assuntos em pauta foram: balanço da viagem aos
Estados Unidos (Shale Gás); Agenda Regulatória da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis); Proposta
de redução para zero das alíquotas de PIS e COFINS sobre o gás natural; agenda com o Governo Federal e agentes reguladores; e
outras deliberações.

Cerâmica Villagres realiza SIPAT

C

om o objetivo de conscientizar sobre a Segurança no Trabalho, a cerâmica Villagres realiza hoje seu último dia de atividades
da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), voltadas ao bem estar e saúde de seus colaboradores.
Desde o dia 1º de julho, o Grêmio “João Aparecido Buschinelli” esteve movimentado por atividades e palestras.

Pauta ﬁscal deﬁnida em R$ 4,76 até 31 de dezembro

O

Diário Oﬁcial da União a Portaria CAT 58/2013, publicou o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente sobre as operações efetuadas com revestimentos cerâmicos, classiﬁcados como “Extra” ou “Tipo A”, na posição 6908 da Nomenclatura Comum
do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM/SH, sobre o valor mínimo de R$ 4,76/m². O período de vigência iniciou-se em 1º de julho
e segue até 31 de dezembro de 2013.

Encerram hoje as inscrições para a 1ª edição do Prêmio Nacional
Aspacer de Design

A

s inscrições da 1ª edição do Prêmio Nacional Aspacer de Design encerram-se hoje, dia 05. Os inscritos são necessariamente,
funcionários responsáveis pelos setores de criação e desenvolvimento de produtos de indústrias cerâmicas e fornecedores. A
Aspacer receberá os painéis de 29 de julho a 05 de agosto. O julgamento acontecerá no dia 12 de agosto, dentro do 2º Fórum Nacional
de Design. Mais informações sobre o Prêmio: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

Falta pouco mais de um mês para o 2º Fórum Nacional de
Design

D

ias 12 e 13 de agosto acontece na sede da Aspacer, o 2º Fórum Nacional de Design. Proﬁssionais conceituados do setor estarão
ministrando palestras que envolvem os assuntos: gerenciamento de cor; design no mercado brasileiro; novas ferramentas e
tecnologia digital. Sob curadoria do professor e doutor Anselmo Ortega Boschi, os interessados devem inscrever-se gratuitamente
através do site: www.aspacer.com.br.

Convênio ICMS 38/13 é regulamentado

O

Diário Oﬁcial do Estado publicou neste sábado (29/06) a Portaria CAT 64/13, que regulamenta no âmbito de São Paulo a aplicação do Convênio ICMS 38/13, que trata da aplicação da alíquota de 4% nas operações interestaduais com bens e mercadorias
importados do exterior. Fonte: Comin – Fiesp

Aspacer e Sincer suspendem expedientes dias 08 e 09 de julho

D

evido ao feriado de Revolução Constitucionalista de 1932 no estado de São Paulo, não haverá expediente nas entidades na
próxima segunda-feira, 08 e terça-feira 09. As atividades retornam normalmente na quarta-feira, 10, à partir das 08h.

