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Frete de caminhão sobe menos que a inﬂação

Texto: Thais Fiório | Arte: Eduardo Viana

O

preço do frete de caminhão sofreu, nos últimos 12 meses, sua menor alta em três anos. O aumento médio, inferior à variação da
inﬂação, foi de 2,8% para o transporte de carga única e de 4,9% para a carga fracionada, ante uma inﬂação de 6,5%. Até 2012,
os preços vinham subindo entre quatro e cinco pontos percentuais acima da inﬂação. Os dados foram divulgados pela NTC & Logística
(Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística), que atribuiu o movimento à redução de custos do setor e ao encolhimento da
demanda. Fonte: Jornal Folha de São Paulo.

Diretoria Regional do CIESP repudia
aumento de energia

SENAI oferece curso Técnico em Cerâmica

evido ao recente aumento na tarifa de energia elétrica
anunciado pela empresa Elektro e aprovado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a Macrorregião 5, composta das Diretorias Regionais do Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo (CIESP) de Americana, Limeira, Piracicaba, Rio Claro e
Santa Bárbara D’Oeste, manifesta sua indignação junto à comunidade afetada. Conforme avalia o Coordenador Regional Assed
Bittar Filho, o aumento na tarifa ultrapassa em mais de seis vezes
a inﬂação anual anunciada. O aumento provoca uma desigualdade
na concorrência entre as empresas atendidas pela Elektro e as empresas atendidas por outras concessionárias de energia elétrica.

Escola SENAI “Manoel José Ferreira”, localizada na cidade de
Rio Claro, oferece curso técnico na área de gestão de processos cerâmicos, o curso Técnico em Cerâmica com ênfase em
revestimentos cerâmicos. O objetivo é habilitar proﬁssionais para
planejar, coordenar e controlar o processo de produção de placas
cerâmicas e participar no desenvolvimento de produtos. As aulas
são teóricas e práticas em oﬁcinas e laboratórios montados na área
de produção de revestimentos cerâmicos. Carga horária de 1.500
horas. Turmas a noite das 18h45 às 22h00. Duração de dois anos
e meio. Inscrições de 13 a 27 de outubro de 2.014 no site www.
sp.senai.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone
(19) 3522-4950.
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Fonte: Jornal Cidade de Rio Claro.

Morreu o autor do Hino das Cerâmicas

O

compositor Nelson Biasoli, 83 anos, autor do Hino das Cerâmicas, morreu na manhã da última quarta-feira na Santa
Casa de Ribeirão Preto. Ele estava internado havia 21 dias na UTI
com um quadro de insuﬁciência renal e infecção pulmonar. Foi
sepultado na quinta em Tambaú, cidade onde nasceu e viveu. No
país, há 500 municípios que tiveram suas histórias pesquisadas
e transformadas em canção por Biasoli. Se tornou o recordista
mundial de criação de hinos, entrando para o livro dos recordes.
Sua obra “Grito de Guerra” (composta em 1949), conhecida pelo
refrão “Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor”,
foi cantada nas manifestações que tomaram as ruas do país e nos
estádios da Copa do Mundo deste ano. Outro hino famoso “A Benção, João de Deus”, foi composto para a visita do papa João Paulo
II ao Brasil em 1980. A Aspacer lamenta o ocorrido e se solidariza
com seus familiares e amigos neste momento de dor.

A

Aspacer participa do Café com a Indústria
Regional

N

o último dia 16, a Aspacer, representada pela Coordenadora do Grupo de Excelência, Maria Fernanda Rodrigues dos
Santos, esteve presente no evento Café com a Indústria Regional,
no SESI, em Rio Claro. Na ocasião foram realizadas as palestras “Valorização do Capital Humano: Diferencial Competitivo para as Organizações”, com Claudia Moreira da Silva, Analista de Projetos de
Responsabilidade Social e “O Retorno Financeiro de Programas de
Promoção da Segurança, Saúde e Qualidade de Vida nas Empresas”
com Eduardo Ferreira Arantes, Gerente Executivo de Qualidade de
Vida, ambos do SESI-SP.

Governo estuda ampliação do desconto do PIS-Coﬁns

O

governo prepara medidas para ampliar e simpliﬁcar a possibilidade de abatimento de tributos federais, como PIS e Coﬁns, incidentes sobre insumos. A ideia é que as empresas gerem crédito tributário a partir do pagamento dessas contribuições sobre todos os
insumos adquiridos e não apenas sobre aqueles utilizados na fabricação do produto ﬁnal. Pelo sistema atual, a concessão de crédito tributário só se aplica aos insumos incorporados ao produto ﬁnal. No caso de uma fábrica de embalagem, por exemplo, a empresa tem direito
ao crédito tributário sobre o papel usado na produção da embalagem, mas não sobre o papel usado no funcionamento do escritório. No
novo sistema, qualquer compra de mercadoria permitirá a geração de crédito, independentemente do uso do insumo no produto ﬁnal.
Em compensação, o abatimento do tributo será restrito ao valor efetivamente pago na compra dos bens usados como insumo. A intenção
é que o novo sistema funcione a partir de 2016. Fonte: Jornal Valor Econômico.

Distribuidoras de energia propõem fundo contra crises

A

s distribuidoras de energia elétrica querem do próximo governo a criação de uma espécie de “colchão ﬁnanceiro” para evitar novas
ameaças de crises como as dos últimos dois anos. A proposta faz parte de um documento da Associação Brasileira de Distribuidores
de Energia Elétrica (Abradee) enviado às equipes de campanha dos candidatos Dilma Rousseﬀ , Marina Silva e Aécio Neves. A proposta
é criar um encargo na conta de luz dos consumidores para formar um fundo. Esse mecanismo seria abastecido em momentos de baixa
do preço da energia no mercado à vista, o chamado PLD. O dinheiro seria transferido às empresas em momentos em que o PLD subisse
muito. Fonte: Jornal O Estado de São Paulo.

Confraternização 2014: reserve seu lugar

A

Aspacer está comercializando o evento Confraternização 2014, que acontecerá no dia 28 de novembro, a partir das 20h30, na sede
da entidade. Mais informações e reservas de lugares: anapaula@aspacer.com.br ou (19) 3545-1145.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

