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ASPACER e Ministro de Minas e Energia discutem competitividade do gás natural

A

ASPACER (Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento), os deputados federais Mendes Thame (PSDB-SP) e Jaime Martins
(PSD/MG) participaram, na semana passada, de audiência com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, para tratar da competitividade do gás natural, em função do cenário de incertezas, provocado pela atual situação da Petrobras, principal produtora de gás
no país. Para Luís Fernando Quilici, diretor da ASPACER e Coordenador do Fórum Brasileiro das Associações Empresariais Pró-Mercado de
Gás Natural, é necessário com urgência um plano energético para o país, destacando com clareza qual o papel de cada insumo na matriz
energética brasileira, em especial o do gás natural, tão importante para diversas cadeias produtivas, como a do setor cerâmico, vidro e
químico. O Ministro Eduardo Braga, recebeu bem a argumentação formulada pela ASPACER e destacou o empenho do governo federal
em dinamizar o setor de gás natural no Brasil.

Garanta sua mesa para o evento
Confraternização 2015

A

Confraternização 2015, evento que reúne os maiores empresários do setor cerâmico e da cadeia produtiva, além de
autoridades e profissionais do segmento, este ano, será realizada
dia 27 de novembro, na sede da ASPACER e do SINCER. O evento
mais uma vez, deve ficar na história do setor. Adesões a mesas e
convites com Ana Paula, gerente comercial: (19) 3545-1145/anapaula@aspacer.com.br.

Concurso de Desenho Infantil: inscrições
seguem até 31 de outubro

A

ASPACER e o SINCER, com o apoio de suas empresas associadas e parceiros, promovem o “3º Concurso de Desenho
Infantil” para produção de cartão de Natal e Ano Novo das entidades no ano de 2015 com o tema “Natal e o Meio Ambiente”. As
inscrições serão efetivadas automaticamente com a entrega dos
desenhos e seguem até 31 de outubro no Departamento Pessoal
ou Departamento de Recursos Humanos da empresa associada.

Justiça Federal retira Cofins do cálculo de contribuição

A

Justiça Federal autorizou uma indústria paulista a retirar o PIS e a Cofins da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a
receita bruta. A sentença – a primeira que se tem notícia – foi proferida pela 2ª Vara Cível Federal de São Paulo. Até então, havia
apenas precedentes favoráveis à exclusão do ICMS. Com a decisão, a indústria poderá reduzir em 9,25% a base de cálculo da contribuição
previdenciária. Hoje, a empresa paga alíquota de 1%. Mas passará a recolher 2,5% em razão da reoneração instituída pela Lei nº 13.161,
de 2015. Os novos percentuais, que fazem parte da política do governo federal de ajuste fiscal, serão aplicados a partir do mês de dezembro para pagamento em janeiro. Além do PIS e Cofins, o contribuinte paulista solicitou a exclusão do ICMS da base de cálculo. Em
uma primeira decisão, o juiz autorizou apenas a retirada do imposto estadual. A indústria, então, recorreu e o magistrado acrescentou as
contribuições sociais em sua decisão. Fonte: Valor Econômico.

Curso Técnico em Logística acontecerá em Santa Gertrudes

E

stão abertas as inscrições para o curso técnico de Logística, oferecido pela Prefeitura de Santa Gertrudes. As aulas serão no período
noturno, na escola EMEF Profª Cecy Ap. Rocha Aguiar, no Jardim das Paineiras. O método de ensino será o mesmo da escola Etec
Prof. Armando Bayeux da Silva em Rio Claro. As inscrições começam dia 06 de outubro e seguem até 10 de novembro de 2015. O curso é
gratuito. Mais informações: http://www.vestibulinhoetec.com.br/home.

Feriado de 12 de outubro

N

o próximo dia 12, segunda-feira, devido ao Feriado Santo em comemoração a Nossa Senhora Aparecida, a ASPACER e SINCER comunicam que não haverá expediente nas entidades, retornando as atividades normalmente, na terça-feira, 13, às 08h.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Thais Fiório
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