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TH Buschinelli completará 98 anos de fundação

A

ASPACER e o SINCER parabenizam a cerâmica TH Buschinelli, tradicional empresa de pisos e porcelanatos, que completará em 23 de dezembro, 98 anos de fundação. Ao longo de sua história, a empresa, com sede em Santa Gertrudes, priorizou o mais alto padrão de qualidade e beleza de seus produtos, visando o bem estar e a satisfação de seus clientes. Assim, a TH
Buschinelli ousa na criatividade do design, sem perder o requinte e a sofisticação que representam e diferenciam a sua marca.

Alagoas quer atrair cerâmicas

N

o último dia 15, Renan Filho (PMDB-AL) e sua comitiva, estiveram em Santa Gertrudes e cidades da região, com objetivo
de visitar as empresas do maior Polo Cerâmico das Américas e conhecer a atividade, responsável por 85% da produção
de revestimentos cerâmicos do Estado de São Paulo. Na região que compreende as cidades de: Rio Claro, Santa Gertrudes,
Cordeirópolis, Iracemápolis, Limeira, Piracicaba e Ipeúna, estão instaladas 32 empresas cerâmicas e 34 empresas da cadeia
produtiva, que geram 12 mil empregos diretos e 200 mil indiretos, com uma produção de cerca de 600 milhões de m²/ano. Na
oportunidade da visita a região, além de conhecer as instalações das empresas: Majopar, Embramaco e Almeida, o governador do estado de Alagoas participou de um brunch com ceramistas e com o presidente da ASPACER, Benjamin Ferreira Neto.
Renan Filho afirmou que está trabalhando para fortalecer as cadeias produtivas em Alagoas. Para encerrar sua missão no Polo
Cerâmico de Santa Gertrudes, Renan Filho ministrou um Seminário na presença de ceramistas e empresários do setor na sede
da ASPACER.

Prazo de substituição tributária é
prorrogado. Cerâmica está na lista dos
incluídos

O

Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz)
prorrogou para abril o início do processo de uniformização da identificação de mercadorias sujeitas ao recolhimento antecipado do ICMS por meio da substituição tributária. Nesse regime, uma empresa da cadeia produtiva paga
antecipadamente o imposto relativo às operações subsequentes até a mercadoria chegar às mãos do consumidor final. Em agosto, o Convênio nº 92 do Confaz instituiu o Código
Especificador da Substituição Tributária (Cest) para identificar a mercadoria sujeita à antecipação. Seria regulamentado até outubro para começar a vigorar em janeiro. Porém,
a medida foi regulamentada, por meio do Convênio nº 146,
passará a valer em abril. As empresas do país terão, então,
que aplicar a substituição tributária para os produtos listados em anexos do Convênio 146. A norma também traz os
códigos “Cest” correspondentes, que deverão ser incluídos
nas notas fiscais. O Confaz excluiu máquinas e aparelhos mecânicos e incluiu papel, plástico, cerâmica e vidros nas listas
de produtos. Entre os segmentos abrangidos já constavam
limpeza, higiene pessoal, autopeças, combustíveis, cimento,
medicamentos e energia elétrica. Só do segmento de autopeças há 129 itens. A única exceção prevista é a venda de
produtos pelo sistema porta a porta. Fonte: Valor Econômico.

Prazo do Bloco K é adiado para janeiro
de 2017

S

ecretários estaduais de Fazenda decidiram adiar o prazo de implantação por grandes empresas do chamado
Bloco K para janeiro de 2017. A ferramenta faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) e exige o envio
eletrônico de dados detalhados sobre a movimentação do
estoque pelas empresas ao Fisco. A prorrogação beneficia
companhias com faturamento anual superior a R$ 300 milhões. Antes da alteração do prazo, elas seriam obrigadas
a entregar essas informações já a partir de 1º de janeiro de
2016. A data foi estendida pelos secretários em votação
realizada durante a 159ª reunião do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), na última sexta-feira, 11. A decisão sobre o novo prazo deve ser publicada nesta semana no Diário Oficial da União. Dois motivos principais foram
apontados pela Comissão Técnica Permanente (Cotepe) do
Confaz para a prorrogação do prazo. Foram destacadas as
dificuldades de alguns setores para atender as novas regras
e a possibilidade de se discutir a flexibilização da exigência.

Fonte: Valor Econômico

Recesso de final de ano: ASPACER, SINCER e CoopASPACER

A

s diretorias da ASPACER e do SINCER comunicam que a semana de recesso das entidades será de 23 de dezembro a 03
de janeiro, retornando normalmente o expediente, no dia 04 de janeiro de 2016, a partir das 8h. Já a CoopASPACER não
funcionará no mesmo período e por motivos de fechamento e balanço, só voltará a atender o público normalmente no dia 07
de janeiro do próximo ano, das 08h às 12h e das 13h às 16h.

Boas Festas

Q

ue em 2016, juntos, possamos fazer que as estrelas do trabalho, da união e do sucesso continuem a brilhar. A ASPACER e
o SINCER agradecem a parceria e a confiança. Um Feliz Natal e um Ano Novo de muita prosperidade!

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

