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ASPACER participará de evento na Secretaria de Energia e Mineração

N

o próximo dia 31, terça-feira, a ASPACER participará na Secretaria de Energia e Mineração de Reunião Técnica, que
falará sobre o Polo de Santa Gertrudes. O presidente da associação, Benjamin Ferreira Neto, falará sobre o tema: A Importância do Polo Santa Gertrudes no Cenário Nacional e Mundial. Almir Guilherme, diretor executivo da ASPACER também
estará presente no encontro. A reunião contará com as presenças do Secretário de Energia e Mineração João Carlos Meirelles,
do Diretor Superintendente do DNPM eng. Ricardo Moraes, do Presidente da CETESB eng. Otávio Okano, do Subsecretário de
Desenvolvimento Metropolitano do Gabinete da Casa Civil, Dr. Edmur Mesquita e do subsecretário de Mineração eng. José Jaime Sznelwar. Os trabalhos têm por objetivo nivelar conhecimento a respeito dos condicionantes geológicos e hidrogeológicos
e hidrológicos da região que foram questionados no Parecer Técnico do MPE/GAEMA-Piracicaba, bem como conhecer soluções para o aperfeiçoamento do desempenho técnico-operacional da lavra de argila do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes
- PCSG. Além disso, espera-se reconhecer ações que aperfeiçoem o planejamento da mineração integrada ao planejamento
ambiental da Bacia do Corumbataí e ao desenvolvimento regional, conforme questionamentos do MPE.

ECREF abre inscrições para o 8º Gustav
Eirich Award

Receita altera processo recuperação
de créditos tributários para empresas

o próximo dia 28 de setembro de 2016, durante o International Colloquium on Refractories, realizado na
cidade de Aachen, Alemanha, será concedido pela 8ª vez
o GEA - Gustav Eirich Award. O objetivo do ECREF - European
Centre for Refractories (instituição científica Associação Alemã de Refratários) ao conceder o GEA é promover jovens
estudantes de graduação em todo o mundo e disseminar o
conhecimento. As inscrições devem ser realizadas até o dia
31 de maio de 2016 e todos os detalhes estão no site: www.
ecref.eu. Os trabalhos devem tratar exclusivamente de estudos relacionados a refratários, e tópicos com foco em “materiais de alta temperatura”. Além de teses de doutorado,
trabalhos acadêmicos também podem ser inscritos, desde
que seu conteúdo seja equivalente a uma tese de doutorado, por exemplo, uma tese de livre-docência ou de pós-doutorado. Apenas serão aceitos trabalhos de formados com
até dois anos de conclusão de curso. Um júri internacional,
formado por jurados da Áustria, França, Alemanha, Polônia,
Espanha e Estados Unidos, irá avaliar os trabalhos inscritos e
selecionar os três primeiros colocados a ganhar o prêmio.
Mais informações: Jvanilson Cardoso – Jvanilson.cardoso@
eirich.com.br

Receita Federal está aprimorando o sistema para as
empresas que buscam recuperar créditos tributários
que têm a ver com o Governo. Isso por que ocorreu uma
importante revisão do ofício de créditos tributários, a pedido
do contribuinte ou no interesse da administração, inscritos
ou não em Dívida Ativa da União (DAU). Com isso se estabeleceu que o processo para a recuperação sem ser judicial
passará por duas análises. O procedimento estabelece que
o pagamento de tributo e encargos de multa em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 até R$ 5.000.000,00, poderá ser proferido por dois Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil.
Já para exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo
e encargos de multa em valor total superior a R$ 5.000.000,00
ser proferida por três Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil. Mais informações: http://idg.receita.fazenda.gov.br/

N

A

Siti B&T e Grupo ICRA - ARSENAL informam novo endereço

A

Siti B&T, especializada em equipamentos para as indústrias cerâmicas, está em novo endereço. Agora, a empresa italiana está sediada Rua Jorge Margy, 1020 – Parque Industrial, em Mogi-Guaçu – SP. Telefone para contato: 19 3805-8500. A
administração do Grupo ICRA – ARSENAL, empresa especializada em corantes cerâmicos se mudou para Rua Ademar Bombo,
380, Distrito Industrial Mogi-Guaçu, Mogi-Guaçu-SP - contato (19) 3861-1062.

Feriado

A

s diretorias da ASPACER e do SINCER informam que, devido ao Feriado de Corpus Christi, não haverá expediente nas
associações nos dias 26 de maio (quinta-feira) e 27 de maio (sexta-feira). As atividades normais retornarão no dia 30 de
maio (segunda-feira), a partir das 08h.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

