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ASPACER novamente reivindica asfaltamento de vicinais

A

ASPACER, através do presidente Benjamin Ferreira Neto, do diretor de relações institucionais e governamentais, Luís Fernando
Quilici e de Heitor Ribeiro de Almeida Neto, presidente da ANFACER
– Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres esteve no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, no dia 28 de junho, num encontro promovido
pelo subsecretário de Assuntos Parlamentares do Estado de São Paulo,
João Caramez, que também contou com a participação do Superintendente do DER, Armando Costa Ferreira. Na pauta, o asfaltamento
de aproximadamente 15km de estradas vicinais nos município de Rio
Claro e Santa Gertrudes.

Parabéns Viva Cerâmica

A

Viva Cerâmica iniciou suas atividades em 6 julho de
2012, propondo ao mercado uma nova concepção
na fabricação de pisos e revestimentos cerâmicos. Com
duas unidades em funcionamento, uma em Santa Gertrudes, com capacidade instalada mensal de aproximadamente 1 milhão/m² e outra na cidade de Cordeirópolis
(matriz), com um parque fabril com as últimas tecnologias
que existem para o setor. A ASPACER e o SINCER parabenizam a Viva Cerâmica pelos quatro anos de fundação, desejando mais anos de sucesso.

Benjamin Ferreira Neto, Luís Fernando Quilici, João Caramez, Heitor Ribeiro de
Almeida Neto e Armando Costa Ferreira

System Brasil realiza evento

N

o dia 26 de julho, a System Brasil realizará um evento
em Rio Claro para a descoberta dos mais inovadores processos para a indústria cerâmica. Empresas do setor de colorifícios, parceiros da System compartilharão o
Know-how para atualizações sobre cinco novas tecnologias dedicadas a toda cadeia produtiva e sobre as infinitas
soluções relacionadas ao mundo da decoração digital.
Empresas palestrantes: Welko, BMR, Poppi Clementino e
LB Officine Meccaniche. Colorifícios: Esmalglass, Torrecid,
Colorobbia, Ferro, Metco, Smaltceram, Esmaltec e Fritta/
Colorminas.

ASPACER apoia evento sobre Mercado Livre de Energia

A

ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e a ABRACEEL – Associação Brasileira dos
Comercializadores de Energia realizarão um grande evento, no dia 05 de julho, que reunirá autoridades governamentais, representantes de associações de classes, personalidades do mundo empresarial e empresários influentes. A ASPACER
é apoiadora do evento. O encontro será na sede da ABIMAQ em São Paulo e marca um novo ciclo anual para todos os
setores da indústria nacional, onde, mais do que refletir sobre os desafios do momento, a intenção é renovar as expectativas
de um planejamento energético eficiente e melhorar as metas de redução de gastos de energia para o próximo período.

ATENÇÃO: A partir de hoje (01) Pauta Fiscal com novo valor

F

oi publicada ontem, 30 no Diário Oficial do Estado, a Portaria CAT 76 de 29 de junho de 2016. O governo do Estado
determinou através da Secretaria Estadual da Fazenda do Estado de São Paulo e através da Coordenadoria de Administração Tributária (CAT), que a partir de 1º de julho de 2016, a revisão do regime de pauta de preços (pauta de preços
mínimos) em que 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 69.08 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias
– Sistema Harmonizado – NBM/SH deverá ser calculado sobre o valor mínimo de R$ 5,49 o metro quadrado. A medida é
válida até 31 de dezembro de 2016.

Bicca assume interinamente Diretoria-Geral do DNPM

F

oi publicada ontem, 30, no Diário Oficial da União, a nomeação de Victor Hugo Froner Bicca para exercer interinamente o cargo de Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

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

