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Pauta Fiscal mantém valor

H

oje, 23, foi publicada no Diário Oficial do Estado, a Portaria CAT 115/2016, fixando novo valor mínimo para cálculo do ICMS
nas operações com revestimento cerâmico classificado com “Extra” ou “Tipo A”. De acordo com a publicação, de 1º de
janeiro de 2017 a 30 de junho de 2017, o Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente sobre operações efetuadas com
revestimentos cerâmicos, classificados como “Extra” ou “Tipo A”, na posição 6908 da Nomenclatura Comum do Mercosul – Sistema Harmonizado – NCM/SH, deverá ser calculado sobre o valor mínimo de R$ 5,49/m².

Sotreq confirma participação na 9ª edição do Forn&Cer

A

trajetória da Sotreq é marcada pelo empreendedorismo e pela convicção de que a busca pela excelência é o caminho
para o crescimento. Com 75 anos de fundação, hoje a marca está presente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e
Nordeste do Brasil, atuando nos mercados de Construção, Mineração, Energia e Petróleo & Marítimo, oferecendo soluções tecnológicas e especializadas no setor de máquinas pesadas. A empresa formalizou sua participação na 9ª edição do Forn&Cer,
que acontecerá de 20 a 22 de junho de 2017 na sede da ASPACER. Mais informações sobre o Encontro Internacional de Fornecedores e Cerâmicas: (19) 3545-9600. Falar com Ana Paula.

TH Buschinelli completa 99 anos de fundação

A

ASPACER e o SINCER parabenizam a cerâmica TH Buschinelli, tradicional empresa de pisos e porcelanatos, que completa hoje, 23, 99 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.

Bloco K fica mais simples até 2019

E

ntidades da indústria conseguiram simplificar, ao menos pelos próximos dois anos, as informações que serão repassadas
eletronicamente ao Fisco por meio do Bloco K do Sistema Público de Escrituração Digital (Speed). Os dados completos
sobre estoques e utilização de insumos ficaram, em princípio, para 2019. Fonte: Valor Econômico.

Recesso de final de ano ASPACER e SINCER

A

s diretorias da ASPACER e do SINCER comunicam que a semana de recesso das entidades será de 26 de dezembro a 08
de janeiro, retornando normalmente o expediente, no dia 09 de janeiro, a partir das 8h

Recesso CoopASPACER

A

CoopASPACER – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários das Empresas de Cerâmica informa que
estará em recesso do dia 26 de dezembro a 1º de janeiro de 2017, retornando o expediente no dia 02, à partir das 08h.

Boas Festas

Q

ue em 2017, 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) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

