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Chegou o grande dia: é hoje a Confraternização 2017

É

hoje a partir das 20h30, o grande evento Confraternização
na sede da ASPACER. O sambista Diogo Nogueira é a atração mais esperada da noite, com o show “Alma Brasileira” que
contempla seus maiores sucessos, além de uma homenagem

ao Samba e ao MPB. Empresários, profissionais e autoridades
são aguardados na sede da ASPACER. Empresas patrocinadoras do evento: Grupo Santa Filomena, Esmaltec e Unimed Rio
Claro.

A ABSA/Guarda Mirim é a nova Sócia
Colaboradora da ASPACER

ASPACER oferece ao GE Contábil/
Fiscal palestra sobre EFD-Reinf

Associação Beneficente Solidária das Acácias- ABSA é
mantenedora da Guarda Mirim de Santa Gertrudes, projeto de aprendizagem que visa à preparação e inserção de jovens entre 15 a 18 anos no mercado de trabalho em observância à Lei da Aprendizagem. Ainda, a entidade mantêm o Banco
de Aparelhos Ortopédicos e o abrigo institucional Casa Lar. A
ABSA é a mais nova Sócia Colaboradora da ASPACER. Faça parte desse time também. Conheça os benefícios com Ana Paula:
(19) 3545-9600.

EFD-Reinf (Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída) deverá ser enviada pelas empresas com o objetivo de ampliar o
controle dos tributos retidos, além das informações contidas em
outras obrigações acessórias. A advogada especialista em tributo, Ana Lídia Cunha ministrará palestra na sede da ASPACER, no
próximo dia 28, aos profissionais das cerâmicas que participam
do Grupo de Excelência Contábil/ Fiscal, com objetivo de apresentar as exigências estabelecidas para essa nova obrigação,
quais os impactos nas rotinas das empresas e instituições, quais
os controles internos e adaptações de softwares serão necessários.
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Capacitação Tecnológica sobre Formulação de Massas de Porcelanatos e Outras
Tipologias acontecerá na sede da ASPACER

O

Dr. Fábio Melchiades estará na sede da ASPACER dias 27,
28, 29 e 30 de novembro para ministrar o curso “Capacitação Tecnológica: Formulação de Massas de Porcelanatos e
Outras Tipologias”, voltado para gerentes industriais, gerentes
técnicos, técnicos de laboratório, supervisores de produção de

produção e fornecedores de matérias-primas. O curso abordará, principalmente, as funções desempenhadas pelas matérias-primas utilizadas na formulação de massas cerâmicas e tudo
que envolve esse processo. Mais informações sobre inscrições e
valores com Maria Fernanda: (19) 3545-9600.

Senado aprova MP dos royalties da mineração

O

Senado aprovou no último dia 22, a medida provisória que
muda os royalties da mineração. A proposta aumenta a
alíquota do minério de ferro de 2% sobre a receita líquida para
3,5% para o faturamento bruto da empresa. O texto segue agora
para sanção presidencial. Pela matéria aprovada, haverá redistribuição dos recursos arrecadados com a Exploração de Recursos
Minerais (Cfem), que serão divididos com os municípios afetados indiretamente pela mineração. Essas cidades terão 15% da

arrecadação com royalties. A fatia do governo federal cairá de
12% para 10%. Esse valor será dividido em 0,2% para os licenciamentos do Ibama, 1,8% para o Centro de Tecnologia Mineral
(Cetem), 7% para o departamento Nacional de Produção Mineral
e 1% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico. Já
os Estados terão a sua parcela reduzida de 23% para 15%. Os
municípios mineradores terão queda de 65% para 60%. Fonte:
Valor Econômico
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Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
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