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Com novo ano se iniciando em breve, começa também um 
período que sugere um acúmulo de contas, e uma das 

opções é o crédito. Funcionários do setor cerâmico contam, há 
vários meses, com o serviço da CoopASPACER. A cooperativa 
fornece os seguintes produtos e serviços a seus cooperados: 
empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento com 
taxas a partir de 1,00% a.m. (taxa nominal), capitalização men-
sal a partir de R$ 30,00 por mês e aplicação fi nanceira em RDC 
com taxas mais atrativas que a poupança. O empréstimo pessoal 
consignado da CoopASPACER, por exemplo, pode ser feito para 

Cooperativa de crédito oferece taxas a partir de 1,00% ao mês para funcionários 
do setor cerâmico

Maria Fernanda Rodrigues dos Santos, marketing institu-
cional da ASPACER, esteve na solenidade de formatura 

da Escola SENAI Manoel José Ferreira, de Rio Claro, onde pre-
senteou a aluna destaque no curso CAI  (Operador Ceramista 
de Placas de Revestimento), Flávia Citadini dos Santos e a alu-
na Nádima Carlevaro de Souza, destaque no curso Técnico em 
Cerâmica. Ambas são alunas do Núcleo de Tecnologia Cerâmi-
ca, que foi inaugurado em 2011, sendo o único no Brasil, com 
característica de uma indústria que comporta todo o processo 
produtivo de revestimento cerâmico. É um dos investimentos 
mais inovadores voltados para o setor cerâmico de revestimen-
to nos últimos anos, com vistas à formação de mão de obra 
qualifi cada.

ASPACER presenteia formandas da Escola SENAI 

O presidente Michel Temer assinou nesta 2ª feira (17.
dez.2018) 1 decreto que implementa propostas do pro-

grama Gás para Crescer que não precisam de mudanças na 
legislação. As propostas chegaram a ser encaminhadas para o 
Congresso no fi nal de 2017, mas seguem travadas na Câmara. 
De acordo com o MME (Ministério de Minas e Energia), o texto 
regulamenta a Lei do Gás, aprovada em 2009. “O decreto tem o 
objetivo de orientar o desenho do novo mercado de gás natural 
e aperfeiçoar o marco legal do setor de transporte de gás para 
a entrada de novos agentes”. Segundo o secretário de Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis, João Vicente de Carvalho, a 
mudança mais emblemática é a permissão de contratação pelo 
modelo de entradas e saídas, método pelo qual o transportador 
cobra tanto pela injeção quanto pela retirada do gás da rede de 
gasodutos. 

Sem avanços no Congresso, Temer assina decreto que regulamenta a lei do gás
O texto também abre a possibilidade de a ANP (Agência Na-

cional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) regulamentar 
o compartilhamento de infraestrutura essencial para transporte 
do combustível, a partir da negociação dos agentes de mercado. 
Também caberá à ANP fi xar critérios de autonomia e indepen-
dência entre a atividade de transporte e demais atividades do 
setor, assegurando aos transportadores os direitos decorrentes 
dos contratos vigentes. O MME destacou que o decreto “confere 
maior dinâmica ao processo de expansão da malha de gaso-
dutos”. Na avaliação do diretor-geral da ANP, Décio Oddone, a 
medida possibilita maior abertura, maior competição e diversi-
dade de agentes do mercado de gás natural. “As medidas mais 
profundas deverão ser feitas pela Lei do Gás, que fi cou para o 
ano que vem no Congresso”, disse. 

Fonte: Poder 360

todos aqueles que são sócios da cooperativa e o desconto é feito 
através do holerite. A empresa interessada na parceria com a 
CoopASPACER pode agendar uma visita para explicar o funciona-
mento da cooperativa a custo zero para empresa mantenedora. 
Ainda conforme a Cooperativa, são oferecidos também além das 
linhas de crédito pessoal, convênio odontológico, parcerias co-
merciais com descontos, brindes e sorteio de prêmios (conforme 
o resultado positivo anual da cooperativa) e seguro prestamista. 
Obtenha mais informações através dos telefones: (19) 3545-
9609 ou (19) 9-9746-0544 (Whatsapp).

Com base em uma decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF), de 2016, a Fazenda do Estado de São Paulo estima 

ter que devolver cerca de R$ 5 bilhões de ICMS pagos a mais por 
substituição tributária (ST). Nesse regime, a empresa calcula o 
imposto com base em um preço estimado e faz o recolhimento 
em nome da cadeia produtiva, de forma antecipada. Contudo 
nos casos em que o cálculo do ICMS-ST gerou pagamento a me-
nor, a Fazenda vai cobrar a diferença. “Vamos instituir um plano 
de trabalho para verifi car quem e quanto se pagou a menos. O 

São Paulo devolverá R$ 5 bi de ICMS-ST
tema vai entrar nas programações de fi scalizações”, afi rma Gus-
tavo Ley, coordenador da administração tributária do Estado. O 
valor foi calculado com base no Comunicado da Coordenadoria 
da Administração Tributária (CAT) nº 14, publicado no Diário Ofi -
cial do Estado de São Paulo, que traz novo entendimento sobre 
o assunto. 

A norma leva em consideração julgamento pelo STF da ADI nº 
2.777 e do RE nº 593.849. 

Fonte: Jornal Valor Econômico

São Paulo possui o maior polo cerâmico das Américas que 
está entre os cinco maiores do mundo deixando o Brasil 

atrás apenas de China e Índia. Para garantir a sustentabilidade 
e atendimento da demanda das matérias primas utilizadas pelo 
setor, a Secretaria de Energia e Mineração contratou o Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para elaborar um diagnóstico 
técnico-econômico da indústria cerâmica no Estado. “São 1.300 
empresas gerando 35 mil empregos diretos. Estamos encerrando 
esse mandato com um levantamento muito qualifi cado, objetivo 
e concreto que servirá para orientar as ações da iniciativa priva-
da e do  setor público”, disse o secretário de Energia e Mineração 
João Carlos Meirelles. No relatório intitulado “Estudo Estratégico 
da Cadeia Produtiva da Indústria Cerâmica no Estado de São 
Paulo” foram apontadas algumas carências de matérias-primas 
utilizadas pela indústria cerâmica no Estado como o feldspato, 
talco, argilas plásticas e caulim assim como a necessidade da 
descoberta de dez novos jazimentos de argila plástica de queima 
clara. “Existe uma demanda muito grande por matéria-prima e 
a difi culdade de se descobrir novas jazidas. Somente a indústria 

IPT entrega estudo estratégico da cadeia produtiva da indústria cerâmica 
encomendado pela Secretaria de Energia e Mineração

de cerâmica vermelha e branca de revestimento consomem anu-
almente quase 25 milhões de toneladas de argila”, comentou o 
coordenador do estudo e geólogo do IPT Marsis Cabral Junior. 
O estudo mostra a necessidade de algumas ações estruturantes 
onde foi  priorizado os segmentos industriais de maior relevância 
econômica de produção e consumo como a cerâmica vermelha, 
revestimentos, louça sanitária, louça e porcelana, utilitários, de-
coração, isoladores elétricos e colorifícios. 

Fonte: Secretaria de Energia e Mineração de São Paulo 

As diretorias da ASPACER e do SINCER comunicam que a 
semana de recesso das entidades será de 24 de dezembro 

a 08 de janeiro, retornando normalmente o expediente, no dia 
09 de janeiro, a partir das 8h.

Recesso de fi nal de ano ASPACER e 
SINCER

Fernanda junto a uma das alunas homenageadas Flávia Citadini dos Santos

Que em 2019, 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 confi ança. Um 
Feliz Natal e um Ano Novo de muita prosperidade!

Boas Festas


