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Esmalglass – Itaca: mais um novo sócio colaborador da Aspacer

A

Esmalglass é especializada em fritas, esmaltes e cores cerâmicas. Desde o início de sua atuação, defende uma estratégia forte e
inovadora, oferecendo serviços de suporte, garantia e design técnico. Em 1999, uniu-se ao Grupo Itaca, líder em tecnologia, produtos, assistência técnica e design. Com sede no Brasil em Rio Claro - SP, a empresa é a mais nova sócio-colaboradora da Aspacer. Mais
informações sobre o Grupo Esmalglass – Itaca: www.esmalglass-itaca.com.

Inscrições para a nova turma do curso
Técnico em Cerâmica começam em
outubro

O

Núcleo de Tecnologia Cerâmica, localizado no SENAI “Manoel José Ferreira” em Rio Claro, está com inscrições abertas para o curso Técnico em Cerâmica. Ao todo, são 1.500 horas de
aula. É necessário que o aluno tenha o ensino médio completo. As
inscrições serão de 13 a 27 de outubro. Mais informações sobre o
curso: www.senai.sp.br ou pelo telefone: (19) 3522-4950

Setor de acabamento dribla crise

A

demanda por materiais de acabamento tem possibilitado
que boa parte dos fabricantes que atuam no segmento
mantenha suas metas para o ano, apesar da piora da economia e
da desaceleração do mercado imobiliário. As vendas estão sendo
puxadas pelas construtoras, para os imóveis em fase de conclusão
e, por pessoas físicas, nas revendas, para reformas. Há volume
elevado de empreendimentos residenciais lançados até 2011 que
estão em fase de acabamento. Fonte: Jornal Valor Econômico.

Receita disponibilizará em setembro o 4º
lote da restituição do valor referente ao IR
2014

A

ssim que a declaração é enviada ao sistema da Receita Federal o cruzamento dos dados é processado e realizado em
poucas horas, e caso existam inconstâncias no documento, como
números errados ou omissão de informações, logo a declaração
é retida em malha ﬁna. Portanto, é necessário que o contribuinte
acompanhe constantemente a situação de sua declaração. É valido
lembrar também que os contribuintes que tiverem suas declarações retidas pelo ﬁsco por erros podem ter que arcar com multas
que chegam a 225% sobre o imposto devido. Mais informações:
www.receita.fazenda.gov.br.

Conselho detalha cálculo de conteúdo de
importação

O

Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) detalhou
o cálculo do conteúdo de importação para a aplicação da
alíquota interestadual de ICMS de 4%, criada pela Resolução do
Senado nº 13, de 2012. A orientação serve para operações com
produtos novos. A alíquota única prevista na norma, editada para
acabar com a chamada “guerra dos portos”, incide sobre produtos
do exterior ou com conteúdo importado superior a 40%. Fonte: Jornal Valor Econômico.

No primeiro semestre, 70% da meta de geração de energia do ano é atingida

N

o primeiro semestre de 2014, 70,25% da meta de geração de energia para o ano já foi colocada em operação comercial. De janeiro
a julho, 4.215,9 MW de novas usinas entraram em operação, da meta de 6.001,5 MW para 2014, de acordo com Boletim Mensal
de Monitoramento do Sistema Elétrico Brasileiro – Julho, divulgado pela Secretaria de Energia Elétrica (SEE) do Ministério de Minas e
Energia (MME) no último dia 27. No primeiro semestre, também começaram a operar 2.106,0 km de linhas de transmissão de Rede Básica
e 6.857,0 MVA de transformação. Fonte: Ministério de Minas e Energia.

Aspacer participa da 1ª Audiência Pública da Câmara Técnica do Aglomerado Urbano

N

o último dia 28, a Aspacer, representada por Maria Fernanda Rodrigues dos Santos e João Varzeloni, participou da 1ª Audiência
Pública da Câmara Técnica do Aglomerado Urbano. Foram discutidas, durante o evento, questões sobre a estrutura organizacional
do Aglomerado Urbano, que envolvem 22 municípios, incluindo Santa Gertrudes. Na oportunidade, a Aspacer solicitou uma atenção
especial ao asfaltamento das vicinais, ação que já foi autorizada pelo governo do Estado e está em fase de licitação do projeto, com o
argumento de que o tráfego de caminhões é intenso em razão da atividade cerâmica e sucroalcooleira, e essa ação culminaria em diversas
melhorias para o município e região.

Confraternização 2014: reserve seu lugar

A

Aspacer está comercializando o evento Confraternização 2014, que acontecerá no dia 28 de novembro, à partir das 20h30, na sede
da entidade. Mais informações e reservas de lugares: anapaula@aspacer.com.br ou (19) 3545-1145.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
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