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Pacote para indústria desonera contribuição ao INSS
em R$ 4,9 bi neste ano

O

ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou mudança na contribuição patronal previdenciária, que atualmente representa 20% da folha de pagamento, e passará a custar de 1% a 2,5% do faturamento para empresas de 15 setores econômicos. O anúncio foi feito, no dia 03 de abril, na divulgação da segunda etapa do programa Brasil Maior, plano de estímulos à economia do governo federal. Dentre os setores que envolvem nossa cadeia produtiva e que serão desonerados, a partir de julho, estão
máquinas e equipamentos. A desoneração previdenciária pode resultar em um impacto da ordem de R$ 4,9 bilhões somente em
2012, segundo estimativa do governo.

Forn&Cer 2012 contará com a participação de diversos países

A

direção da ASPACER e do SINCER comemora a grande participação de empresas de diversos segmentos e serviços. Além
do Brasil, expositores da Espanha, Alemanha, Itália, Inglaterra, Eslováquia e China apresentarão o que há de mais atual na
cadeia produtiva do setor cerâmico. Representantes dos consulados da Eslováquia e Espanha deverão comparecer a 5ª edição do
Forn&Cer 2012, que acontecerá de 19 a 22 de junho, na sede da ASPACER.

Novas regras do ponto eletrônico já estão valendo

O

setor industrial está entre os que já começaram a adotar as novas regras do ponto eletrônico, desde a última segunda-feira
(2). De acordo com a regulamentação, será impresso um comprovante para o trabalhador para que o relógio de ponto seja
inviolável. Segundo o Ministério do Trabalho, a regra está sendo adotada para evitar fraudes na marcação das horas trabalhadas.
São obrigadas a instalá-lo todas as empresas que já usam o ponto eletrônico e têm mais de dez empregados, como prevê a portaria
Nº 1.510 do Ministério do Trabalho, editada em agosto de 2009.

ASPACER, SINCER e Nossa Caixa Desenvolvimento se reúnem

P

residente da Aspacer/Sincer, Heitor Ribeiro de Almeida Neto; o Diretor Superintendente da Aspacer/Sincer, Luís Fernando
Quilici e o gerente comercial da Aspacer/Sincer, Vagner Nogueira, estiveram reunidos em São Paulo com o presidente da
Nossa Caixa Desenvolvimento, Milton Santos. Na oportunidade, foi ratiﬁcada a presença da agência de fomento como patrocinadora oﬁcial do Fornecer 2012. A Nossa Caixa Desenvolvimento desde 2009, já emprestou cerca de R$ 38 milhões ao setor cerâmico
paulista, através de operações de ﬁnanciamento de máquinas e equipamentos, além de recursos de capital de giro.

ASPACER participa de reunião de Forum Nacional de Entidades
sobre gás natural

N

a última terça-feira (03), ocorreu no Rio de Janeiro, na sede da ABEGÁS (Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras
de Gás Canalizado), a segunda reunião do Forum Nacional de Entidades Pró-Gás Natural, com a presença da ASPACER. Na
oportunidade foram discutidos assuntos como a forma de organização do Forum e suas linhas de atuação. A ASPACER foi à única
entidade presente ao encontro que levou contribuições efetivas à reunião. Partiu da ASPACER a apresentação de uma proposta
de regimento interno para a regulação do Forum, que agora será submetida à apreciação de todas as 11 entidades envolvidas no
grupo.

Está chegando o dia do julgamento do 3º Prêmio ASPACER de Design

A

data para entrega dos trabalhos da 3ª edição do Prêmio ASPACER de Design é até o dia 19 de abril. O grupo de jurados, formado por proﬁssionais conceituados na área de design e desenvolvimento, estará reunido na sede da ASPACER no dia 26 de
abril para realização do julgamento. Mais informações, através do site: www.aspacer.com.br.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
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