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Desoneração da Folha de Pagamento I – Texto original deixa
revestimentos cerâmicos fora

D

eu entrada no Congresso Nacional na última sexta-feira (21), a Medida Provisória (MP) nº 582, que entre outros assuntos
trata de incluir novos setores da indústria para que tenham o benefício da desoneração da folha de pagamento. Contrariando o anúncio feito por diversas entidades da construção civil, o texto original da MP 582 não inclui os NCM’s 69.07 e 69.08, que
referem-se aos revestimentos cerâmicos esmaltado e vidrados, e não esmaltados ou vidrados, produtos fabricados pelos associados da Aspacer e do Sincer.

Desoneração da Folha de Pagamento II – Aspacer elabora texto de
Emenda incluindo os revestimentos cerâmicos

C

om base na não inclusão dos NCM’s 69.07 e 69.08 na MP 582, a Aspacer tomou a iniciativa de elaborar um texto de emenda
a referida Medida Provisória, incluindo esses NCM’s, fazendo com que os revestimentos cerâmicos possam ter o benefício da
desoneração da folha de pagamento.

Desoneração da Folha de Pagamento III – Deputado Mendes Thame (PSDB/
SP) apresenta Emenda beneﬁciando o setor de revestimentos cerâmicos

A

pós a elaboração do texto de emenda a MP 582, incluindo os NCM’s dos revestimentos cerâmicos, a Aspacer entrou em
contato com o deputado federal Mendes Thame (PSDB/SP), que prontamente se colocou à disposição da entidade para ser o
parlamentar a apresentar a emenda alterando a Medida Provisória, beneﬁciando o setor de revestimentos cerâmicos. O deputado
Mendes Thame, protocolou a emenda incluindo os NCM’s 69.07 e 69.08 sobre os revestimentos cerâmicos, na tarde da última
quarta-feira (26). Agora cabe ao Congresso Nacional aprovar ou não essa e outras emendas apresentadas a MP 582. Depois o texto
vai para sanção ou veto da presidente Dilma Roussef.

Curso da FGV em Gestão Familiar na ASPACER

P

or solicitação de alguns empresários do setor cerâmico, o CCB (Centro Cerâmico do Brasil), com o apoio da Aspacer e de outras
entidades, oferece aos proﬁssionais do setor cerâmico, o Curso de Gestão Familiar, ministrado pelo professor Marcelo Aidar, da
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ﬁnanciado pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico). O curso é
gratuito e acontecerá na sede da ASPACER nos dias 05 e 06 de outubro; 19 e 20 de outubro; 26 e 27 de outubro e 9 e 10 de novembro.
Mais informações: lilian@ccb.org.br.

Reunião de Formação e Discussão do Novo Acordo Coletivo
2012/2013

N

a última quarta-feira (26), foi realizado na sede da ASPACER e do SINCER um encontro de proﬁssionais de Recursos Humanos
das empresas associadas do Sindicato para a formação da Comissão e Discussão do Acordo Coletivo 2012/2013. Ao todo,
oito empresas participarão do grupo: Celva Produtos Cerâmicos; Indústria Urnas Bignotto; REVDB; TH Buschinelli e Cia; Villagres
– Ceramica Buschinelli e Ltda; Cerâmica Cristofoletti; Cerâmica Carmelo Fior; Grupo Embramaco. O objetivo do Acordo Coletivo
é chegar a um consenso sobre o reajuste dos salários da categoria, discutido entre o Sindicato que representa os trabalhadores
(Siticecom) e o Sincer, através de seu presidente Heitor Almeida.

Senai/Rio Claro oferece curso gratuito

O

Senai “Manoel José Ferreira” em Rio Claro, está com vagas abertas para alunos que queiram tornar-se técnicos em cerâmica. Através desta capacitação, o proﬁssional será capaz de analisar e controlar o processo cerâmico, assim como também,
fazer a gestão do processo produtivo cerâmico. A duração é de dois anos. Inscrições de 15 de outubro a 07 de novembro. Mais
informações: www.senai.sep.gov.br/rioclaro.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

