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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Defi nido Plano Estratégico para o setor cerâmico da região 
Sudeste
No dia 12 de novembro, foi realizado na sede da Aspacer e do Sincer, reunião de trabalho dirigida pela Anfacer (Associação 

Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revesti mento). Durante a exposição de tópicos com sugestões de ações para 
discuti r questões que afetam a indústria cerâmica e compor um plano de desenvolvimento setorial de longo prazo, parti ciparam 
profi ssionais das empresas do polo cerâmico, que puderam opinar e dar suas contribuições. Os resultados desse encontro irão 
compor a pauta de debates entre os presidentes das empresas do setor, que se reunirão no dia 22 de novembro, e que deverão 
aprovar uma agenda estratégica de desenvolvimento setorial.

Os procedimentos para a aplicação da alíquota unifi cada do ICMS de 4% sobre produtos com mais de 40% de conteúdo im-
portado foram estabelecidos por meio do Ajuste do Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais (Sinief). A norma 

foi fi rmada pelo Conselho Nacional de Políti ca Fazendária (Confaz) pelos Estados e Distrito Federal e publicada na últi ma sexta-feira 
(09) no Diário Ofi cial da União. A alíquota deverá ser aplicada a parti r de janeiro. Fonte: Jornal Valor Econômico.

Regras para alíquota unifi cada de ICMS são publicadas

Os desdobramentos da Construir Rio 2012

Após parti cipação da Aspacer e associadas, cerâmicas: Almeida, Alfagrês e Cristofoletti   na Construir Rio 2012 – Feira da Constru-
ção Civil, os profi ssionais que esti veram envolvidos, se reunirão na próxima segunda-feira (19) para conversar sobre os resulta-

dos e desdobramentos do evento, que aconteceu de 07 a 10 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro.

Grupos de Excelência a todo vapor

Os profi ssionais do setor cerâmico se reúnem na sede da Aspacer e do Sincer para discuti r a realidade de suas áreas e para con-
versar sobre futuros projetos. No dia 13, terça-feira, foi realizado encontro dos colaboradores de Recursos Humanos e hoje, 

quarta-feira, reunião dos profi ssionais de Serviço de Crédito e Cobrança. É muito importante que as cerâmicas parti cipem desses 
encontros, para haver maior integração entre o setor. Mais informações sobre as reuniões: fernanda@aspacer.com.br.

MME convida Aspacer para integrar Comitê Temáti co APLs de 
Base Mineral
O Ministério de Minas e Energia (MME) convidou a Aspacer para integrar o Comitê Técnico de APLs (Arranjos Produti vos Locais) 

de Base Mineral – CT APL Mineral. O Comitê tem como missão estabelecer políti cas públicas para o setor mineral, através da 
determinação de diretrizes de planejamento e estruturação de ações que visem o desenvolvimento da ati vidade no país. O trabalho 
de apoio ao Comitê é desenvolvido também pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

Governo de SP libera recursos para reformas dos imóveis do 
CDHU
O governo do estado de São Paulo, anunciou na segunda-feira (12) a implantação do programa Casa Paulista Microcrédito, que 

prevê a disponibilização de R$ 108,5 milhões desti nados a obras de reforma e ampliação das casas e apartamentos do CDHU 
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). Com isso os interessados podem fazer emprésti mos de R$ 200 a R$ 7,5 mil 
para compra de material de construção.

Aspacer e Sincer paralisam suas ati vidades no feriado de 
Proclamação da República
Devido ao feriado nacional de Proclamação da República, a Aspacer e Sincer suspenderão expediente nos dias 15 e 16 de novem-

bro, retornando as ati vidades normalmente na segunda-feira (19), a parti r das 08h. 


