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“Projeto de Parceria para Reutilização de Resíduo de Cal dos
Filtros de Fluoreto”

C

onforme reunião realizada no último dia 05 de setembro, com a participação da Aspacer, Cetesb - Limeira e Piracicaba, Arcelor – Mittal e Metal Flexi ﬁcou deﬁnido o Projeto de Reutilização de Resíduo de Cal dos ECP’s, que será desenvolvido em
parceria com empresas da área de siderurgia, com apoio da CETESB - considerando que a utilização desse resíduo na indústria
siderúrgica foi tecnicamente aprovado pelo órgão em diversos testes já realizados. Uma das premissas dessa parceria é a da não
geração de qualquer custo ﬁnanceiro adicional para a indústria cerâmica. Os interessados deverão entrar em contato com a Aspacer, através do e-mail carolina@aspacer.com.br.

Aspacer participa do Dia Estadual da Mineração

O

Dia Estadual da Mineração foi comemorado no dia 09 de setembro, na Assembleia Legislativa de São Paulo. A Aspacer
esteve representada pelo diretor superintendente, Luís Fernando Quilici. O deputado João Caramez (PSDB), coordenador
da Frente Parlamentar de Apoio à Mineração, presidiu sessão solene, que teve a presença do secretário de Energia do Estado de
São Paulo, José Anibal. Segundo o parlamentar, o Dia Estadual da Mineração visa homenagear todos aqueles que se dedicam a
atividade: empresas, entidades, técnicos e trabalhadores.

Gail inaugura novo Showroom

A

Gail inaugurou no dia 10 de setembro novo espaço em São Paulo destinado a clientes, arquitetos, especiﬁcadores e proﬁssionais de mercado: o Gail Archi Haus. Com ambientação contemporânea, o showroom apresenta os produtos que fazem parte do
“conceito Gail” e que diferenciam a marca no mercado, pelo seu DNA técnico e seu design funcional, um espaço para a satisfação dos
proﬁssionais de mercado e também para os clientes ﬁnais.

Aspacer se reúne em Brasília, com Presidente e Relator da
Comissão Especial que analisa novo Marco da Mineração

A

s negociações sobre o texto do novo Marco Regulatório da Mineração (PL’s 37/2011 e 5807/13) avançam na Câmara dos Deputados. Na última terça-feira (03), o Diretor Superintendente da Aspacer, Luís Fernando Quilici, esteve reunido com o presidente da Comissão Especial que analisa o projeto do novo marco, Deputado Federal Bernardo Guimarães (PT/MG) e com o relator,
Deputado Federal Leonardo Quintão (PMDB/MG). O encontro serviu para que o Diretor Superintendente da Aspacer apresentasse as
propostas do setor cerâmico paulista sobre alguns pontos do novo marco regulatório da mineração.

Projeto Sustent´arte já começou

N

o último dia 10, foi dada a largada para o Projeto Sustent´arte. A Aspacer, prefeitura de Santa Gertrudes e o Sesi e Senai de Rio
Claro realizam o projeto que consiste na transformação de resíduos de cerâmicas (cacos) em mosaicos. Através de oﬁcinas de
trabalho, os alunos, poderão beneﬁciar os familiares dos colaboradores das cerâmicas e empresas associadas à Aspacer, aprenderão a
transformar o que é descartado em produtos de arte e, com isso gerar sua própria renda. Cerca de 40 pessoas já estão participando.
Mais informações através do e-mail: roberto@aspacer.com.br

PL aprovado exclui ICMS do cálculo de importações

A

s empresas poderão excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Coﬁns nas operações de importação. O Projeto de Lei de
Conversão nº 21, de 2013, resultante da Medida Provisória nº 615, que autoriza a medida, foi aprovado na última quarta-feira
(11). O texto segue agora para sanção presidencial. Como o Ministério da Fazenda já sinalizou ser a favor da alteração, a expectativa
é que o Projeto seja aprovado pela presidente Dilma Rousseﬀ. A discussão judicial sobre os valores pagos a mais no passado pelos
contribuintes, porém, ainda deve prosseguir no Judiciário. Fonte: Valor Econômico.

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

