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1º Concurso de Desenho Infantil movimenta as empresas do
setor

A

té 31 de outubro, as empresas associadas e sócio-colaboradoras da Aspacer e do Sincer poderão inscrever os ﬁlhos e ﬁlhas
de seus colaboradores para o 1º Concurso de Desenho Infantil, com o tema: “Natal e Ano Novo” Os premiados terão seus
desenhos transformados em cartão para as festividades de ﬁnal de ano. Serão premiados os primeiros e segundo lugares, divididos
em três categorias: de 06 a 07 anos, 08 a 09 anos e de 10 a 11 anos. Mais informações: fernanda@aspacer.com.br.

Exposição dos Painéis do 1º Prêmio Nacional Aspacer de Design no
UNAR segue até a próxima semana

A

té o dia 08 de outubro, em parceria com o UNAR – Centro Universitário de Araras, os painéis do 1º Prêmio Nacional Aspacer
de Design seguem expostos no Saguão da Biblioteca da Universidade, das 09h às 22h. A mostra é voltada para estudantes
e proﬁssionais de Engenharia de Produção; Engenharia Civil; Arquitetura e Urbanismo; proﬁssionais de nível técnico e população
em geral. A entrada é gratuita.

Mercedes no interior paulista

A

Mercedes-Benz anunciou no último dia 1º de outubro, a construção da fábrica em Iracemápolis (SP), com investimento em R$
500 milhões. Na unidade serão produzidos os modelos: Classe C e o utilitário esportivo GLA. Fonte: Valor Econômico.

Programa amplia raio de atuação

D

epois de atingir a marca de 1,2 milhões de moradias, o Programa “Minha Casa, Minha Vida” implementa novos critérios e facilita os requisitos para a construção de moradias. Agora, tanto a Caixa Econômica Federal (CEF) quanto o Banco do Brasil (BB)
passam a atuar no programa também em municípios com até 50 mil habitantes. A portaria foi publicada em agosto pelo Ministério
das Cidades e as propostas devem ser apresentadas até o ﬁm de dezembro. Fonte: Revista Valor Econômico Setorial.

Teto para a compra da casa própria com FGTS aumenta

N

a tentativa de estimular a economia, o governo Dilma decidiu elevar o valor máximo de imóveis que o trabalhador pode comprar utilizando o FGTS. O novo teto passa de R$ 500 mil para R$ 750 mil nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais
e Distrito Federal. Fonte: Folha de S.Paulo.

ISS fora do cálculo do PIS/Coﬁns

O

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, deﬁniu que o Imposto sobre Serviços (ISS) não deve ser incluído no cálculo
das contribuições ao PIS e Coﬁns. A decisão uniformiza a favor dos contribuintes uma discussão importante contra a Receita.
Fonte: Valor Econômico.

Aspacer participa de reunião com Comitê de Mineração da Fiesp
para discutir proposta de marco regulatório

A

través do diretor superintendente Luís Fernando Quilici, a Aspacer participou da reunião mensal do Comitê da Cadeia Produtiva
da Mineração (Comin), na última quinta-feira (03/10) para discutir o novo Marco Regulatório da Mineração, na qual esteve presente Paulo Skaf. O presidente da Fiesp e Ciesp aﬁrmou no encontro que “cada vez que um projeto de lei é aprovado, através dele vem
regulamentação e burocracia. E isso vai engessando a vida de todo mundo, mas lamentavelmente existe essa cultura, parece que o
bom é aprovar leis”. O Comin tomou a iniciativa de alinhar a posição de São Paulo em relação ao Projeto de Lei 5807/2013 e preparou
um documento de avaliação da proposta, no qual elenca suas objeções.

