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Relator do Projeto de Lei do Gás já foi designado

O

deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP) foi designado, nessa semana, relator do projeto de Lei do Gás. O projeto já está em
fase de análise, aguardando parecer da Comissão de Minas e Energia (CME). A PL 6407/2013 dispõe sobre medidas para
fomentar a Indústria de Gás Natural, através de maior disponibilidade do combustível a preços mais competitivos. A Aspacer tem
um papel de destaque nessa questão.

República da Guiné Equatorial conhece o setor cerâmico paulista

A

través do diretor superintendente da Aspacer e do Sincer, Luís Fernando Quilici, o Polo Cerâmico Paulista foi apresentado
durante sua visita à Brasília/DF ao Primeiro Secretário da Embaixada da República da Guiné Equatorial no Brasil, Jovino Ona
Nsue Abegue, que demonstrou interesse em adquirir os revestimentos cerâmicos paulistas para levar para o país, situado no oeste
da África central.

Faltam 28 dias para a Confraternização 2013

C

om um repertório de Sambas de Raiz e Música Popular Brasileira, a grande atração do evento ficará por conta do cantor Naninha, conhecido por suas apresentações no Bar Brahma de São Paulo. No dia 29 de novembro, a sede da Aspacer e do Sincer estará em clima de festa para o evento mais esperado pelos ceramistas, colaboradores, profissionais da cadeia produtiva e autoridades.
No intervalo das atrações, surpresas serão reveladas ao público.

Marco regulatório da mineração será apresentado na próxima
semana

A

pós encontro com o relator da Comissão Especial que analisa o Novo Marco Regulatório da Mineração, deputado federal
Leonardo Quintão, o diretor superintendente da Aspacer e do Sincer, Luís Fernando Quilici afirmou que o texto final do Projeto
será apresentado no dia 06 de novembro, próxima quarta-feira. Na oportunidade, Quilici tratou de assuntos do interesse do setor de
cerâmica para revestimento para o texto do Novo Marco.

Regras para parcelamento de débitos do ICMS

A

Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional fixaram regras para que as empresas parcelem, ou paguem à vista,
os débitos, vencidos até 31 de dezembro de 2012, resultantes de discussão judicial relativos à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/Pasep/Cofins. Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados pela empresa, de forma irrevogável e irretratável, até 29 de novembro de 2013, por meio da entrega da DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) original ou
retificadora. Mais informações: www.crcsp.org.br

Troca de lâmpadas em Cordeirópolis

A

Elektro promoverá, nos dias 30 e 31 de outubro, a troca de 3.635 lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas, que são mais econômicas e eficientes, no município de Cordeirópolis. Ao todo, serão beneficiados 727 clientes, classificados como residenciais e com direito à tarifa social baixa renda. Um cupom Vale-Lâmpada foi enviado pelos Correios a todos os
beneficiados. Mais informações na Secretaria da Mulher em Cordeirópolis: (19) 3546-4431.

Aspacer participa de evento sobre Estudos de Cor para a
América Latina

N

a última segunda-feira dia 28 de outubro, a Aspacer, através da coordenadora dos Grupos de excelência, Maria Fernanda Rodrigues dos Santos, esteve na capital paulista, no espaço Belas Artes para participar da reunião CECAL 2015, que teve como pauta
a apresentação do resultado da primeira votação da Cartela CECAL 2015; a Apresentação da CERSAIE – Feira de Cerâmicas de Bologna,
por Jordana Barros, da Weber St Gobain e a Cartela CECAL 2015.

