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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

Supremo decide que ICMS não integra 
base de cálculo da Cofi ns

O Supremo Tribunal Federal (STF) no últi mo dia 8, que o Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

não pode integrar a base de cálculo para a cobrança da Contri-
buição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofi ns), como 
ocorre atualmente. Na práti ca, a decisão pode diminuir o gasto das 
empresas no pagamento de impostos e, com isso, reduzir o valor 
de produtos vendidos ao consumidor. A Cofi ns é cobrada sobre o 
faturamento da empresa. Por 7 a 2, o STF entendeu que os gastos 
com o ICMS não compõem o faturamento e, portanto, devem ser 
excluídos da base de cálculo da Cofi ns. Fonte: Jornal Valor Econômico.

A decisão do governo de manter as usinas térmicas ligadas 
para amenizar o esgotamento dos reservatórios das hidre-

létricas causada pela esti agem dos últi mos anos teve um profundo 
impacto no consumo nacional de gás. Isso também implicou em 
prejuízo às contas externas do País, uma vez que boa parte do prin-
cipal insumo usado nas usinas termoelétricas, importado da Bolí-
via, é pago em dólares. A explosão na demanda do gás pelas tér-
micas repercuti u diretamente nas importações da matéria-prima, 
quadro que consolida o Brasil como forte dependente do produto 
que vem do exterior. Fonte: Abegás

Importação de gás chega a US$ 2,6 bi

O Grupo Torrecid presente no mercado há mais de 50 anos, está no Brasil desde 1992 e hoje possui instaladas no Brasil duas plantas 
de fabricação, sendo uma em Içara/SC e a outra em Araras/SP. Trata-se de uma empresa globalizada dedicada ao fornecimento de 

produtos, serviços, soluções e tendências futuras nos setores de Cerâmica e Vidro. Líder mundial no setor, Torrecid está presente em 24 
países e atende a clientes em mais de 100 países em todo o mundo.

Grupo Torrecid é o mais novo sócio-colaborador da Aspacer

SERGAS visita Aspacer e empresas do 
Polo Cerâmico

A SERGAS (Sergipe Gás S/A), através do presidente Mauricio 
Araújo Ramos e do assessor jurídico Ricardo Nunes, esteve, 

no últi mo dia 08, visitando empresas do Polo Cerâmico de Santa 
Gertrudes – SP. O objeti vo desta ação foi o de conhecer a produ-
ção paulista de revesti mentos, para promover um levantamento 
das principais necessidades do segmento, projetando expandi-lo 
na região Nordeste do país. A SERGAS é uma Companhia de di-
reito privado, sociedade de economia mista, vinculada à Secre-
taria de Estado da Infraestrutura e possui atribuições de adquirir, 
armazenar, transportar, distribuir, comercializar e prestar serviços 
correlatos na área de energias renováveis e gás. 

A Prefeitura Municipal, através do Balcão de Emprego, promove no próximo dia 17 de outubro o 1º Feirão do Emprego. O evento será 
realizado das 9h às 15h, no Ginásio Francisco Marigo, localizado na Rua Isabel s/nº - Jardim Luciana. Serão 25 empresas parti cipan-

tes, além de duas agências de emprego que também estarão presentes. Mais informações: (19) 3545-8000.

Prefeitura de Santa Gertrudes promove o 1º Feirão do Emprego

O consumo de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN) 
totalizou 65.262 megawatt s (MW) médios em setembro, 

informou ontem o Operador Nacional do Sistema Elétrico (NOS). 
O montante é 2,9% superior a demanda de igual período de 2013 
e 3,4% maior que o observado em agosto. No acumulado nos 12 
meses encerrados em setembro, o consumo de energia cresceu 
4,1% em relação a igual período anterior. Fonte: Valor Econômico.

Consumo de energia cresce 2,9%

A Aspacer está comercializando o evento Confraternização, que acontecerá no dia 28 de novembro, a parti r das 20h30, na sede da en-
ti dade. Para fechar com “chave de ouro” o ano de 2014, a enti dade apresentará um dos maiores arti stas da atualidade no segmento 

musical. Mais informações e reservas de lugares: anapaula@aspacer.com.br ou através do telefone (19) 3545-1145.

Confraternização 2014. Show imperdível!

A Aspacer e o Sincer promovem o“2º Concurso de Desenho Infanti l”. O tema dos desenhos é “Natal e Ano Novo” e as inscrições 
seguem até 31 de outubro, para fi lhos e/ou enteados de funcionários das empresas associadas às enti dades, entre 06 e 11 anos 

de idade. Através do concurso, serão escolhidos os cartões de festi vidades de fi nal de ano. As inscrições devem ser realizadas no Depar-
tamento Pessoal ou Departamento de Recursos Humanos da empresa associada. Mais informações: fernanda@aspacer.com.br ou pelo 
telefone (19) 3545-1145.

Inscrições para o 2º Concurso de Desenho Infanti l ASPACER / SINCER seguem até 31 de 
outubro


