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Aluno do SENAI recebe homenagem da ASPACER

N

o próximo dia 22, a ASPACER fará a entrega de Menção Honrosa, ao melhor aluno do Curso Técnico em Cerâmica, do Núcleo de
Tecnologia Cerâmica, da Escola SENAI “Manoel José Ferreira”. O evento acontecerá no Centro Cultural “Roberto Palmari”, em Rio
Claro. André Luiz Ferraz Rodrigues, da cerâmica Cristofoletti, receberá o reconhecimento. Durante o ano de 2014 foram formados 33
novos técnicos em cerâmica e 82 pessoas se qualiﬁcaram em cursos de curta duração, através do Núcleo de Tecnologia Cerâmica.

Forn&Cer 2015 está em fase de
comercialização

O

Forn&Cer 2015 será de 16 a 19 de junho, na sede da
ASPACER e do SINCER. A oitava edição pretende superar as
expectativas de participantes e visitantes. Empresas de destaque
já conﬁrmaram presença: Cardall, Liebherr, Gruppo Minerali e
Pneuac. Garanta o espaço de sua empresa nesse importante
Encontro de fornecedores de cerâmica de revestimento e
mineração. A empresa que assegurar o fechamento, terá um
destaque na Revista ASPACER, material de grande divulgação do
setor cerâmico, e nos demais meios de comunicação da entidade.
Mais informações: anapaula@aspacer.com.br.

Parabéns TH Buschinelli & Cia

T

radicional empresa de pisos e porcellanatos, a TH Buschinelli & Cia, que completará seu centenário em 2017, ao longo de sua história, sempre guiou-se pelo princípio da manutenção do mais alto padrão de qualidade e beleza de seus produtos,
visando o bem estar e a satisfação de seus clientes.
Assim, a empresa ousa na criatividade do design de seus produtos, sem perder o requinte e a soﬁsticação que representam e
diferenciam a sua marca.
Além disso, ciente da necessidade constante de modernização
e aprimoramento, trouxe para o seu parque fabril máquinas e
equipamentos de última geração e hoje utilizam da tecnologia HD
(alta deﬁnição). A ASPACER e o SINCER parabenizam a TH Buschinelli & Cia, umas das pioneiras na região, pelos 97 anos de fundação que serão completados no próximo dia 23.

Cantareira mantém queda mesmo após chuva

T

rês sistemas que abastecem a capital e a Grande São Paulo tiveram alta por causa da chuva: Guarapiranga, Alto Cotia e Rio Grande.
Juntos, os mananciais abastecem cerca de 6,5 milhões de pessoas e subiram, respectivamente, para 34,8%, 30,3% e 64,3%. O Sistema Cantareira, por sua vez, que abastece mais de 6,5 milhões de pessoas na região metropolitana, continua em queda e baixou para
7,3% de sua capacidade. Fonte: Jornal O Estado de S.Paulo.

Declaração do IR já começou para contribuintes que destinarão parte do imposto a
projetos sociais

O

período de declaração do Imposto de Renda já começou para os contribuintes que optaram por destinar parte do IR a projetos
sociais. Isso por que o prazo para fazer a destinação vai até 30 de dezembro de 2014. Pessoas físicas, que preenchem a declaração
completa, podem destinar até 6% do Imposto de Renda devido aos fundos municipal, estadual ou nacional de apoio à criança e ao adolescente, ao Fundo do Idoso, como o (FEI-SP) ou a outros programas sociais voltados a idosos, crianças e adolescentes. Pessoas jurídicas
tributadas pelo Lucro Real podem destinar até 1% do Imposto de Renda devido. Uma brecha na legislação permite que, caso não consiga
contribuir em dezembro, a pessoa física poderá fazer a destinação durante o período da declaração, ou seja, de janeiro de 2015 até o
último dia da entrega. A diferença é que, durante este novo período, a destinação só poderá ser feita em menor porcentagem - 3% - e
para somente para fundos e projetos de apoio a criança e ao adolescente. Fonte: CRC-SP.

Férias Coletivas – ASPACER e SINCER

A

s diretorias da ASPACER e do SINCER informam que no período de 24 de dezembro a 04 de janeiro não haverá expediente nas entidades, por motivo de Férias Coletivas. As atividades retornarão normalmente no dia 05 de janeiro, a partir das 8h.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

