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Porto de Santos recebe comitiva de
ceramistas para uma visita técnica

À

convite da MTF Logística, através dos representantes: Angelo Marini - Diretor Comercial, Antonio Carlos Soares - Comercial, Monica Paixão - Comercial e Giselle Mendes - Marketing,
uma comitiva de representantes da Aspacer, formada por: Heitor
Ribeiro de Almeida Neto - Presidente da entidade , Benjamim
Ferreira Neto – Vice-presidente, Maria Fernanda R. dos Santos Coordenadora dos Grupos de Excelência, e de colaboradores das
cerâmicas do Polo: Aliadna Portela - Gerente de Exportação da
Majopar; Klaus Neumann - Diretor Comercial da cerâmica Delta,
Reginaldo Redoschi Jr - Logística da Lanzi, estiveram na cidade de
Santos/SP, no último dia 21, para conhecer as instalações da empresa MTF, promover visita técnica pelo canal do Porto de Santos e
participar de palestra no auditório da CODESP (Companhia Docas
do Estado de São Paulo).

Assuntos de interesse do setor cerâmico
foram discutidos durante encontro

N

as instalações da MTF Logística, a comitiva conheceu a diretoria e equipe administrativa da empresa. Na CODESP,
o gerente de promoções da Companhia Docas do Estado de São
Paulo, Wilson Pedroso, ministrou palestra sobre a logística do
Porto. Através da visita, foi possível ter uma visão mais expandida das operações portuárias. Na oportunidade, dúvidas foram
levantadas, relacionadas aos entraves que afetam diretamente
o setor ceramista, que utiliza o Porto para dar vazão às exportações. Hoje, toda a movimentação de carga representa 67% do PIB
nacional e 56% da Balança comercial brasileira em valores. O ano
de 2013 foi encerrado, registrando 114,5 milhões de toneladas,
sendo que 36,2% representam a carga geral. Através desta ação,
o setor cerâmico, o trabalho de logística e operações portuárias
deverão ser estreitados.

Aspacer participa da
primeira reunião do ano
do Comin

Perdas com feriados
podem chegar a R$ 45,5
bi neste ano, diz Firjan

Aspacer, através do diretor executivo Almir Guilherme, participou da
primeira reunião de trabalho em 2014 do
Comitê da Cadeia Produtiva de Mineração
(Comin) da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp). O secretário
de Estado Adjunto de Meio Ambiente, Rubens Rizek, esteve presente. A reunião foi
organizada pelo coordenador do Comin,
Eduardo Machado Luz. Entre os temas
que estavam em pauta na reunião, Rizek
comentou a revogação das resoluções
51/2006 e 130/2010, conquista que a Aspacer buscou amplamente.

indústria brasileira pode perder
até R$ 45,5 bilhões neste ano por
causa dos feriados. Segundo pesquisa da
Firjan (Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro), as regiões mais industrializadas sofrerão as maiores perdas. O
impacto pode chegar a R$ 15,6 bilhões
em São Paulo, R$ 5,5 bilhões no Rio de
Janeiro e R$ 4,5 bilhões em Minas Gerais.
Neste ano, 8 dos 12 feriados nacionais vão
ocorrer em dias de semana, assim como
no ano passado. Nos Estados, 30 dos 44
feriados vão cair em dia útil, seis a mais do
que em 2013. Fonte: Folha de S.Paulo.
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Gestão de risco será desaﬁo
para as geradoras em 2014

A

gestão do chamado “risco hidrológico” será, neste ano, uma tarefa árdua para os executivos das grandes
geradoras de energia do país, diante das
incertezas relacionadas ao clima. Com o
baixo índice de chuvas, é muito provável
que as hidrelétricas não gerem 100% do
volume previsto. Quando isso ocorre, as
empresas de geração precisam comprar
energia para zerar suas posições ou alocar,
no sistema elétrico, um menor ou maior
volume em cada mês do ano, elevando ou
diminuindo sua exposição. Fonte: Valor Econômico.

RF divulga novas regras para a declaração do IR de 2014

A

Receita Federal editou nesta sexta-feira, 21, a Instrução Normativa 1.445, que dispõe sobre a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2014, ano-calendário de 2013. Com relação à obrigatoriedade de
apresentação da declaração de ajuste, houve uma pequena correção no valor. Estará obrigado a apresentar a declaração quem recebeu
rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 25.661,70 em 2013. No ano passado, estava obrigado a declarar quem recebeu no ano
acima de R$ 24.556,65. Também está obrigado a prestar contas ao Fisco quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil. Fonte: Estado de S.Paulo

Recesso de Carnaval

A

s diretorias da Aspacer e do Sincer informam que não haverá expediente nos próximos dias 03 (segunda-feira), 04 (terça-feira) e 05
(quarta-feira de Cinzas), em razão do feriado nacional de carnaval, retomando os trabalhos normalmente no dia 06 (quinta-feira),
das 08h às 17h30.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

Tel.: (19) 3545-1145 com Roberto de Macedo
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

