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Aspacer participa de encontro com o
Secretário de Energia do Estado de São
Paulo

Auditoria da DIPJ 2014

Aspacer, através do vice-presidente Benjamim Ferreira
Neto e o Diretor de Relações Institucionais e Governamentais, Luís Fernando Quilici, esteve em reunião, no último dia 09,
com o Secretário de Energia do Estado de São Paulo, Marco Antônio Mroz, junto a representantes da Abrace, Abividro, Anfacer
e Abiquim. O objetivo do encontro foi tratar da viabilidade do repasse do benefício que a Comgás está tendo em comprar gás da
Petrobras mais barato, em função de uma decisão judicial liminar.
O secretário acha o pleito legítimo e se prontiﬁcou a buscar uma
solução para o assunto.

o dia 30 de junho acaba o prazo de entrega das Declarações
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ
2014). A DIPJ é uma das obrigações acessórias mais importantes
para o ﬁsco, pois contempla diversas informações dos contribuintes corporativos, tais como: remuneração dos sócios, quadro societário, demonstrações ﬁnanceiras, investimentos, ativos no exterior, apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e aﬁns.
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Governo prevê contratar térmicas a gás no leilão de 12 de setembro

O

governo deposita no próximo leilão, que será realizado no dia 12 de setembro, a esperança de que novas térmicas sejam construídas no país. Devido à falta de combustível, que é fornecido pela Petrobras, as usinas a gás ﬁcaram de fora dos últimos certames.
Os preços também não viabilizaram térmicas a carvão e poucas usinas a biomassa saíram do papel. As empresas inscreveram 36 térmicas
a gás, que totalizam 20 mil MW de potência. Desta vez, o governo incluiu o uso de GNL importado, além ter elevado o custo (CVU) das
usinas. Fonte: Jornal Valor Econômico.

Forn&Cer: abertura marcada para
o dia 24

O

maior evento da cadeia produtiva do setor cerâmico terá
abertura oﬁcial no dia 24 de junho, às 14h. Cerca de 90
expositores, com tecnologia e novidades da cadeia produtiva do
setor cerâmico participarão do 7º Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica e Mineração. Informações e Credenciamento
online: www.aspacer.com.br/fornecer.

Autoridades conﬁrmadas para a abertura

P

ara a abertura do Forn&Cer, algumas autoridades já conﬁrmaram presença: Antônio Carlos Mendes Thame - Deputado Federal, Aldo Demarchi - Deputado Estadual, Sérgio Dâmaso
- Diretor-geral do DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), Marco Antônio Mroz - Secretário de Energia do Estado de
São Paulo, além dos prefeitos da região e empresários ceramistas.

Atenção: Inscrições para o Prêmio Nacional Aspacer de Design seguem até o dia 20

Ú

ltima chamada. Até o dia 20 de junho, seguem as inscrições para o 2º Prêmio Aspacer Nacional de Design, evento realizado pela
ASPACER com o apoio do CCB – Centro Cerâmico do Brasil, que será realizado nos dias 11 e 12 de agosto. O principal objetivo é
valorizar os talentos envolvidos nas áreas de criação das indústrias cerâmicas nacionais e fornecedores de todo o país. Inscrições através
do site da Aspacer: www.aspacer.com.br/premioaspacer.

2º OTGM - 30 inscritos

N

o dia 25 de junho, das 13h30 às 18h, acontecerá na sede da Aspacer o Treinamento sobre Ordenamento Territorial Geomineiro no
Estado de São Paulo – Bases conceituais e técnicas. O objetivo é capacitar sindicatos, associações, empresas e órgãos de governos
ligados diretamente à mineração sobre o “ordenamento territorial geomineiro” e acontecerá simultaneamente ao Forn&Cer. Vagas limitadas, 30 pessoas já se inscreveram. Inscrições: www.aspacer.com.br.

Comgás conclui balanço do 3º ciclo de revisão tarifária

A

Comgás, principal distribuidora de gás canalizado de São Paulo, informou no último dia 11, ter cumprido ou mesmo superado as
metas de qualidade, expansão e segurança estabelecidas para o 3º ciclo de revisão tarifária da Agência Reguladora de Saneamento
e Energia de São Paulo (Arsesp), que vigorou entre 01 de junho de 2009 e 31 de maio de 2015. Com isso, a companhia prevê que não vai
sofrer penalidades no 4º ciclo de revisão das tarifas, cujos critérios estão em discussão e serão deﬁnidos até 31 de janeiro de 2015 pelo
órgão regulador paulista. Fonte: Valor Econômico.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato

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

