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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Preço da energia nova deve subir nos leilões do governo este ano

A expectativa no mercado é que o governo aumente o preço-teto nos leilões deste ano, adotando medida parecida com a 
aplicada para os leilões de concessões de rodovias, com o objetivo de aumentar o interesse dos investidores. O tema está 

em discussão pela cúpula energética de Dilma Rousseff. A expectativa é que a decisão sobre o assunto seja tomada nas próximas 
semanas. Também estão em análise as propostas de realização de leilão por região e por fonte de energia. Fonte: Valor Econômico

A Expo Revestir, principal evento de soluções em acabamentos da América Latina, será de 5 a 8 de março de 2013, no Tran-
samérica Expo Center, em São Paulo e deverá receber mais de 45 mil visitantes de 60 países, entre arquitetos, designers de 

interiores, revendedores, construtores e compradores internacionais. As cerâmicas: Alfagrês; Almeida; Atlas; Cecafi; Lanzi; Cristo-
foletti; Delta; Formigres; Grupo Cedasa; Grupo Embramaco; Grupo Incefra; LEF (Via Rosa); NGK do Brasil; Porto Ferreira; Savane ; 
TH Buschinelli e Villagres, são as empresas que estarão na Expo Revestir este ano, com as últimas tendências em revestimentos.

Faltam 10 dias para a Expo Revestir 

Contribuinte poderá baixar o programa do IR a partir do dia 25; 
26 milhões devem declarar
A Receita Federal divulgou na última terça-feira (19), as regras para declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2013. O 

supervisor nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir, informou que o download do programa de decla-
ração estará disponível a partir do dia 25 de fevereiro, às 8 horas. Os contribuintes têm de 1º de março até 30 de abril para enviar os 
dados ao Fisco. A Receita espera a entrega de 26 milhões de declarações neste ano. Mais informações: www.receita.fazenda.gov.br.

ANP lança primeiro leilão após 5 anos

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apresentou no último dia (19) no Rio os 289 blocos que 
devem entrar na 11.ª rodada de licitações de áreas exploratórias, em 14 e 15 de maio. O primeiro leilão no País em quase cinco 

anos terá lances mínimos somando R$ 627 milhões. Caso todos os blocos sejam arrematados, os investimentos mínimos exigidos so-
mariam R$ 3 bilhões. Serão 123 blocos em terra, 166 no mar em 11 bacias sedimentares, a grande maioria no Norte e Nordeste. Hoje 
a produção nacional é quase completamente realizada no Sudeste. Fonte: Estado de S.Paulo.

Aspacer inicia os primeiros preparativos para Revest Rio

Antônio Vieira Junior, Amarildo Leal e Vitório Junior, promotores de feiras e eventos corporativos, estiveram na sede da Aspacer e 
do Sincer, nos últimos dias 19 e 20, para conversa com os empresários do setor cerâmico, com objetivo de dar início aos prepa-

rativos para Revest Rio, feira voltada especialmente para empresas do setor cerâmico, que será realizada na cidade do Rio de Janeiro. 
A data prevista é o mês de julho deste ano.


