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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

Refi s fi ca reaberto até dia 1º de 
dezembro, defi nem PGFN e Receita

As empresas e outros contribuintes terão até dia 1º de de-
zembro para aderir aos programas de  parcelamento e ou-

tras facilidades de pagamento de dívidas com o governo federal 
reabertos pela Lei 13.043/2014, sancionada na semana passada. 
A data limite para adesão ao “Refi s”, como são conhecidos esses 
programas, foi defi nida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Na-
cional (PGFN) e pela Receita Federal do Brasil (RFB) na Portaria 
Conjunta 21/2014, publicada no “Diário Ofi cial da União”. Fonte: 
Ministério da Fazenda.

Apesar de não ter havido corte fí sico, a crise do setor elétrico brasileiro já contabiliza um prejuízo duas vezes maior que o ocasiona-
do pelo racionamento de 2001. Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), o racionamento custou RS$ 35 bilhões, enquanto 

cálculos esti mam que desde a publicação da Medida Provisória (MP) 579 em 2012 já foi perdido o montante de R$ 105 bilhões, isso sem 
contar os R$ 10 bilhões reivindicados pela transmissão. A análise foi feita pelo vice-presidente da Associação Brasileira dos Comerciali-
zadores de Energia (Abraceel), Paulo Cezar Tavares, durante encontro promovido pela Associação Brasileira das Empresas de Serviços de 
Conservação de Energia (ABESCO). Fonte: Abesco

Crise do setor elétrico contabiliza prejuízo maior que o racionamento de 2001

No últi mo dia 18, o projeto Sustent´Arte – “Arte com Resíduos das Cerâmicas de Revesti mento”, iniciati va do SINCER/ASPACER, SESI 
e Prefeitura de Santa Gertrudes, conquistou o 2º lugar no Prêmio Fiesp Melhores Práti cas Sindicais - na categoria Responsabilidade 

Socioambiental. Ao todo, 188 projetos foram inscritos no Prêmio Melhores Práti cas, divididos em cinco categorias e desses, 25 trabalhos 
foram escolhidos, dentre eles, o Sustent´Arte, que foi iniciado em 2013. Representantes do SINCER e do SESI/Rio Claro parti ciparam do 
evento na sede da Associação, em São Paulo.

Sustent´Arte conquista premiação na Fiesp

Confi ança da indústria cai em menor nível 
em 15 anos

O Índice de Confi ança do Empresário Industrial (ICEI) caiu em 
novembro e bateu novo recorde negati vo ao ati ngir 44,8 

pontos, divulgou a Confederação Nacional da Indústria (CNI). “O 
índice chegou ao nível mais baixo de toda a série histórica, inicia-
da em 1999”, disse a enti dade, em nota. Em outubro, o indicador 
marcava 45,8 pontos e, em novembro do ano passado, 54,5 pon-
tos. Na pesquisa, resultados abaixo de 50 pontos indicam pessi-
mismo. É o oitavo mês consecuti vo em que o ICEI está em um nível 
inferior a esse patamar. Fonte: Valor Econômico

No dia 27 de novembro, a parti r das 20h, no Clube de Campo 
de Rio Claro, acontecerá o evento Celebrar 2015. Uma noite 

para brindar, confraternizar e se engajar em uma causa benefi cen-
te, já que todo o lucro obti do no evento será reverti do para três 
enti dades de Rio Claro: Casa das Crianças, Abrigo da Velhice São 
Vicente de Paulo e Educandário Santa Maria Goretti  . A ASPACER, 
junto a outras empresas e associações, é patrocinadora do evento. 
Mais informações sobre convites e mesas no Mercado Qualidade: 
(19) 3531-5051. Falar com Augusto.

ASPACER é patrocinadora do evento 
Celebrar 2015

É na próxima sexta-feira, 28, que o interprete e multi  instru-
menti sta Emmerson Nogueira estará na sede da ASPACER e 

do SINCER, na Confraternização 2014, a parti r das 20h30. O even-
to reunirá cerca de 600 pessoas. Mais informações: anapaula@
aspacer.com.br ou através do telefone (19) 3545-1145.

Emmerson Nogueira estará na sede da 
Aspacer na próxima semana

Pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) realizou levantamento sobre 98,5 mil quilômetros de rodovias em todo 
o país – dos quais metade apresentam algum ti po de defi ciência. Porém, no Estado de São Paulo, 94,4% da malha rodoviária sob 

concessão pesquisada estão em óti mo ou bom estado - condição em que são relacionadas as 20 melhores rodovias do ranking das quais 
18 integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, fi scalizado e gerenciado pela ARTESP (Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo). As demais no top 20 estão situadas na 18ª e 20ª posições, e são federais sob concessão. A Rodovia dos Bandei-
rantes (SP-348) foi avaliada como a melhor do país pelo 3º ano consecuti vo. As duas seguintes na lista também manti veram a posição 
em relação ao ano passado. Na segunda colocação do ranking está a SP-330 (Anhanguera), no trecho entre São Paulo e Uberaba; e em 
terceiro lugar fi gura a D. Pedro I (SP-65), na ligação entre Campinas e Jacareí. Fonte: Artesp

São Paulo tem as dez melhores rodovias do país


