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Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Thais Fiório

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

BOLETIM
INFORMATIVO

Aumento de alíquotas sobe importações 
de bens

O governo publicou no últi mo dia 30, em edição extra do Di-
ário Ofi cial da União, a Medida Provisória (MP) 668, que 

trata do aumento das alíquotas da contribuição para o Programa 
de Integração Social (PIS/Pasep Importação) e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofi ns-Importação).  
A alíquota subirá de 9,25% para 11,75%, conforme já anunciado 
pelo Ministério da Fazenda. A medida provisória altera uma lei de 
2004 que estabelece as alíquotas de Pis e Cofi ns sobre a impor-
tação de bens e serviços. O aumento das alíquotas passa a valer 
quatro meses após a publicação da MP. De acordo com o ministro 
da Fazenda, Joaquim Levy, a alta foi necessária para corrigir a dis-
torção provocada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que elimi-
nou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
da base de cálculo do PIS/Cofi ns das mercadorias importadas. Se-
gundo ele, o governo espera obter R$ 700 milhões neste ano com 
os tributos sobre as mercadorias importadas. Fonte: Agência Brasil

Durante a 13ª edição da EXPO REVESTIR, de 3 a 6 de março de 2015, no Transamérica Expo Center em São Paulo, a Revista 
ASPACER estará circulando com 5.000 exemplares. Para anunciar na maior vitrine do setor cerâmico de Revesti mento, consulte o 

departamento comercial da enti dade, com Ana Paula: (19) 3545-1145, ou através do e-mail: anapaula@aspacer.com.br. 

Revista ASPACER na 13ª edição da Expo Revesti r – faltam 24 dias

De 16 a 19 de junho acontecerá na sede da ASPACER e do SINCER o 8º Forn&Cer (Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica 
e Mineração). O evento reúne os maiores e melhores fornecedores da cadeia produti va. Empresas de colorifí cios, máquinas pesa-

das, equipamentos, peças e serviços em um espaço excelente para a realização de negócios e a promoção de relacionamentos. Reserve 
seu espaço, através do departamento comercial. Mais informações: (19) 3545-1145, com Ana Paula.

Faltam 127 dias para o Forn&Cer

PG Química Ltda. – nova sócio 
colaboradora da ASPACER

Uma empresa 100% nacional, a PG Química Ltda. iniciou 
suas ati vidades em Cordeirópolis - SP, local de suas instala-

ções fabril, comercial e administrati va. A localização privilegiada 
permite uma logísti ca ágil. Produz, comercializa e vende produtos 
químicos de alta qualidade, contando com equipe técnica alta-
mente qualifi cada e com a parceria e a experiência da Pernambu-
co Química S/A. Uma empresa fundada há 40 anos. A empresa é a 
mais nova sócio colaboradora da ASPACER. 

A ASPACER e o SINCER parabenizam a LEF Cerâmica pelos 21 
anos de fundação, que serão completados no próximo dia 

09. A empresa foi fundada em 1994 na cidade de Piracicaba, inte-
rior de São Paulo, com a missão de produzir e comercializar pla-
cas cerâmicas com máxima qualidade. Em seu moderno Parque 
Industrial são fabricados os produtos das marcas LEF, ViaÁpia e 
ViaRosa Porcelanato. A incansável determinação tem garanti do 
valiosas recompensas à empresa. Hoje, como fruto da visão foca-
da e empreendedora de seus proprietários e o excelente trabalho 
realizado por toda a equipe, a Lef Cerâmica está entre as líderes 
do segmento no Brasil.

Lef Cerâmica completa 21 anos de 
fundação

No próximo dia 10, terça-feira, à parti r das 16h30, será re-
alizada reunião do Conselho da ASPACER, na sede enti da-

de, com objeti vo de realizar a apresentação do demonstrati vo da 
gestão administrati va e fi nanceira da Associação, exercício 2014, 
assim como apresentação do planejamento 2015 e outros assun-
tos de interesse do setor. À parti r das 17h, diretores e membros 
do Conselho do SINCER se reunirão no mesmo local para apresen-
tação do demonstrati vo da gestão, exercício 2014 e discussão de 
outros assuntos. Mais informações com Carolina: (19) 3545-1145 
ou email: carolina@aspacer.com.br

ASPACER e SINCER convocam 
Conselheiros para reunião

Com o fi m de R$ 9 bilhões de subsídios do Tesouro Nacional, a conta de luz nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste terá reajuste de 
19,97% derivado dos gastos com programas sociais que voltarão a ser cobrados. Somando o aumento do preço da energia de Itaipu, 

também repassado ao consumidor, o “tarifaço” nas três grandes regiões chegará a 25,97% em 2015. Além disso, as contas terão impacto 
adicional do reajuste ordinário, dado todo ano. Para algumas empresas, a soma pode provocar alta superior a 60%, apesar do ministro de 
Minas e Energia, Eduardo Braga, afi rmar que a perspecti va de aumento de tarifa de energia fi que abaixo de 40%. Fonte: Estado de S.Paulo.

Conta de luz pode subir mais de 60% neste ano


