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Cerâmica Gail completa 204 anos

D

esde sua fundação em 1812, a Gail constrói uma história de sucesso, aliando tradição, qualidade, inovação, design funcional e sustentabilidade, endossada por seus produtos e soluções técnicas. A Gail é sinônimo de produtos para fachadas, indústrias e piscinas, em especial os esportivas, e complementa seu portfólio com peças para usos em rampas, calçadas,
rodapés e locais com exigências especiais. Além disso, seu portfólio favorece soluções para ambientes internos e externos,
espaços com elevada exigência técnica e outros que valorizam elementos decorativos singulares. Investe constantemente em
novas tecnologias e mantém sua linha de produtos atualizada em design e qualidade, além do importante diferencial de customizar cores, formatos e texturas. A ASPACER parabeniza a empresa pelos 204 anos, que serão completados no próximo dia 27
de janeiro, desejando mais sucesso e prosperidade.

Governo de SP adia nova pesquisa de Substituição Tributária para Materiais de
Construção

A

Secretaria da Fazenda paulista estendeu até 31 de julho de 2018 os atuais valores usados para o cálculo do ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação) pago pelos materiais de construção por meio do mecanismo de substituição tributária. A
medida, incluída na Portaria CAT 154, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 24 de dezembro de 2015, adia
para 31 de outubro de 2017 a necessidade de contratação de pesquisa de levantamento de preços, que deve ser entregue
até 30 de abril de 2018. O pedido de adiamento foi defendido pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Em
setembro de 2015, o presidente da entidade, Paulo Skaf, enviou ao governador Geraldo Alckmin a solicitação de deixar para
2018 a pesquisa da substituição tributária para materiais de construção, mantendo até lá a vigência do atual Índice de Valor
Adicional Setorial (IVA–ST). (FPIC). A substituição tributária permite ao governo antecipar o recolhimento do imposto, concentrando seu pagamento na fase inicial da cadeia produtiva da construção.

Contagem regressiva para a 14ª
edição da Expo Revestir: cerâmicas e
empresas associadas à ASPACER serão
expositoras

Câmbio favorável estimula
indústria brasileira a vender mais
no exterior

romovida pela Associação Nacional dos Fabricantes
de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e
Congêneres (ANFACER), a 14ª Expo Revestir será de 1 a 4 de
março, no Transamérica Expo Center, em São Paulo e deve
atrair mais de 60 mil profissionais entre arquitetos, designers de
interiores, lojistas, construtores, revendedores, engenheiros e
compradores nacionais e internacionais. Cerâmicas associadas e sócio colaboradoras à ASPACER que serão expositoras
do evento: Alfagrês, Gruppo SRS, Atlas, TH Buschinelli, Carmelo Fior, Cerâmica Almeida, Cerâmica Villagres, Cristofoletti,
Embramaco, Grupo Formigres, Grupo Cedasa, Grupo Fragnani, Grupo Rocha, Incopisos, Jatobá, Lanzi, NGK do Brasil,
Porto Ferreira, Savane, Smalticeram, Strufaldi Revestimentos
Cerâmicos, Cerâmica Unigrês e Grupo Lef – Via Rosa. Mais
informações: www.exporevestir.com.br.

mudança de patamar do câmbio abre nova perspectiva para o comércio exterior do País. A melhora da balança comercial pode significar um respiro para a economia
brasileira diante do enfraquecimento do mercado interno.
Ainda que tímidos, os efeitos da valorização do dólar ante
o real já começam a se materializar em novas estratégias
para as empresas, sobretudo do setor industrial. Com o novo
patamar do câmbio, as companhias exportadoras esperam
reconquistar e ampliar mercado externo. “O câmbio pode
ser uma válvula de escape no curto prazo”, afirma Julio Gomes de Almeida, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda.
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RAIS 2015: prazo para entrega das informações já começou

T

eve início na última terça-feira, 19, o prazo para que os empregadores apresentem a Relação Anual de Informações Sociais
de 2015 (RAIS 2015). As declarações devem ser enviadas ao Ministério do Trabalho e Previdência (MTPS) pela internet, por
meio do programa gerador de arquivos GDRAIS2015 até 18 de março deste ano. O envio da declaração é realizado por meio
de certificação digital e isento de tarifas. As informações necessárias para o preenchimento e respostas às dúvidas mais comuns
sobre a RAIS podem ser encontradas no endereço www.rais.gov.br, no qual os empregadores podem encontrar a edição de
2015 do Manual de Orientação da RAIS. Caso não existam empregados vinculados ao CNPJ, deve ser entregue uma RAIS Negativa. Microempreendedores individuais que não tenham tido empregados no ano passado, estão isentos de informar a RAIS.
São obrigados a declarar a RAIS empregadores urbanos e rurais; filiais, agências, sucursais, representações ou quaisquer outras
formas de entidades vinculadas à pessoa jurídica domiciliada no exterior; autônomos ou profissionais liberais que tenham mantido empregados no ano-base; condomínios e sociedades civis; cartórios extrajudiciais e consórcios de empresas; conselhos profissionais, criados por lei, com atribuições de fiscalização do exercício profissional e as entidades paraestatais; além dos órgãos e
entidades da administração direta, autárquica e fundacional dos governos federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal.
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