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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

Promovida 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 Formi-
gres, 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. 

Contagem regressiva para a 14ª edição da Expo Revestir: faltam 31 dias

A oferta de gás natural nacional para o mercado brasileiro em 2015 subiu 3,9%, alcançando 44,93 milhões de metros cúbi-
cos por dia (m³/dia), em média. O balanço de movimentação de gás da Petrobras do ano passado contabilizou que os 

terminais de gás natural liquefeito (GNL) situados em Pecém (CE), na Baía de Guanabara (RJ) e na Bahia foram responsáveis 
pela regaseificação de 18,04 milhões de m³/dia, na média, ao longo do ano. Da Bolívia, foram importados, em média, 32,06 
milhões de m³/dia. Da oferta total de 95,03 milhões de m³/dia, 41,04 milhões de m³/dia foram entregues ao mercado termelétri-
co, garantindo o suprimento do Parque Gerador de Energia Elétrica da Petrobras e de usinas de terceiros num período de forte 
despacho termelétrico ordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A demanda total por gás natural pelo 
mercado consumidor do país em 2015 foi, na média, de 93,30 milhões de m³/dia, o que equivale a uma redução de 0,9% em 
relação ao volume médio de 94,17 milhões de m³/dia em 2014. Ao mercado não termelétrico foram entregues 37,54 milhões de 
m³/dia, enquanto o consumo interno da Petrobras em suas refinarias e fábricas de fertilizantes foi de 14,72 milhões de m³/dia. O 
consumo no sistema de transporte de gás natural foi de 1,73 milhão de m³/dia. Fonte: Jornal do Brasil.

Oferta de gás nacional ao mercado brasileiro subiu 3,9% em 2015

As diretorias da ASPACER e do SINCER comunicam que a CoopASPACER - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Funcionários de Empresas de Cerâmica não fará atendimento de 01/02 a 03/02/2016 por motivos de fechamento e ba-

lanço e voltará a atender o público normalmente à partir do dia 04 de fevereiro, das 08h às 12h e das 13h às 17h.

CoopASPACER muda horário de atendimento na próxima semana

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) informou que entre os dias 1º e 19 de janeiro o consumo de ener-
gia elétrica no País recuou 8,7% ante o mesmo período do ano passado, somando 58.855 MW médios. A geração por sua 

vez teve queda de 9,1% na mesma base de comparação, com 60.800 MW médios. Os dados são preliminares. Sobre o consumo 
de energia, houve queda de reduções de cerca de 9% nos mercados cativo (ACR), no qual os consumidores são atendidos 
pelas distribuidoras, e livre (ACL), no qual consumidores compram energia diretamente dos fornecedores. Os maiores porcen-
tuais de queda, na análise dos ramos de atividade industrial, ocorreram no setor de minerais não metálicos (-15,9%), segmento 
considerado um dos mais significativos. Já na geração, as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) foram responsáveis por 2.920 
MW médios, 15% superior ante o mesmo período de 2015. As usinas térmicas diminuíram em 19% a geração de energia com 
12.892 MW médios. A representatividade da fonte hidráulica, em relação a toda energia gerada no país, foi de 76,2%, índice 3,2 
pontos percentuais superior ao registrado no ano passado. O levantamento da CCEE (InfoMercado Semanal) também trouxe a 
estimativa de que as usinas hidrelétricas integrantes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) gerem, na quarta semana 
de janeiro, 82,4% de suas garantias físicas, ou 48.453 MW médios em energia elétrica.

Consumo de energia cai 8,7% em janeiro

Foi publicada no DOU do último dia 27, a Instrução Normativa RFB nº 1612, que lança uma nova modalidade de entreposto 
industrial, o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado do Sistema Público de Escritu-

ração Digital (Recof-Sped), que oferece basicamente os mesmos benefícios do regime anterior. A sua principal vantagem está 
relacionada à simplificação de procedimentos e redução do custo de implementação e manutenção do regime. Na nova 
modalidade, basta que a empresa realize os devidos registros nos seus livros contábeis digitais (Sistema Público de Escrituração 
Digital – Sped),o que não representa um custo adicional, visto que já faz parte das obrigações normais dessas empresas. Para 
utilização do Recof-Sped, é preciso solicitar previamente uma habilitação à Receita Federal do Brasil. Os formulários e procedi-
mentos para habilitação serão divulgados em até 90 dias do lançamento do regime, com o objetivo de permitir que as empre-
sas comecem rapidamente a se beneficiar do Recof-Sped. Fonte: Receita Federal

Recof-Sped traz simplificação e mais benefícios a empresas exportadoras

ATENÇÃO FILIADO AO SINCER
Contribuição Sindical 

Último dia para pagamento! 
Mais informações: (19) 3545-1145, falar com Ana Cristina 

No próximo dia 02, será realizada reunião extraordinária do Conselho da ASPACER, na sede da entidade, a partir das 16h30, 
para discorrer sobre o ingresso judicial contra a ANELL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e a ELETROBAS, relacionado 

à cobrança da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), com objetivo de reduzir as contas de energia elétrica. Mais infor-
mações com a Sra. Carolina Giacometti Pavão, (19) 3545-1145.

ASPACER convoca conselheiros para reunião sobre CDE


