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Horário especial de atendimento no carnaval:

Dia 10/02 – à partir das 13h
na sede da BMC - Rua Meridian, 22 – Dist. Industrial – Rio Claro
À partir do dia 11/02 – das 08h às 12h e das 13h às 17h
na sede da ASPACER
www.aspacer.com.br/coopaspacer
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Parabéns LEF Cerâmica pelos 22 anos

A

LEF Cerâmica foi fundada em fevereiro de 1994 na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, com a missão de produzir
e comercializar placas cerâmicas com máxima qualidade. Em seu moderno Parque Industrial são fabricados os produtos
das marcas LEF, ViaÁpia e ViaRosa Porcelanato. A ASPACER deseja mais prosperidade à empresa e muitas realizações.

Vem aí a 14ª edição da Expo Revestir

P

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. A lista
de empresas participantes foi atualizada no site da Expo
Revestir. As cerâmicas associadas à ASPACER participantes
são: Alfagrês , Atlas, TH Buschinelli, Carmelo Fior, Cerâmica
Almeida,Cerâmica Villagres, Cristofoletti, Delta Cerâmica
Embramaco Formigres, Grupo Cedasa, Grupo Fragnani, Grupo Rocha, Incopisos, Jatobá, Lanzi, Porto Ferreira, Savane,
Strufaldi Revestimentos Cerâmicos, Unigrês Cerâmica, Via
Rosa - Grupo Lef. Sócios colaboradores: Assoglass Gruppo
SRS e Smalticeram Colorifício Cerâmico.
Expo Revestir 2016:
Data: 1 a 4 de março de 2016, das 10h às 19h
Local: Transamérica Expo Center, São Paulo – SP
Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 – Santo Amaro
Site: www.exporevestir.com.br

Atenção para cumprir a entrega da Dirf
2016

E

m setembro de 2015, a Receita Federal publicou no Diário Oficial da União, a instrução normativa sobre a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte relativa
a 2015 e a situações especiais para 2016 (Dirf 2016). Segundo
o texto, as empresas devem apresentar o documento ao Fisco até o dia 29 de fevereiro do próximo ano. O programa
gerador da Dirf, de uso obrigatório pelos declarantes, ainda
será aprovado pela Receita. Estão obrigadas a apresentar a
Dirf 2016 as pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido retenção
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), ainda que
em um único mês do ano-calendário. Enquadra-se nesse
perfil, por exemplo, quem paga salário para funcionários e
empregados domésticos e recolhe o IR na fonte.A ausência
da Dirf pode fazer o contribuinte cair na malha fina. Segundo
a Receita Federal, isso ocorre quando a pessoa física declara
um valor de IRRF, mas quem pagou o rendimento não apresenta a Dirf, ou apresenta a Declaração sem informar aquela
pessoa física como beneficiário de pagamentos com retenção do IR na fonte. Mais informações no site da Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br. Fonte: Jornal Estado de S.Paulo.

Vendas de material de construção retraem 8% em janeiro

A

s vendas no varejo de material de construção tiveram retração de 8% em janeiro, em relação a dezembro de 2015. Na
comparação com janeiro do ano passado, o desempenho ficou 6% abaixo e o foi o menor registrado no período nos últimos cinco anos. Os dados são do estudo mensal realizado pelo Instituto de Pesquisas da Anamaco, com o apoio da Abrafati,
Instituto Crisotila Brasil, Anfacer e Siamfesp. O levantamento ouviu 530 lojistas, das cinco regiões do país, entre os dias 26 a 30
de janeiro. A margem de erro é de 4,3%. Segundo a pesquisa, a queda nas vendas foi sentida menos fortemente pelas lojas de
material de construção de grande porte, que tiveram desempenho de -3%. “As lojas pequenas e médias, que representam 75%
dos estabelecimentos do setor, sentiram mais a retração no mês, e registraram quedas de -11% e -7%, respectivamente”, explica
Cláudio Conz, presidente da Anamaco. Mais informações no site da Anamaco: www.novo.anamaco.com.br.

Consumo de energia cai 8,7% em janeiro

A

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) informou que entre os dias 1º e 19 de janeiro o consumo de energia 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 porcentuais 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.

Recesso de carnaval

A

s diretorias da ASPACER e do SINCER informam que não haverá expediente nos próximos dias 08 (segunda-feira), 09
(terça-feira) e 10 (quarta-feira de Cinzas), em razão do período de carnaval, retomando os trabalhos normalmente no dia
11 (quinta-feira), à partir das 08h.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-1145 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

