
Sexta-feira, 09  de  Dezembro de 2016                     nº249

Te
xt

o:
 T

ha
is

 F
ió

ri
o 

| 
A

rt
e:

 E
du

ar
do

 V
ia

na

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório

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

BOLETIM
INFORMATIVO

No próximo dia 09 de dezembro, a Artec Pisos e Revestimentos completará 17 anos de fundação. Localizada em Cordei-
rópolis, os produtos da empresa estão presentes em todos os estados brasileiros, assim como também em diversos países 

da América Latina, Europa e África. A Artec trabalha com funcionários altamente qualificados e o mais moderno controle de 
qualidade para que haja uma maior satisfação de seus clientes. A ASPACER e o SINCER desejam mais sucesso e prosperidade 
à empresa.

Parabéns Artec Pisos e Revestimentos

Projeto das novas regras da aposentadoria apresentado pelo governo prevê que o tempo de contribuição para se obter o 
benefício será de pelo menos 25 anos. Considerando-se esse tempo mínimo, o valor da aposentadoria de quem contribui 

pelo teto seria de R$ 3.944,26 aposentando-se aos 65 anos, com 25 anos de contribuição. Para receber o valor máximo (o teto 
do INSS hoje é de R$ 5.189,82), o tempo de contribuição deverá chegar a 49 anos. Fonte: Jornal Estado de S.Paulo

Aposentar pelo teto exigirá 49 anos de contribuição

Pressionado por empresários e parlamentares para abrir um novo programa de parcelamento das dívidas de empresas 
com a União, o Palácio do Planalto deu sinal favorável ao Congresso Nacional e, de acordo com parlamentares e em-

presários, deverá encaminhar a medida dentro das iniciativas em estudo para a retomada do crescimento econômico e do 
emprego. Parte do governo tem simpatia pela proposta, por entender que a medida ajudaria a tirar as empresas da situação 
de crise financeira que estão e ainda ajudaria a reforçar a arrecadação no ano que vem. O Planalto, no entanto, ainda avalia 
se o clima político é favorável a essa iniciativa, que, como é tradicional, também encontra forte resistência da Receita Federal. 
Para o Fisco, o programa estimula a inadimplência e, a longo prazo, deteriora a capacidade de arrecadação do governo. 
Fonte: Jornal Valor Econômico

Pressionado, governo acena com uma nova edição do Refis

Desde a sua fundação, há 78 anos, o Hospital Santa Filomena tem contribuído para a saúde integral da comunidade de 
Rio Claro e região, garantindo o acesso permanente à serviços de qualidade. Em 2015, inaugurou novas alas em um 

espaço totalmente adaptado às necessidades de seus pacientes. O Grupo confirmou patrocínio anual para a ASPACER em 
2017. Seja também um patrocinador. Mais informações com Ana Paula: (19) 3545-9600.

Grupo Santa Filomena confirma patrocínio anual para ASPACER em 2017

As empresas que já são tributadas no Simples Nacional devem ficar atentas, pois, as que não ajustarem situação de 
débitos tributários serão exclusas da tributação. Cerca de 600 mil empresas que foram notificadas em setembro pela 

Receita Federal já podem pedir previamente o parcelamento das dívidas do Simples Nacional. Foi publicada no Diário Oficial 
a Instrução Normativa 1.670, que permite a opção prévia ao parcelamento dos débitos tributários contraídos até maio deste 
ano. A opção prévia poderá ser feita pelo site da Receita Federal até 11 de dezembro. A norma é o primeiro passo para re-
gulamentar a ampliação do prazo de parcelamento de 60 para 120 meses. Mais informações: www.receita.fazenda.gov.br/
SimplesNacional

Empresas têm até dia 11 para parcelar débitos do Simples Nacional 


