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Forn&Cer: empresas importantes do setor já reservaram seu espaço

O

9º Encontro Internacional de Fornecedores, Cerâmica e Mineração, será realizado de 20 a 22 de junho, na sede da
ASPACER e reunirá as maiores e melhores empresas da cadeia
produtiva do setor. Empresas confirmadas: Cardall, Colorobbia
Brasil, CRM, Elektro, Empresas Icon, Enaplic, Entec, Gruppo Minerali,
Grupo Tecnoferrari, Guangdong Eding, Henglitai, Imerys Ceramics,

Joyson Brasil, Jumper, Liebheer, Lubrisint, Mapel, MCM Fornos, Mineração Jundu, Sotreq, SRS, System Brasil, Vidrados, West Brasil e
WM Comercial. Patrocinadores do evento: Colorobbia, Imerys Ceramics e Serasa Experian. Garanta seu espaço! Mais informações:
(19) 3545-9600, falar com Ana Paula. Acompanhe as novidades
pelo site: www.aspacer.com.br/fornecer.

Parabéns cerâmica Alfagrês pelos 20
anos

Prazo para entrega da RAIS 2016 já
começou

H

oje, 20, a cerâmica Alfagrês completa duas
décadas de existência. Localizada em Ipeúna – SP, a empresa oferece produtos com qualidade, dentro dos padrões dos órgãos controladores do setor, aliados a preços e prazos
competitivos. A ASPACER e o SINCER desejam
mais sucesso e prosperidade à empresa

A

briu na última terça-feira, 17, o prazo para entrega da declaração da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de
2016. O preenchimento e envio desse documento é obrigatório a
todas as pessoas jurídicas que estavam com CNPJ ativo na Receita Federal no ano passado, com ou sem empregados, e a todos
os estabelecimentos com Cadastro de Empresa Individual (CEI)
que possuem funcionários. Microempreendedores Individuais (MEI)
só precisam declarar a RAIS se tiverem empregados. O prazo final
é 17 de março. Mais informações: www.trabalho.gov.br/rais.

Governo federal se programa para contratar 570 mil unidades do MCMV em 2017
O governo federal, por meio do Ministério das Cidades, programou a contratação de 570 mil unidades do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em 2017, segundo a secretária
nacional da Habitação, Maria Henriqueta Alves, em entrevista
à Agência Estado. Serão 170 mil unidades na Faixa 1, divididas
em 35 mil na modalidade Entidades Rural, 35 mil para Entidades
Urbanas e 100 mil no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Ainda segundo a secretária, também serão contratadas 400 mil
unidades com recursos do FGTS, sendo 40 mil na faixa 1,5, 300
mil na faixa 2 e 60 mil na faixa 3. Em 2016, foram contratadas
358 mil moradias. O Orçamento Geral da União contempla R$ 7
bilhões para estas contratações, incluindo cerca de R$ 1 bilhão
originado com a repatriação de recursos do exterior. Fonte: Sin-

duscon - SP

Comunicado: ASPACER lamenta o falecimento do ministro Teori Zavascki
A ASPACER expressa seu profundo pesar pelo falecimento do
ministro Teori Zavascki. Através de sua carreira no judiciário e
como relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Zavascki realizou uma contribuição inestimável para fazer

do Brasil um país melhor e mais justo. Que seu legado sirva de
inspiração à sociedade brasileira e que o fruto do seu trabalho
junto ao STF seja preservado e continuado. Seu falecimento representa uma grande perda para o país.

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.: (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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