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A Sematech é uma empresa distribuidora das máquinas da 
marca chinesa SEM no Brasil, comercializando e oferecen-

do suporte técnico para os modelos: carregadeira de rodas e 
rolo compactador. A Sematech representa oficialmente a marca 
nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, com uma ampla 
rede de atendimento composta por Agentes Autorizados em 

Semateq confirma participação na 9ª edição do Forn&Cer

DPaschoal presente no Encontro 
Internacional de Fornecedores e 
Cerâmicas

A DPaschoal, especializada em produtos e serviços auto-
motivos, apoiada nos pilares de qualidade, transparência 

e ética, lança para o mercado o seu novo posicionamento de 
marca: “DPaschoal. Você Pode Confiar”. Com quase 70 anos de 
fundação, a marca se solidificou no mercado. Conheça as novi-
dades da DPaschoal na 9ª edição do Encontro Internacional de 
Fornecedores e Cerâmicas (Forn&Cer). O evento acontecerá na 
sede da ASPACER, em Santa Gertrudes – SP.

De 20 a 22 de junho, das 14h às 20h, será realizado na 
sede da ASPACER, o Forn&Cer – Encontro Internacional 

de Fornecedores e Cerâmicas, evento que reúne os principais 
fabricantes nacionais e internacionais de peças, equipamentos, 

Forn&Cer: setor cerâmico aguarda com expectativa a 9ª edição

Com a retomada da economia, o mercado de trabalho já 
dá os primeiros sinais de recuperação. Em abril, 59,8 mil 

vagas formais foram criadas – o primeiro resultado positivo para 
abril desde 2014. Os dados fazem parte do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados esta 

País cria 59,8 mil vagas de emprego em abril
semana. Segundo o Ministério do Trabalho, no mês passado 
ocorreram 1,14 milhão de admissões e 1,08 milhão de desliga-
mentos, ou seja, o País contratou mais do que demitiu. Em abril 
do ano passado, o mercado de trabalho formal tinha registrado a 
perda de 62.844 postos de trabalho.

máquinas pesadas, empresas de mineração e fornecedores de 
serviços. Paralelamente ao Forn&Cer, acontecerá o 1º Fórum 
Brasileiro do Gás Natural e o 7º Congresso da Indústria Cerâmi-
ca de Revestimento. Mais informações: (19) 3545-9600.

todo o seu território de atuação.
A empresa oferece ainda suporte técnico especializado em to-

das as regiões, mecânicos treinados e qualificados pela própria 
empresa e disponibilidade imediata de peças. A Sematech con-
firmou presença na 9ª edição do Forn&Cer. Informações sobre o 
evento: www.aspacer.com.br/fornecer.

Fique atento ao prazo de entrega da 
ECD

Desde 2016, a Escrituração Contábil Digital – ECD é trans-
mitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês 

de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a 
escrituração. Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, 
fusão ou incorporação, a ECD deverá ser entregue até o último 
dia útil do mês subsequente ao do evento pelas pessoas jurí-
dicas extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e incorpora-
doras. Nas incidências de janeiro a abril, o prazo de entrega 
será até o último dia útil do mês de maio do ano de ocorrên-
cia. Portanto, relativamente ao ano base de 2016, o prazo de 
entrega da ECD em 2017 será o dia 31.05.2017. Fonte: Jornal 
Contábil (https://www.jornalcontabil.com.br/fique-atento-ao-
-prazo-de-entrega-da-ecd/)
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Para saber mais sobre esses 
assuntos, entre em contato

Tel.:  (19) 3545-9600 com Thais Fiório
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br

1º FÓRUM BRASILEIRO 
DO GÁS NATURAL

20 | JUNHO | 2017
Santa Gertrudes | São Paulo

Patrocínio:


