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Faltam quatro dias para a 
Expo Revesti r

De 11 a 14 de março, no espaço 
Expo Transamérica em São Paulo, 

17 indústrias do Polo Cerâmico de Santa 
Gertrudes, associadas e colaboradoras 
da Aspacer, estarão expondo com o que 
há de mais moderno no maior evento do 
segmento cerâmico para revesti mento e 
decoração, A Expo Revesti r – Feira Inter-
nacional de Revesti mentos. Número re-
corde de parti cipação, marcarão presença 
as empresas: Alfagrês; Almeida; Atlas; Ce-
cafi ; Cristofoletti  ; Embramaco; Formigres; 
Gail; Grupo Cedasa; Incefra; Lanzi; Porto 
Ferreira; Rocha Forte; Savane; Unigrês; Via 
Rosa (Lef) e Villagres.

O envio das declarações do Impos-
to de Renda começou, ontem, dia 

6 de março. Para fazer a declaração será 
preciso baixar o programa no site (www.
receita.fazenda.gov.br). O prazo para en-
viar as informações à Receita termina às 
23h59min59s do dia 30 de abril. Esse pra-
zo não será prorrogado. Segundo a Recei-
ta Federal, estão obrigadas a apresentar a 
declaração as pessoas fí sicas que recebe-
ram rendimentos tributáveis superiores 
a R$ 25.661,70 em 2013 (ano-base para 
a declaração do IR deste ano). A entrega 
da declaração do Imposto de Renda 2014 
poderá ser feita pela internet, com o pro-
grama de transmissão da Receita Federal 
(Receitanet), ou por meio de dispositi vos 
móveis tablets e smartphones (m-IRPF).

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato
Tel.:  (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  

Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Tecnargilla Brasil 
apresentará grandes 
novidades do setor 
cerâmico para revesti mento

No dia 14 de março, durante a Expo 
Revesti r, acontecerá mais uma edi-

ção do evento Tecnargilla Brasil. Através 
da curadoria do Professor/Doutor Ansel-
mo Ortega Boschi – Larc/Dema/UFSCar, 
novas tecnologias em fabricação de re-
vesti mento cerâmico serão apresentadas 
por especialistas no assunto. Os temas: 
esmaltação para jato de ti nta; prensagens 
de grandes formatos sem molde; decora-
ção digital amigável e inovação e redução 
dos custos pelo encadeamento produti vo 
serão destaques. O evento será das 08h às 
12h. Mais informações: www.exporeves-
ti r.com.br.

Envio das declarações do 
IR já começou

Atraso na entrega do RAIS gera multa

Todos os empregadores urbanos e rurais - além de autônomos e profi ssionais liberais que tenham manti do empregados, enti dades 
vinculadas à pessoa jurídica no exterior e todos os ti pos de empresa - têm até o dia 21 de março para a entrega do Relatório Anual 

de Informações Sociais (RAIS), ano-base 2013. O empregador que não entregar a RAIS no prazo legal fi cará sujeito a uma multa progres-
siva prevista no arti go 25 da Lei 7.998/1990. As multas são de R$ 425,64, acrescidos de R$ 106,40 por bimestre de atraso, contados até a 
data de entrega do documento ou até a lavratura do auto de infração, se este ocorrer primeiro. Fonte: DCI – Diário Comércio Indústrias & 
Serviços.

Analistas revêem previsões de crescimento 
para este ano

O resultado melhor do que o esperado da economia no 
quarto trimestre deve estancar a recente onda de revisões 

para baixo nas projeções de crescimento em 2014. Mas não alte-
rou o cenário esperado de crescimento fraco. Mesmo os econo-
mistas que revisaram para cima a taxa de expansão prevista para 
2014 ainda apostam em resultado mais fraco do que o do ano 
passado. Em 2013, o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 2,3%. 
As projeções para 2014 ainda variam de 1,4% a 2%. Fonte: Folha de 
S.Paulo.

O governo federal não tem mais recursos em fundos setoriais para as indenizações que terá de pagar às empresas do setor elétrico. 
Essas empresas aderiram ao pacote de renovação antecipada das concessões, que bancou o desconto médio de 20% na conta de 

luz para os consumidores. A redução foi anunciada por Dilma Rousseff  em cadeia nacional de rádio e televisão. Com saldo insufi ciente para 
essa despesa, caberá ao Tesouro Nacional e, em últi ma instância, ao contribuinte, desembolsar pelo menos R$ 6,7 bilhões nos próximos 
quatro anos para reembolsar as companhias. Parte do dinheiro do fundo que foi criado para indenizar as concessionárias foi transferido 
para bancar outra despesa. Fonte: Estado de S.Paulo.

Redução da conta de luz pode custar R$ 6,7 bilhões para o contribuinte

A Aspacer, através do presidente Heitor Ribeiro de Almeida 
Neto, vice-presidente Benjamin Ferreira Neto e do diretor 

de relações insti tucionais e governamentais Luís Fernando Quili-
ci, esteve na sede da Comgás (Companhia de Gás de São Paulo) 
para um encontro com o diretor superintendente da empresa, Luis 
Henrique Guimarães. Na oportunidade, foram tratados assuntos 
de interesse do setor cerâmico de revesti mento. Em maio, está 
prevista a conclusão do 3º ciclo de revisão tarifária da Comgás.

Aspacer parti cipa de reunião na sede da 
Comgás


