
IR 2012 começa em 1º de 
março

A Receita Federal publicou na últi ma segunda-feira no 
Diário Ofi cial da União as regras para a declaração de 

ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física 2012 (IRPF 2012). O 
prazo para a entrega começa em 1º de março e vai até 30 de 
abril, por meio da internet ou em disquete - o preenchimento 
em papel foi exti nto em 2010. A multa para quem não fi zer 
ou atrasar a entrega tem valor mínimo de R$ 165,74 e pode 
chegar a até 20% do imposto devido. Mais informações: www.
receita.fazenda.gov.br

BOLETIM 
INFORMATIVO

Sexta-Feira, 10 de Fevereiro de 2012 Nº 015

A Comissão de Estudo de Desempenho de Edifi cações – 
Grupo de Estudos – parte 3, realizou na últi ma quarta-

feira (08), a 18ª Reunião do Grupo de Trabalho 3 (Requisitos 
para os sistemas de pisos internos) da ABNT NBR 15575, na 
sede do SINDUSCON-SP e a ASPACER esteve representada pela 
coordenadora dos GEs, Maria Fernanda Rodrigues dos Santos. 
O encontro teve por objeti vo, promover a revisão dos itens 
pendentes e dos anexos da NBR 15575-3 para apresentação na 
plenária na próxima semana, dia 15/02/2012. 

ASPACER parti cipa do últi mo 
encontro antes da Reunião Plenária 

Para saber mais sobre esses assuntos, entre em contato (19) 3545-1145 com Carolina Giacometti  
Visite o nosso site: www.aspacer.com.br
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Adicional de horas extras

Inscrições para o 3ºPrêmio ASPACER de Design já começaram

Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Prêmio ASPACER de Design. Poderá se inscrever através do site da ASPACER, 
um profi ssional responsável pela área de criação e desenvolvimento de produtos de cada empresa, em âmbito estadual. As 

inscrições seguem até o dia 16 de março. Os profi ssionais concorrerão com produtos na área de revesti mentos cerâmicos e que 
se enquadrem nas categorias exigidas pelo concurso. A 3ª edição do Prêmio é uma realização da ASPACER, SINCER e CCB. Mais 
informações através do site: www.aspacer.com.br

Curso de Analista de Controle de Qualidade

O Senai “Manoel José Ferreira”, através do Núcleo de Tecnologia Cerâmica, em Rio Claro, está com vagas abertas para o curso 
de Analista de Controle de Qualidade para o setor cerâmico. As aulas serão de segunda a sexta-feira, das 19h as 22h. Os 

interessados necessitam ter ensino médio completo. São 32 vagas disponíveis. As aulas começam no dia 13 de fevereiro. Mais 
informações através do (19) 3522-4950.

Adicional de horas extrasASPACER sedia Reunião Plano 
Diretor Minerário Regional

Acontece hoje (10), das 13h30 às 17h, por solicitação do 
geólogo da Seção de Recursos Minerais e Tecnologia do 

IPT (Insti tuto de Pesquisas Tecnológicas), Marsis Cabral Junior, 
um dos órgãos responsáveis pela elaboração do Plano Diretor 
Minerário Regional, reunião com mineradores, ceramistas, 
DNPM, CPRM, CETESB, IG, Unesp e outras enti dades. O 
objeti vo do encontro é o de estabelecer um diagnósti co geral, 
considerando os aspectos técnicos, econômicos e ambientais 
do sistema de suprimento mineral na região do Polo de Santa 
Gertrudes, para dar andamento ao estudo.

O empregador não pode reduzir o percentual do adicional 
de horas extras pago por vários anos ao mínimo 

legal sem a concordância do trabalhador ou a existência de 
negociação coleti va. 

A redução do percentual do adicional de horas extras para o 
limite legal de 50% pretendido por uma autarquia, não pode 
ocorrer por ato unilateral do empregador, arti go (468 da CLT) que 
só permite alterações contratuais por mútuo consenti mento, e 
desde que não causem prejuízos ao empregado, sob pena de 
nulidade do ato. Fonte: Fiesp.

Recesso de carnaval

As diretorias da ASPACER e do SINCER informam que o recesso de carnaval será nos dias 20 e 21 de fevereiro. No dia 22, quarta-
feira de cinzas, o expediente retorna normalmente a parti r das 13h30. O calendário completo de feriados das enti dades 

encontra-se disponível no: www.aspacer.com.br


